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Uma Guerra Diferenciada 

 

 

“Estamos diante de uma guerra mundial atípica e 

maquiavelicamente planejada” - Benneden. 

 

 

Analisando a Situação Global 

A humanidade está agonizando. Estamos a beira de uma mudança 

sem precedentes, uma transformação cataclísmica na estrutura da 

nossa civilização. Estamos vivendo o fim de uma era, tanto cristã 

quanto secular. É extremamente importante que enxerguemos isso. 

Tudo converge para a NWO (Nova Ordem Mundial) e a implantação 

de um  governo global anti-Deus, o governo da Besta. 

Vivemos o tempo em que o destino do mundo inteiro está sendo 

ameaçado por uma conspiração global contra Deus e a humanidade.  

 

Este momento histórico vê as forças do Mal alinhadas 

em uma batalha estratégica, diferenciada, contra as 

forças do Bem; forças do mal que parecem poderosas e 

organizadas ao se oporem aos filhos da Luz, que estão 

desorientados e desorganizados, abandonados por seus 

líderes temporais e espirituais - Arcebispo Carlo Maria 

Viganò - Ex-Núncio Apostólico nos Estados Unidos da 

América. 

 

Um plano global chamado  The Great Reset (Grande Reinicialização) 

está em andamento. Seu arquiteto é uma elite global que deseja 

subjugar toda a humanidade, impondo medidas coercitivas visando 

limitar drasticamente as liberdades individuais e de populações 

inteiras.  A “pandemia” é apenas um item nessa tirania. Aqueles que 



não aceitarem as medidas tiranas dos governantes do sistema 

operante sofrerão sérias retaliações, serão descriminados, 

perseguidos e...   

Se ativarmos nossa memória lembraremos que aqueles que 

denunciavam esses planos que agora estão sendo executados nos 

mínimos detalhes, eram chamados de teóricos da conspiração. 

Ninguém, até março de 2019, teria pensado que, em todas as nossas 

cidades, os cidadãos seriam presos simplesmente por querer andar 

na rua, respirar ar puro,  manter o negócio aberto, ir à igreja cultuar a 

Deus. Mas tudo isso aconteceu e  continua acontecendo em todo o 

planeta. 

 

 

Ciência Clássica x Ciência Politizada 

Neste contexto de pós-modernidade a ciência  tornou-se apenas um 

meio para um fim. O conhecimento (científico/tecnológico) é usado 

para o controle das massas por um grupo global poderoso, aqui 

identificado como  “elite do governo invisível” ou simplesmente de 

“donos do mundo”. 

Os poderosos do Governo Invisível estão dogmatizando a ciência, que 

assume cada vez mais o papel de religião aos seus adeptos, 

transformando suas decisões em conclusões indiscutíveis e 

insusceptíveis a erros. Felizmente a ciência clássica ainda existe, mas 

perde força a cada dia. 

 

A ciência pós-moderna está cada vez mais politizada. Cientistas são 

pagos para 'encontrar' conclusões que beneficiem seus pagadores. 

Podemos chamar isso de ciência verdadeira? 

 

 

 

 



“O caso contra a ciência é direto: grande parte da literatura 

científica, talvez metade, pode ser simplesmente falsa. 

Afligida por estudos com amostras pequenas, efeitos 

minúsculos, análises exploratórias inválidas e conflitos de 

interesse flagrantes, juntamente com uma obsessão por 

seguir tendências da moda de importância duvidosa, a 

ciência deu uma guinada na escuridão. ” - Dr. Richard 

Horton, ex-editor-chefe do The Lancet. 

https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-

big-pharma/ 

 

“Simplesmente não é mais possível acreditar em grande 

parte da pesquisa clínica publicada, ou confiar no julgamento 

de médicos confiáveis ou em diretrizes médicas autorizadas 

... Não me agrada esta conclusão, que cheguei lenta e 

relutantemente ao longo de duas décadas como editora do 

The New England Journal of Medicine '. - Marcia Angell, ex-

editora-chefe do estimado New England Journal of Medicine 

(NEJM). 

https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-

big-pharma/ 

 

'Existe uma preocupação crescente de que a maioria das 

descobertas de pesquisa publicadas atuais seja falsa ... é 

mais provável que uma alegação de pesquisa seja falsa do 

que verdadeira. - Dr. John Ioannidis, professor de prevenção de 

doenças na Universidade de Stanford. 

 

Uma rede global de homens poderosos, com tentáculos em todas as 

nações, planeja, mobiliza, patrocina e executa a agenda de uma “nova 

ordem mundial”, preparando o mundo para um governo mundial único. 

Sim, os donos do mundo decidiram  avançar em secreto numa guerra 

silenciosa contra as massas, com o objetivo final de estabelecer o 

governo da Besta. 

https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-big-pharma/
https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-big-pharma/
https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-big-pharma/
https://thefreedomarticles.com/fraudulent-scientific-research-big-pharma/


Fontes próximas à máquina de desinformação do Kremlin espalharam 

que o coronavírus seria “não uma bomba nuclear, mas uma bomba 

bacteriológica de uma III Guerra Mundial”, da qual o vírus seria um 

estopim, como o ataque de Pearl Harbor. 

http://www.abim.inf.br/o-pior-da-pandemia-e-o-comunismo/#_edn3 

 

“O vírus (???) chinês  está servindo de pretexto para a criação de 

alavancas de controle das pessoas, rumo a uma futura ditadura 

globalista de caráter social comunista”. – Instituo Plínio Corrêa de 

Oliveira 

https://ipco.org.br/mascara-se-transforma-em-mordaca/ 

 

Crises econômicas e pretextos falsos estão sendo engenhosamente 

elaborados para justificar o estabelecimento de um governo mundial 

único e todo-poderoso. Para esse fim, a nobreza negra da NWO sabe 

que primeiro precisa fabricar  consentimento suficiente para que as 

pessoas exijam uma forma totalitária de governança global para 

gerenciar esses desastres de saúde pública e catástrofes ambientais. 

