


 

 

 

  

Comunidade de Nova Vida 

 A Inversão 
GEOMAGNÉTICA  

Ciência & Bíblia 

PR DENIS 
24/01/2023 
 



Comunidade de Nova Vida 
 A Inversão GEOMAGNÉTICA  

2 

 

 

Palavras Iniciais 

 

Acreditamos que os últimos estudos científicos sobre a 

inversão do pólo magnético da Terra são descobertas totalmente 
relevantes para o mundo inteiro, mostrando até mesmo para os 
não religiosos como a verdadeira ciência e a Palavra de Deus 
estão conectadas. Por outro lado, esses estudos em sintonia com 
as Escrituras Sagradas são elementos profético-sinalizadores de 
que estamos às portas de grandes mudanças em nosso planeta e 
que o dia de nossa redenção se aproxima.   

O nosso desejo e oração é que você seja ricamente abençoado(a) 
com a leitura e meditação deste estudo. 
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Capítulo I 

A Inversão do Pólo Magnético da Terra: isso foi profetizado por 
Malaquias? 

 

 

Pesquisadores dizem que no passado distante aconteceu 

uma inversão do pólo magnético da Terra, juntamente com 
enormes explosões solares, mudando drasticamente o planeta.  

À medida que o campo magnético começa a mudar novamente, 
um cientista e estudioso da Torá sugeriu que o mesmo fenômeno 
foi previsto pelo profeta Malaquias como precedendo o “Dia de 
Hashem”. 

Se você não sabe, existem dois “Pólos Norte” em nosso planeta. 

1. Pólo Norte Geográfico (localizado em um mapa). 
2. Pólo Norte Magnético (a força  magnética que  uma bússola 

aponta). 

Sabemos que o campo eletromagnético que protege a vida na 
Terra está enfraquecendo à medida que este Pólo se move em 
direção à Rússia/Sibéria.  

 O campo magnético da Terra age como um escudo 
invisível contra o ambiente que ameaça a vida no 
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Espaço, e os ventos solares que, de outra forma, 
varreriam a atmosfera. No entanto, o campo 
magnético não é estável, e em intervalos irregulares, 
ocorrem inversões de polaridade. Isto significa que 
os pólos magnéticos Norte e Sul trocam de lugar. 
 

O Campo Magnético 

O planeta Terra é formado por diferentes camadas. O solo que 
pisamos é chamado de crosta terrestre, tendo ainda no interior 
do planeta o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. 

A razão pela qual a Terra tem um campo magnético é devido ao 
seu núcleo de ferro sólido que é cercado por um oceano de metal 
líquido quente, que gera uma corrente elétrica conforme se 
move. 

O fluido condutor derretido na Terra está em constante 
movimento. O núcleo da Terra é extremamente quente, acima de 
5.000 ° C. 

O movimento constante do núcleo externo derretido em torno 
do núcleo interno de ferro sólido gera um campo magnético por 
meio do efeito dínamo, que se estende para o espaço ao redor da 
Terra. 

O campo magnético protege o planeta dos efeitos do vento solar 
e é isso que permite a existência de vida na Terra. 
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A inversão no campo magnético da Terra combinada com 
mudanças no comportamento do Sol pode levar o planeta, a 
várias condições apocalípticas. E essa mudança magnética está 
acontecendo novamente em um ritmo alarmante.  

Os Pólos Magnéticos 

O campo magnético da Terra passou a criar os pólos magnéticos, 
que estão localizados perto dos pólos geográficos, mas não 
exatamente “sobre” eles. 

O estudo,  publicado na Revista Science, observou que o pólo 
norte magnético, não é estático e “vagueia” próximo ao pólo 
norte geográfico. O campo magnético da Terra não é 100% 
estável e devido às variações na intensidade do campo, os pólos 
podem migrar até que eventualmente “troquem de lugar”. Isso é 
o que chamamos de reversão magnética. 

À medida que os pólos se deslocam, o campo magnético 
enfraquece. Às vezes, esses movimentos podem se tornar mais 
extremos e os pólos magnéticos podem até se inverter.  

 

Aceleração 

Nos últimos 30 anos, a taxa de deslocamento do pólo norte 
magnético acelerou, movendo-se para fora do norte do Canadá, 
através do Oceano Ártico e em direção à Sibéria. 

 

 



 

Dia de Hashem 

Saul Kullook, um cientista com muitas patentes em seu nome, 
acredita que o alfabeto hebraico é a estrutura genética do 
universo. A sagrada Torá é o reflexo espelhado da pura vontade 
Divina no universo. Acredita também que esse
da inversão magnética 
um prenúncio da redenção final.

...  não restará nada deles.

 Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os 
soberbos, e todos os que
palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos 
Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ml 
4:1. 
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Saul Kullook, um cientista com muitas patentes em seu nome, 
acredita que o alfabeto hebraico é a estrutura genética do 
universo. A sagrada Torá é o reflexo espelhado da pura vontade 

Acredita também que esse período de tempo 
da inversão magnética foi descrita pelo profeta Malaquias como 
um prenúncio da redenção final. 

não restará nada deles. 

Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os 
soberbos, e todos os que cometem impiedade, serão como a 
palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos 
Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ml 
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Saul Kullook, um cientista com muitas patentes em seu nome, 
acredita que o alfabeto hebraico é a estrutura genética do 
universo. A sagrada Torá é o reflexo espelhado da pura vontade 

período de tempo 
pelo profeta Malaquias como 

 

Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha; todos os 
cometem impiedade, serão como a 

palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o SENHOR dos 
Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ml 
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Kullook nasceu em Buenos Aires, Argentina, e imigrou 
para Israel em 1974. Além de sua pesquisa científica, 
Kullook fez um intenso estudo das estruturas físico-
matemáticas contidas na Bíblia hebraica e na antiga 
tradição de Israel.  

 

O nosso planeta tem uma cobertura que nos protege dos raios 
solares. Essa cobertura  é o campo magnético. A profecia de 
Malaquias  está relacionada com  a remoção dessa proteção do 
campo magnético, antes do Dia do SENHOR. 

Este 'Dia de Deus', talvez o momento bíblico mais impressionante 
que acontecerá na história da humanidade, agora tem uma 
explicação física divulgada ao mundo. 

E quando será? 

Os pesquisadores estimam que o campo magnético do planeta já 
perdeu 30% de sua intensidade e que haverá um número 
crescente de falhas eletrônicas de satélites de navegação e 
comunicação e que pode afetar ainda as redes elétricas 
terrestres.  

 A mudança de polaridade do planeta também pode 
estar por trás de surtos de aves migratórias que se 
confundem e morrem. 
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Esses eventos ocorrem principalmente em torno de uma certa 
inclinação do eixo da Terra. Estima-se que essa inclinação 
aconteça em um curto espaço de tempo a partir de agora. 

Nos últimos 11 anos,  o pólo magnético tem se movido muito 
rápido e atualmente está se movendo cerca de 5 milhas a cada 
mês. 

Seguindo nessa taxa, isso coloca a posição do pólo magnético na 
marca de 40 graus em março de 2023! O que pode acontecer 
com os pólos na marca dos 40 graus? 

Esse marcador de 40 graus é onde a atração se torna tão forte 
que pode causar uma reversão, pode inverter a grade magnética 
ou eletromagnética do Norte e do Sul ou algum tipo de mudança 
permanente no planeta. 
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Capítulo II 

A Inversão do Pólo Magnético: isso foi profetizado por João? 

 

 

Quando abriu o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande 
terremoto, e o sol tornou-se negro como saco, a lua cheia 
tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra 
como a figueira deixa cair a sua fruta de inverno quando abalada 
por um vendaval. O céu desapareceu como um pergaminho que 
está sendo enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram 
removidas de seu lugar - Ap. 6:12-14. 

 

Como seria de esperar, desde o tsunami de 2004, os 

cientistas têm observado de perto a recente onda de terremotos 
e erupções vulcânicas no planeta. Eles descobriram que durante 
o período de três anos, quando o estudo foi realizado, a 
incidência de terremotos submarinos e erupções vulcânicas 
aumentou 88% acima do normal, enquanto os terremotos 
continentais aumentaram 62%.  



Comunidade de Nova Vida 
 A Inversão GEOMAGNÉTICA  

10 

 

Com base nessas descobertas, alguns cientistas estão 
convencidos de que uma reversão dos pólos magnéticos da Terra 
está em andamento. 

O campo magnético da Terra ajuda a nos proteger contra os raios 
nocivos do sol, mas o que se observa é que a força desse campo 
enfraqueceu visivelmente e uma reversão polar pode causar o 
colapso desse campo. 

De acordo com algumas projeções, a energia eletromagnética 
liberada pelo sol durante uma inversão polar pode fazer com que 
a atmosfera superior da Terra “exploda em chamas” se o nosso 
campo magnético não estiver lá para desviá-lo.  

Será que o apóstolo João estava se referindo a isso ao dizer no 
livro do Apocalipse que o céu desapareceu como um pergaminho 
sendo enrolado? Muitos acreditam que sim.  

Sabemos que uma reversão repentina dos pólos magnéticos pode 
causar muitas mudanças no planeta e na vida humana. As 
previsões vão desde um aumento na frequência e gravidade de 
erupções vulcânicas e terremotos até um desastre mundial de 
“proporções apocalípticas”. 