Estamos diante de uma grande e arquitetada manobra política onde 

se predestina a quebra da velha economia para entrada de um novo e 

universal império econômico-financeiro sobre esse mundo temporal. 

O Chanceler brasileiro, Ministro Ernesto Araújo disse que comunistas 

usam OMS para dominar o planeta. Em seu blog , Metapolítica 17, o 

chanceler escreveu um texto intitulado “Chegou o comunavírus” em 

que afirma que comunistas irão implementar sua ideologia por meio 

de órgãos como a OMS (Organização Mundial da Saúde). O ministro 

questiona a eficácia da organização e diz que os comunistas 

pretendem utilizá-la como o primeiro passo na construção de uma 

“dominação planetária”. 

https://www.metapoliticabrasil.com/post/chegou-o-

comunav%C3%ADrus 

http://www.abim.inf.br/o-pior-da-pandemia-e-o-comunismo/#_edn3
https://ipco.org.br/mascara-se-transforma-em-mordaca/
https://www.metapoliticabrasil.com/post/chegou-o-comunav%C3%ADrus
https://www.metapoliticabrasil.com/post/chegou-o-comunav%C3%ADrus


“Não bastasse o coronavírus, precisamos enfrentar também 

o comunavírus. No meu blog, analiso o livro ‘Virus’; de Slavoj 

Žižek [filósofo esloveno] e seu projeto de usar a pandemia 

para instaurar o comunismo, o mundo sem nações, nem 

liberdade, um sistema feito para vigiar e punir”, escreveu o 

ministro no Twitter. 

https://catracalivre.com.br/cidadania/chanceler-brasileiro-diz-que-

comunistas-usam-oms-para-dominar-o-planeta/ 

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-

pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-

oms.htm 

 

Entendemos que adentramos em uma guerra com características 

singulares, onde o poder bélico não é o destrutivo tradicional, mas um 

conjunto de armas invisíveis que disparam conflitos sociais e 

psicológicos, entre outros. O vírus (???) é uma espécie de 

coadjuvante nessa operação, e assim empregam o bioterrorismo, 

proclamando a submissão profunda de todos os cidadãos planetários, 

perante  severas e subversivas leis marciais até que  seja 

estabelecida soberanamente a Nova Ordem Mundial e o governo da 

Besta. 

A pretexto do novo coronavírus, forças ponderosas parecem 

visar o domínio das mentes e das nações por meio de uma 

ditadura do pensamento único. Isso nos faz recordar de uma 

experiência orwelliana rumo a uma nova (des)ordem mundial 

para a implantação de um governo totalitário que ditaria 

normas para tudo. Todos seriam obrigados a levar um estilo 

de vida neo-comunista e miserabilista. Fonte: Revista 

Catolicismo, Nº 833, Maio/2020. 

https://ipco.org.br/virus-do-panico-gigantesca-e-catastrofica-operacao-

de-baldeacao-ideologica/ 

 

https://catracalivre.com.br/cidadania/chanceler-brasileiro-diz-que-comunistas-usam-oms-para-dominar-o-planeta/
https://catracalivre.com.br/cidadania/chanceler-brasileiro-diz-que-comunistas-usam-oms-para-dominar-o-planeta/
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/04/22/diante-da-pandemia-chanceler-alerta-contra-plano-comunista-e-questiona-oms.htm
https://ipco.org.br/virus-do-panico-gigantesca-e-catastrofica-operacao-de-baldeacao-ideologica/
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Vladimir Vasilievich Kvachkov - Cel do GRU (Oficial de Inteligência 

Militar), uma figura pública, com doutorado em ciências militares. 

Principal pesquisador do Centro de Defesa e Estudos Estratégicos do 

Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, declarou: 

O fenômeno do coronavírus  precisa ser examinado da 

perspectiva das potências globais: religioso, político, 

financeiro, econômico e nacional. Não da perspectiva da 

saúde pública, nem da epidemiologia, etc. O fenômeno do 

coronavírus precisa ser considerado como uma operação 

especial estratégica global. O que vemos são exercícios de 

comando no sentido de controlar a humanidade. É 

exatamente dessa perspectiva que você precisa examiná-la. 

https://thefreedomarticles.com/ex-russian-intel-officer-coronavirus-

depopulation-agenda/ 

https://www.youtube.com/watch?v=t2vqjBtnltI 

 

A lamentável realidade é que a humanidade está sendo absorvida 

pelo  medo e pânico, permitindo que os governos atropelem seus 

direitos naturais. O medo do vírus (???) está consentindo que todos 

os tipos de agendas que acompanham a “operação coronavírus” 

sejam levadas adiante. Ninguém  questiona informações e decisões 

governamentais, poucos percebem que a pandemia migrou do âmbito 

científico e de saúde pública para a política. A grande massa, sem 

entender e sem perceber, é condicionada pela propaganda televisiva 

a submeter-se integralmente às ordens tiranas das autoridades do 

poder temporário. 

Tudo segue de acordo com a agenda da NWO; o que acontece é 

apenas uma sequência de etapas de um plano maior. Os donos do 

mundo estão unidos no mesmo propósito e novas fases seguirão até 

o estabelecimento do governo da Besta. 

A nossa cosmovisão das profecias bíblicas no cenário escatológico e 

suas respectivas relações com as informações apresentadas nesta 

reflexão, expõe fortes evidências de que as muitas peças dessa 

pandemia foram planejadas e são coreografadas por uma rede de 

https://thefreedomarticles.com/ex-russian-intel-officer-coronavirus-depopulation-agenda/
https://thefreedomarticles.com/ex-russian-intel-officer-coronavirus-depopulation-agenda/
https://www.youtube.com/watch?v=t2vqjBtnltI


servidores da NWO em todo planeta, com o objetivo de reduzir a 

população, exercer controle político sobre a humanidade, controlar o 

sistema financeiro e estabelecer um governo único. 

Acreditemos ou não, a realidade é que estamos imersos em um novo 

tipo de guerra, onde as armas utilizadas disparam conflitos, em vez de 

balas. Essas  “armas silenciosas” não produzem explosões evidentes,  

mas interferem na vida humana, causando danos irreparáveis. 

O povo sente instintivamente que tem alguma coisa errada, mas não 

consegue compreender o perfil dessa tática de “guerra silenciosa”. A 

maioria encontra-se completamente atônita e sem a devida 

compreensão dos fatos; não sabe  como lidar com essa situação, 

defender-se ou pedir socorro. 

Os atiradores de “informações controladoras” fazem o indivíduo 

acreditar que ele, somente ele, é o culpado pela sua própria desgraça, 

por causa da insuficiência de suas capacidades ou de seus esforços. 

Assim, ao invés de rebelar-se contra o sistema operante e opressor, o 

sujeito culpa a si mesmo, o que gera um estado depressivo do qual 

um dos seus efeitos é a inibição da sua ação. Desse modo, as 

pessoas não se revoltem contra a tirania imposta pelo sistema, 

simplesmente acomodam-se passivamente às mudanças e 

imposições governamentais. 

 

Estamos diante de uma terceira guerra mundial,  diferenciada das 

anteriores porque usa armas diferentes, que disparam conflitos em 

vez de balas. 

O uso de  “armas silenciosas” é uma estratégia fantástica porque a 

sociedade não consegue ver os atiradores e nem mesmo perceber as 

técnicas de manipulação social: condicionamento e controle total das 

massas. 

O mais terrível nesta nova modalidade de guerra é que as situações 

são disparadas de forma gradativa e sequencial, de modo que as 

pessoas aprendem a tolerar seus efeitos sobre suas vidas e aos 

poucos se adaptam às novas situações ao ponto de todos se 

renderem ao “novo normal”. 



Uma das armas utilizadas nesta Guerra Silenciosa é o terrorismo 

psicológico, atacando a reflexão, a afetividade, a paz de espírito, a 

vida social, a autoestima e a fé da humanidade. 

A estratégia da gradação é uma técnica utilizada para fazer com que o 

povo aceite uma medida inaceitável. Comandos tiranos e absurdos 

são aplicados gradativamente, em doses homeopáticas (à conta-

gotas, uma primeira dose, uma segunda, uma terceira, etc.), tendo 

como pano de fundo o medo, a censura, as ameaças e o terror. É 

dessa maneira que os protocolos e as condições socioeconômicas 

radicalmente novas foram impostos no Brasil durante a operação 

coronavírus. São tantas mudanças opressoras que teriam provocado 

uma revolução social se tivessem sido aplicadas de uma só vez. 

A sinistra realidade é que os “donos do mundo”, servidores das trevas, 

decidiram  planejar em secreto uma guerra silenciosa contra a 

humanidade, com o objetivo final de um domínio tranquilo e absoluto 

sobre todos. A velha ordem será destruída em todos os aspectos e 

uma nova ordem estabelecida na terra. Para programar esse objetivo 

foi necessário criar e aplicar novas estratégias, abordagens e armas 

de guerra, aqui denominadas de "armas silenciosas". 

    Os disparos das armas silenciosas foram direcionados nas últimas 

décadas às bases judaico-cristãs de nossa civilização. Os princípios 

da moral, da verdade e da justiça que sustentavam a sociedade foram 

atingidos e destruídos. Quando as bases de uma “estrutura” moral, 

ideológica, familiar, política, religiosa, etc. são destruídas o que 

acontece com o restante da edificação? Desmorona completamente, 

restando apenas escombros. 

As armas dessa nova guerra são poderosas para destruir os 

fundamentos sociais (família, igreja, princípios morais, costumes e 

tradições) assim como as fontes de todo o sistema político-econômico 

vigente, até o aniquilamento da democracia. 

Quando os fundamentos morais e da virtude são subvertidos e os 

homens agem de forma arbitrária destruindo violentamente as bases 

da sociedade, o que os justos podem fazer? 



Nesse bombardeio de conflitos a sociedade não tem tempo para se 

organizar porque novas ordens e mudanças são disparadas 

continuamente em todos os segmentos da vida, em todas as nações. 

Grandes mudanças em curto espaço de tempo são aplicadas para 

manter todos desorientados e inseguros diante das crises 

econômicas,  tragédias, doenças e conflitos sociais. 

Os protocolos da agenda de guerra silenciosa estão em plena 

execução diante dos nossos olhos. Somos “prisioneiros de guerra” e a 

maioria dos escravos do sistema ainda não discerniu a draconiana 

trama global até que todos sejam profundamente impactados com o 

número de mortos que seguirão os próximos anos. 

Há uma guerra muito diferente em andamento. As armas utilizadas 

disparam conflitos, mantendo todos ocupados com crises, pandemias, 

insegurança, tragédias e crises sociais. 