 

Os efeitos da reversão geomagnética 

Durante a reversão, o tempo pode mudar, a atmosfera pode 
mudar, mesmo que temporariamente. 

Um campo mais fraco certamente levaria a um aumento da 
radiação solar na Terra... 
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Nesse caso, estaríamos em maior risco de desenvolver câncer, 
devido à maior quantidade de radiação que entra na Terra. 

De acordo com o pesquisador espacial Daniel Baker, algumas 
partes do planeta podem se tornar inabitáveis devido à radiação.  

Os sistemas de navegação baseados no campo magnético, 
bússolas, aviões e animais migratórios ficariam todos 
desorientados enquanto o campo magnético se realinha. 

Se o realinhamento ocorre lentamente, eles podem ter tempo 
para se adaptar. Se há um realinhamento repentino, isso poderia 
levar a extinções em massa.  

 

Ressonância Schumann 

A Ressonância Schumann é medida com base na ressonância 
eletromagnética atmosférica. Se a frequência da atmosfera for 
alterada, isso terá efeitos nos humanos de alguma forma.  

A  frequência natural da terra é de cerca de 7,8 Hz. Quando o ser 
humano carece dessa frequência de 7,8 Hz, pode adoecer tanto 
física quanto mentalmente.   

 

 

 

 

 



Comunidade de Nova Vida 
 A Inversão GEOMAGNÉTICA  

12 

 

 

Palavras Finais 

A Inversão do Pólo Magnético: Estejamos Alertas! 

 

 

Parece incrível, mas assuntos como  mudanças no clima e o 

aumento de desastres naturais NÃO são associados à inversão do 
pólo magnético pelos noticiários. As principais agências de 
notícias não reportam quase nada sobre isso e quando o fazem 
distorcem os fatos. 

A NASA está basicamente relatando que não há "nada para ver 
aqui". Ninguém em nenhum dos Observatórios está relatando 
isso, exceto um! Observatório Maverick Star. 

https://www.youtube.com/@maverickstarreloaded463 

 

Estamos às portas de um momento épico para os humanos na 
Terra e NINGUÉM sabe! O que se observa é um esforço 
concentrado para convencer as pessoas de que o "Aquecimento 
Global" é culpa nossa e que isso será o nosso fim de todos se não 
salvarmos o planeta seguindo a Agenda dos donos do mundo, 
eliminando alguns “vírus humanos”. 
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O que realmente acontecerá com a inversão Geomagnética? 

 O Grande Flash Solar; Caos completo e catástrofes; 
Inversão dos padrões climáticos; Dias de escuridão, 
etc. 

E no âmbito espiritual? Não sabemos. Talvez...    O véu será 
levantado para todos os reinos e dimensões espirituais.    
Abismos  e mundos fora do nosso conhecimento serão 
desbloqueados. 

Certamente as mudanças acontecerão e afetarão todas as formas 
de vida no planeta e isso deve ser do conhecimento da igreja 
para que todos entendam que estamos vivendo dias 
apocalípticos. Que este conhecimento nos desperte à vigilância e 
preparo espiritual exortado pelas Sagradas Escrituras.  

Jesus disse:  

 “Assim também, quando vocês virem essas coisas 
acontecerem, vocês sabem que o reino de Deus está 
próximo”- Lucas 21:31.  

Este é o momento de estarmos de pé e olhando para cima. Se 
você parar e observar com atenção os sinais proféticos, 
entenderá que esta Era está chegando ao fim e que Jesus Cristo 
está voltando com poder e glória. Esteja preparado!  

Amém! 
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Versículos de Apoio ao Estudo  

A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao 
vento; tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião que ela cai para 
nunca mais se levantar! Is 24:20. 

Levantai os vossos olhos para os céus, e olhai para a terra em baixo, 
porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se 
envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão 
semelhantemente; porém a minha salvação durará para sempre, e a 
minha justiça não será abolida. Is 51:6. 

O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que chegue o 
grandioso e temível Dia do SENHOR. Joel 2:31. 

E acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa 
escuridão. Mas será um dia conhecido do Senhor; nem dia nem noite 
será; mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Zacarias 14:6,7. 

Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus 
passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se 
desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão. Havendo 
pois de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em 
santo trato, e piedade, Aguardando, e apressando-vos para a vinda 
do dia de Deus, em que os céus, em fogo se desfarão, e os 
elementos, ardendo, se fundirão? 2 Pe 3:10-12. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estudos Bíblicos 

Análise situacional à luz das Escrituras Sagradas
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