O povo não consegue pensar além do que a mídia mostra a todo 

instante. São armas de terrorismo psicológico. Atacam a reflexão, o 

senso crítico, a lógica e a fé. Através da química hormonal, o medo 

torna-se a bala disparada no intuito de provocar pressão psicológica 

em cada indivíduo e uma psicose coletiva na sociedade. Sendo assim, 

aparentemente não há assassinos, apenas loucos e suicidas em 

potencial. 

Essa estratégia de guerra psicológica é perfeita, pois a humanidade, 

sob o medo generalizado,  não raciocina normalmente e não 

consegue compreender o que está por trás dos fatos. Deste modo é 

fundamental para os “donos do mundo” que a massa seja mantida 

completamente ignorante dos sistemas operantes. 

Como foi dito essa guerra não solta bombas convencionais, mas 

consegue causar danos na programação mental das pessoas e 

interferir no comportamento e na vida social dos seres humanos. 

Observe como as pessoas perderam a sua energia e o poder de 

decisão durante essa “plandemia”. Observe quantas pessoas ao seu 

redor estão confusas, alienadas e enfraquecidas. 

 

Nos moldes do Nazismo e da Segunda Guerra Mundial, a propaganda 

é uma aliada fundamental na prossecução da agenda da NWO. Ao 



contrário da prestação de informação imparcial, a propaganda 

apresenta um conteúdo com o propósito maior de influenciar uma 

audiência a tomar uma atitude diante do assunto exposto. Mas, a 

propaganda disparada pelos “maestros da operação do erro” é 

diferente; ela é elaborada por engenheiros sociais que anunciam 

mensagens trabalhadas previamente com base em estudos 

psicossociológicos, para que possam produzir uma resposta 

emocional ao invés de uma resposta racional, condicionando o público 

a determinados comportamentos. 

 

Uma série de técnicas de manipulação social é disparada para gerar o 

tipo de propaganda que visa influenciar a atitude de um público-alvo 

para alguma causa ou posição. Entre essas técnicas, destacamos: 

 

A técnica “ad nauseam” - uma abordagem que usa a 

repetição incansável de uma ideia. Um slogan simples é 

transformado em mantra, repetido exaustivamente até o 

ponto de começar a ser tomado como verdade por 

todos. #FiqueEmCasa! 

 

O povo em geral não percebe que está sendo atacado; não consegue 

compreender esse tipo de guerra e consequentemente não acredita 

que está sob pesado ataque e subjugado por uma arma invisível, mas 

real. Sem perceber a grande massa obedece aos comandos de seus 

governantes, acreditando que eles lutam pelo bem de todos. 

E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que 

creiam na mentira. 2 Ts 2: 11. 

A mídia notícia diariamente mensagens que mantêm a sociedade em 

pânico. Estamos sendo bombardeados com o terror. Entre outras 

conquistas ela conseguiu produzir uma falsa impressão de 

unanimidade nestes dias de plandemia. Ao repetir exaustivamente 

alguns mantras informativos do tipo: Fique em Casa, as ideias básicas 

dessa manipulação foram interiorizadas tão profundamente na mente 

das pessoas que convenceram a maioria de que toda a humanidade 

estava acreditando naquela informação. 



 

Nessa guerra invisível uma das primeiras coisas que a sociedade 

perde é a capacidade de ter uma coerente reflexão. Há um controle 

global instalado para suprimir as pessoas em uma mentalidade  baixa, 

de modo que sejam facilmente manipuladas e conduzidas como 

ovelhas para o matadouro. 

As pessoas sentem instintivamente que algo está errado, mas não 

sabem lidar com o problema de forma racional. 

O terror pulsante altera o funcionamento de nosso cérebro. O ser 

humano fica doente. Os processos de auto-regulação do organismo 

são fortemente perturbados por influências psicológicas. Diante de 

tanto bombardeio psicológico as pessoas ficam perdidas, doentes. 

O que realmente bloqueia a reflexão e a reação correta das pessoas? 

A engenharia social prova que o método mais simples de ganhar o 

controle do público é: 

1. Por um lado,  manter o público ignorante dos princípios 

básicos dos sistemas operantes; 

2. Manter o público confuso, desorganizado e distraído com 

outros assuntos. 

O processo de controle social foi bem planejado ao longo de muitos 

anos. Os “donos do mundo” contrataram especialistas  em Psicologia 

Comportamental, Behaviorismo e Engenharia Social, sujeitando o 

público ao engano e manipulação de comportamento. 

Quando as ordens governamentais são aplicadas de forma gradual, 

num contexto de medo, o público adapta-se às mudanças e aprende a 

tolerar a intrusão em suas vidas... 
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A Morte da Razão 

 

 

 

 

As classes superiores temem o povo instruído. Por quê? Porque o 

povo é e sempre será a maioria. A minoria dominante só pode 

impor suas regras enquanto o povo estiver inconsciente do poder 

que tem. Diante disso, a estratégia dos poderosos é manter o povo 

na ignorância, com a falsa sensação de conhecimento. Atuar de 

modo  que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e 

os métodos utilizados para o seu controle e a sua escravidão. 

 

Como fazem isso? Há várias armas usadas no processo. 

Começaremos afirmando que a ordem é a morte da razão e a 

supremacia das emoções. 

 

O nosso aparelho psíquico pode ser monitorado, gerenciado e 

alterado, pelo menos até certo ponto. As ações voluntárias existem 

onde há possibilidade de: 1- escolha, 2- de reflexão e 3- de decisão. 

Se a razão for descartada, o ato do indivíduo será impulsivo ou 

instintivo. 

Observa-se nestes dias de pós-modernidade que o sistema 

operante tem apelado para o domínio das emoções e a morte da 

razão. Quando as emoções são dominantes, as pessoas são 

menos racionais e se tornam mais vulneráveis. 

 

Não importa se as intensidades emocionais são opostas, contrárias 

e extremas, do tipo “ 8 ou 80”, o que interessa mesmo é a 

supremacia das emoções, o domínio sobre a razão, fazendo uso 

da: 

 

1.Hiperestimulação das emoções negativas, medo, ansiedade, 

pânico; 

2. Nihilismo – desmotivação, perda de sentido, depressão, angústia,  

suicídio. 



 

Qualquer alteração prolongada na estrutura psíquica do ser humano 

pode trazer sérios prejuízos para o comportamento, saúde e bem-

estar, além de comprometer negativamente a sua vida espiritual. 

 

Humanidade Embriagada 

O sistema operante não cessa de embriagar as nações e  de 

enganar a sociedade. O cálice do poder e do dinheiro é oferecido 

aos governos,  enquanto o cálice dos conflitos e das distrações é 

apresentado  à sociedade. Deste modo o povo é mantido 

completamente ignorante dos planos macabros que estão sendo 

desenvolvidos e executados para o estabelecimento de uma nova 

ordem mundial. Não discernindo a verdade, o povo continua em sua 

rotina, absorto em seus propósitos, embriagado com as propostas 

enganosas desse sistema anti-Deus. 

 

Multidões estão embriagadas pelo sistema operante. Observa-se 

uma nuvem de entorpecimento coletivo sobre a humanidade. As 

pessoas estão se acostumando a conviver com  o horror, o erro, o 

mal, a inversão de valores, por exemplo, sem nenhuma reação ou 

resistência, por que foram trabalhadas pela embriaguez do sistema 

operante. Uma série de  distrações são aplicadas diariamente na 

mídia a fim de que o povo  esteja sempre ocupado e focado em 

alguma coisa bem distante do que realmente deve saber. Deste 

modo, as pessoas permanecem em sua rotina simplista, absortas 

em seus interesses particulares, completamente alienada da 

verdade e totalmente despreparadas para mudar essa situação. 

O mundo continua bebendo desse vinho sedutor sem perceber que 

a embriaguez escraviza, tira o senso e o discernimento dos fatos, 

além de atrair a justa ira de Deus.   

 

 

 

 



Humanidade Enganada 

Vivemos a Era do Conhecimento, porém o verdadeiro saber não 

chega ao povo. Observe que o conhecimento real pertence a uma 

minoria dominante que repassa para as massas apenas 

informações controladas, mantendo a sociedade alheia ao que 

acontece nos bastidores deste mundo tenebroso. 

Sabemos que existe um esforço deliberado por parte da Elite Global 

em manter a humanidade alheia ao funcionamento do sistema 

operante. Sabemos que a Elite do Governo Invisível usa 

propagandas estratégicas e outras ações psicológicas, no intuito de 

influenciar as opiniões de tal forma que todos sejam apoiadores 

devotos dos objetivos propostos pelos “Senhores do Mundo”. 

Diante de todo esse quadro apavorante, o que mais me impressiona 

é o fato de algumas pessoas preferirem viver enganadas, 

renunciando a razão, a lógica, o bom-senso e a verdade, buscando 

sobreviver na ilusão que elas mesmas abraçaram de boa vontade. 

Ao agirem assim deixam de ser vítimas e passam a ser 

seguidoras/devotas da ilusão (engodo, falsidade) porque decidiram 

crer e viver sob os comandos de um sistema falso e enganador. 

Sabemos que existe um esforço deliberado por parte da Elite Global 

para manter o povo na ilusão, sem a real percepção da realidade. 

 

Ilusão é uma percepção enganosa da realidade; uma 

falsa esperança que movimenta a vida em direção a 

algo desejável, porém inalcançável. A ilusão atrai 

vidas, seduz pessoas à cegueira espiritual, até a 

morte (2 Co 4:4).   Os enganados são pessoas 

ludibriadas, trapaceadas, logradas, que caíram na 

armadilha da mentira. 

 

Percebe-se um número cada vez maior de pessoas onde a 

afetividade primal prevalece diante da razão. Em vez da lógica, do 

bom sendo e da verdade, a maioria age movida por suas ilusões e 

emoções, de modo que o intelecto dessas pessoas foi 

reprogramado à condição de “serviçal do sistema operante”, ainda 



que não perceba isso. Esse estado alterado de consciência deixa o 

indivíduo sem a real percepção dos fatos e insensível diante de 

tantos atos  repetitivos de iniquidade. Não há reação coerente aos 

horrores e arbitrariedades ao nosso redor. A passividade é tão forte 

que dá a impressão que todos estejam contemplando este cenário 

tenebroso com dormência e romantismo. 

Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua 

astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os 

vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em 

Cristo. (2 Co 11:3) 

 

Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, 

tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores 

conforme as suas próprias concupiscências; E desviarão os 

ouvidos da verdade, voltando às fábulas. (II Timóteo 4 : 3-4). 

 

MAS o Espírito (Santo) expressamente diz que nos últimos 

tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos 

enganadores, e a doutrinas de demônios; (I Timóteo 4 : 1). 

 

E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que 

creiam a mentira; (II Ts 2 : 11). 

As pessoas não se rebelam contra o fato de não serem livres 

quando elas pensam que são! Os dominadores sabem que a 

ignorância escraviza e só a verdade liberta; eles sabem que não é 

possível ser ignorante e livre ao mesmo tempo (Jo 8:32), por isso 

mantêm as pessoas afastadas do verdadeiro conhecimento, 

entregando à sociedade informações insignificantes, distrações e 

outras coisas fúteis. 

A morte da razão é mais uma estratégia de Satanás para manter a 

humanidade na ignorância espiritual, impedindo-a de  ver, de saber, 

de conhecer a verdade e de viver a liberdade em Cristo. 

 

E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. (João 8 : 32) 

 

 



Armas Silenciosas 

O arsenal de armas silenciosas nesta guerra diferenciada é vasto e 

muito poderoso. Os disparos estão acontecendo há décadas em 

praticamente todos os segmentos da sociedade. 

MÍDIA: Desviar a atenção das questões sociais reais,  cativado a 

atenção do público por assuntos sem importância real. 

ESCOLAS: "...Conceder certificação escolar/universitária sem a 

verdadeira formação educacional. Os alunos parecem se tornar 

mais e mais estúpidos, apesar do tempo que passam na escola. As 

crianças estão sendo condicionada a não questionar ou refletir. Os 

jovens estão extremamente desligados da vida real e fixo nos 

celulares, internet e realidade virtual. 

ENTRETENIMENTO: Manter o entretenimento do público abaixo do 

nível da sexta série. A TV é provavelmente a melhor hipnotizadora 

do mundo de hoje além da internet e do sistema de telefonia celular     

projetado para manipular as frequências  do nosso cérebro a fim de  

vivermos a partir de ilusões. 

TRABALHO: Manter o público ocupado,  sem tempo para pensar, 

organizar-se e reagir. 

A elite do governo invisível quer o povo continuamente na 

ignorância e na mediocridade, de modo que seja incapaz de 

compreender os métodos utilizados para seu controle e sua 

escravidão. A regra geral é manter a sociedade ignorante e 

confusa, distraída com assuntos sem real importância. Quanto mais 

alienação na mente das pessoas, maior sucesso para os servidores 

das trevas. As pessoas nunca foram  tão confusas, desorganizadas 

e distraídas como hoje e poucos se importam com isso. 

 

Dissonância Cognitiva e Dessensibilização Progressiva 
 
A primeira vez que você sentar-se na poltrona para assistir ao filme,     

"Jogos Mortais", poderá ficar assustado com os assassinatos e 

torturas exibidos na tela. Mas, se você continuar assistindo mais e 

mais vezes,  posso garantir que o filme não  incomodará  mais a 



sua consciência moral. Com o tempo haverá uma acomodação 

psíquica. Quando estamos expostos à repetição de imagens de 

violência gráfica, sexualidade ou ideias, utilizando combinações de 

cenas (dissonância cognitiva), lentamente nos tornamos insensíveis 

a essas ideias e imagens (dessensibilização progressiva), e ficamos 

condicionados a parar de reagir a elas. Incrível, mas é assim que a 

Elite Global trabalha com as massas. 

 

“A contínua repetição de uma mentira não a torna 

verdadeira, mas consegue convencer muitos que é 

verdade, especialmente quando se consegue abafar quase 

todos os esforços de expô-la como mentira” . (Shapley R. 

Hunter, político norte-americano). 

 

O inquiridor da verdade precisa saber que o arsenal de armas 

silenciosas é vastíssimo. Nesta breve reflexão citaremos três armas 

consideradas as mais comuns. 

 

Armas Biológicas - Usar doenças para matar em tempos de 

guerra não é novidade. É profundamente triste saber que homens e 

mulheres brilhantes dedicam a vida em laboratórios, criando 

doenças para destruir vidas humanas. 

Parece que cada vez mais os governantes invisíveis estão 

decididos a matar muita gente e reduzir drasticamente a população 

mundial. Os donos do mundo possuem todos os recursos 

financeiros e técnicos para cumprir essa macabra obsessão. Mas, 

antes de matar é importante fazer o povo adoecer para saquear 

seus últimos recursos financeiros, por meio da compra de drogas 

farmacêuticas, que não curam, mas tão somente mantêm os 

enfermos dependentes e clientes da poderosa indústria 

farmacêutica, até o fim de suas vidas. 

E a luz de uma candeia não resplandecerá mais em ti; e a 

voz do noivo e da noiva não mais se ouvirá em ti; porque 

os teus mercadores foram os grandes da terra; por teu 

meio feitiçarias [pharmakeia] foram todas as nações 

enganadas. Ap 18:23. 



Pense um pouco sobre os agrotóxicos e sobre os produtos 

alimentícios industrializados: conservantes, estabilizantes, corantes, 

antioxidantes, aromatizantes, etc. Pense um pouco sobre quantas 

substâncias químicas ingerimos diariamente e que são prejudiciais 

ao nosso organismo. Entre outros males, alguns produtos químicos 

podem causar degeneração neuronal, perturbar o sistema nervoso 

central e causar um decréscimo de potência cognitiva. 

O que acontece quando uma população é fortemente sedada e 

envenenada em uma base diária? Ela se torna doente, frágil e  fácil 

de ser controlada. Em vez de raciocinar livremente e de fazer 

perguntas importantes, a massa simplesmente cumpre suas tarefas 

diárias e absorve o que a mídia lhes diz. É isso que a Elite 

Dominante está fazendo. 

 

Armas Psicotrônicas - A Elite Global utiliza radiofrequência de 

sofisticados aparatos tecnológicos, com o objetivo principal de 

influenciar as opiniões, emoções, atitudes e comportamentos de 

grupos, de tal forma a apoiar os objetivos propostos pelos Senhores 

do Mundo. (Veja no Google “Armas Psicotrônicas). 

 

Essas armas têm um raio de ação de até 2.500 km. Produzem 

ultrassons, ondas de sons ELF (de frequência extremamente 

baixas) que provocam náuseas e vômitos e perturbam ao extremo, 

o sentido de orientação das pessoas atingidas.  Elas podem reduzir 

a agressividade ou suscitar focos de agressão, por exemplo: 

guerras civis, sublevação popular, suicídios coletivos, etc. 

 

Armas Meteorológicas - Programas tecnológicos de modificação 

do clima e das forças da natureza. Estes programas comportam 

uma multiplicidade de pesquisas climatológicas até à projeção de 

agentes de condensação sobre as nuvens para provocar chuva, 

dissipar nuvens, influir sobre furacões, desviar tempestades de 

neve, engendrar tremores de terra e maremotos, suprimir 

relâmpagos, etc. 
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A Central de Inteligência das Armas Silenciosas 

 

 

Diante de todas as informações aqui apresentadas,  perguntamos: 

Quem está nos bastidores espirituais desta gigantesca operação de 

guerra? Quem está no comandando de todos os desdobramentos 

desta guerra diferenciada? Quem consegue articular mega 

corporações, governos e servidores em todos os segmentos da 

sociedade em prol da Nova ordem Mundial?  

Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim 

contra os principados, contra as potestades, conta os príncipes 

deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da iniquidade 

nas regiões celestes. Ef 6:12. 

Há um propósito maior nas ações de Satanás e seus anjos, 

revelado na Bíblia: 

Governar o mundo, ser semelhante a Deus, receber a 

adoração de toda humanidade - Is 14:13-14; 2 Co 2:11; Ap 

13:2. 

Satanás usa servidores humanos para a concretização de seus fins. 

O grupo de servidores das trevas composto de membros em todos 

segmentos sociais, em todos os países, cresce constantemente e 

sua mensagem se fará sentir cada vez mais. Eles são os 

estruturadores da Nova Era, com a tarefa de... organizar o 

pensamento dos homens, a fim de que a mente da raça humana 

seja preparada para receber o anticristo. 

Satanás, o mestre do engano e o arquiteto de um sofisticado 

sistema de mentiras em múltiplas camadas, tem apresentado nos 

últimos anos uma “nova” armação ideológica global, que visa 

implantar na sociedade uma nova forma de pensar e de 

compreender a realidade. Trata-se de um novo modelo de 



consciência moral, psicológica, social e espiritual, que se expande 

por todas as nações, capturando servidores que ficam presos à 

mentalidade de um sistema anti-Deus, alinhado aos comandos das 

trevas. 

A-teia global é o lance final da grande mentira do inimigo a todos os 

seres humanos: a evolução cósmica; a metamorfose da 

humanidade; o transhumanismo, a transformação do homem para a  

“real natureza divina”. 

A velha mentira da Serpente apresentada no Éden é reformulada e 

reapresentada à humanidade: vocês podem ser como Deus... 

O que significa na prática “um novo modelo de consciência moral, 

psicológica, social e espiritual”? 

A-Teia da Serpente visa uma transformação profunda no 

pensamento coletivo da humanidade, capaz de mudar o 

comportamento das pessoas e, consequentemente, mudar o 

mundo. 

Tudo que Deus estabeleceu em Sua Palavra está sendo 

questionado e desobedecido. Todos os valores, tradições e 

costumes cristãos estão sendo eliminados ou ameaçados de 

extinção. Quem está por trás disso? 

A antiga Serpente com sua nova teia sobre a geração pós-moderna, 

em nome da tolerância, do politicamente correto, da unidade global 

e da evolução de uma nova era. 

Estamos vivenciando um tempo estranho e pouco crível onde duas 

gerações entram em um paradoxo de fenomenologia social, onde 

os adultos estão infantilizados e as crianças adultizadas. Adultos 

que não querem amadurecer e crianças que, por imposições da 

cultura do sistema operante, da competição e do hedonismo, são 

obrigadas  a amadurecerem cedo demais. 

Dia a dia percebe-se que a mentalidade individual está convergindo 

gradativamente ao pensamento coletivo de uma nova ordem 

mundial. Isso acontece porque a racionalidade, afetividade e 

vontade do ser humano passam por uma doutrinação em escala 



global. Com o tempo cada pessoa passa a se adaptar à nova 

realidade, desenvolvendo novos valores, comportamentos e 

propósitos. Muitas coisas, antes erradas e inadmissíveis são 

legalmente estabelecidas como corretas e outras, antes corretas, 

são impostas como erradas e passíveis de punições. Como 

exemplo: o aborto é liberado e o cristianismo é perseguido. 

A-Teia da Serpente trabalha incansavelmente para que a sociedade 

tenha um novo estilo de vida baseado na mudança da mentalidade 

coletiva. 

 

 Estamos falando de um processo planejado, agendado e 

orquestrado por uma elite luciferiana que usa a força do 

sistema operante para impor uma obediência forçada; 

 Estamos falando da mudança de comportamento da atual 

geração, através da obediência imposta a um complexo 

sincronizado de ordenanças e protocolos baseados em 

punições. 

 Estamos falando em mudar o comportamento da sociedade 

através de regras impostas pelo Estado. 

Obviamente, quando mudamos o pensamento coletivo, mudamos 

também o mundo e este é o propósito da Teia da Serpente, 

preparar a humanidade para aceitar, desejar e receber de bom 

grado o governante mundial, o anticristo. 

“...Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta”. Ap 13:3. 

É importante saber que o processo de alteração da consciência 

coletiva não está restrito somente  às imposições do Estado. A-Teia 

está fundamentada no engano. Toda a armação do inimigo é 

fraudulenta, mentirosa. As pessoas estão sendo enganadas por 

organizações globalistas, televisão e demais meios de 

comunicação, sem se aperceberem disso. 

A atual geração, profundamente doutrinada e condicionada pelo 

sistema,  vai pouco a pouco se amoldando à nova era, sem 

questionamentos e sem resistência. Aqueles que estão nascendo 

neste momento histórico já estão imersos neste novo contexto 

social, de modo que muitas coisas que eram absurdas para nós, 



serão plenamente aceitáveis para os novos cidadãos da Era 

Dourada. 

A voz da Serpente ecoa em toda parte, enquanto a voz profética da 

igreja permanece silenciosa. A maioria de nosso povo prefere 

assistir o desenrolar dos fatos na posição de espectador, 

observando os acontecimentos, sem envolvimento,  sem estado 

definido, à semelhança da mornidão da Igreja de Laodiceia. (Ap 

3:15-16). 

O fim da liberdade dos povos se aproxima e também o fim da 

liberdade individual. Não se trata de uma simples teoria, mas de 

oligarquias, secretas e ocultas, formadas pelas famílias mais 

poderosas da terra, que pretendem levar o mundo para um Estado 

Mundial escravo.  

Os donos do mundo são luciferianos e o luciferianismo baseia-se 

em uma doutrina elementar que projeta Satanás como líder visível 

que governará o mundo algum dia. Diante dos nossos olhos está o 

cenário sendo montado para esse governo. 

Para conseguir estabelecer uma ditadura mundial, a classe 

dominante introduziu-se nos principais segmentos da vida social 

com a ajuda de conexões, dinheiro e poder. A-Teia opera por 

intermédio de uma multidão de estruturas de mando. 

Estamos a ponto de perder a civilização, tal como a conhecemos, e 

de entrar em uma sociedade governada pelo anticristo. Nessa nova 

era há projetos de redução populacional. É preciso deixar somente 

uma quantidade controlável de escravos. 

O filósofo Joseph de Maistre afirmou: “Os verdadeiros 
detentores do poder, os que movem os cordéis, vivem na 
sombra, por trás do pano de fundo do cenário”.(CARON, 
H. Le. Le Plan de Domination Mondiale de Ia Contre-
Eglise. Fideliter, 1985,30.) 
 
Serge Hutin disse: “O destino das nações frequentemente 
depende de homens que não possuem cargos oficiais. 
Trata-se de sociedades secretas, com autênticos governos 
ocultos, que decidem nosso destino sem que nos 
apercebamos disso”.(PISTONE, Aliana Marina. Los 



Gobiernos Ocultos en Mundo Desconocido. Agosto de 
1979, n.38,23. ) 

 

Os “donos do mundo” estão produzindo intencionalmente 

problemas em todos os níveis. Quanto mais confusão, luta de 

classes, discriminação racial, pandemias, guerras e tensão política 

internacional houver, mais fácil e mais rápido a humanidade se 

desespera e vê em um governo mundial a única solução para 

acabar com a crise.  

Dr. Brock Chrisholm  disse: “Para formar um governo 
mundial é preciso tirar da mente dos homens seu 
individualismo, sua lealdade às tradições familiares, seu 
patriotismo nacional e seus dogmas religiosos” .(Cf. 
ROBERTSON, Pato The New World Order - It Will Change 
The Way You Live. Dallas, 1991, 7.)  - Dr. Brock 
Chrisholm, primeiro diretor geral da United Nations World 
Health Organization (Organização Mundial da Saúde). 

 

Satanás está ingerenciando os líderes de megaorganizações na 

formação de uma rede (a-teia) corporativa de servidores na 

promoção do "transhumanismo", uma pseuda "evolução" da raça 

humana à inteligência cósmica ou luciferiana. 

O limiar divinamente ordenado, conhecido como Era Dourada, 

aproxima-se rapidamente, quando então a humanidade dará o 

grande passo à evolução luciferiana. O que foi prometido à Eva pela 

Serpente é reapresentado à sociedade em nossos dias, com outra 

linguagem e com o endosso de uma sofisticada parafernália 

tecnológica e científica. 
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A Nova Normalidade 

 

 

 

The Great Reset (O Grande Reinício) - O “novo normal” pós-

confinamento não é uma evolução espontânea da sociedade, mas o 

resultado da maior operação de engenharia social da História. 

 

“A grande mídia vem se superando cada vez mais em sua 

capacidade de espalhar o pânico e de predispor as 

pessoas para o período pós-confinamento, por ela 

denominado “novo futuro” ou “nova normalidade”. Assim, 

vai induzindo as pessoas a aceitarem submissamente um 

controle ainda mais rígido. O tal “novo normal”, dentro da 

chamada “nova ordem”, é o que se planeja impor, levando-

nos a perspectivas sombrias, inclusive as mais sangrentas 

perseguições religiosas”. 

____________*Fonte: Revista Catolicismo, Nº 834, Junho/2020. 

 

O grande beneficiário da “nova normalidade” é a revolução 

anticristã, uma estratégia que se apresenta como uma sociedade 

aberta, multicultural, socialista e ecológica. Os maestros da Nova 

Ordem Mundial querem que o mundo passe por um “reset” e tudo 

recomece seguindo a agenda da NWO. Eles criaram o termo “The 

Great Reset” – o grande reinício. 

"The Great Reset" é o compromisso de construir conjunta e 

urgentemente as bases de um novo sistema econômico e social 

para um futuro mais justo, sustentável e resiliente. (Mentira). 

 

 



“The Great Reset” é um reconhecimento bem-vindo de que 

essa tragédia humana deve ser um alerta. Devemos 

construir economias e sociedades mais iguais, inclusivas e 

sustentáveis, que sejam mais resilientes diante de 

pandemias, mudanças climáticas e muitas outras 

mudanças globais que enfrentamos ” - António Guterres - 

Secretário Geral das Nações Unidas. 

 

 

“A crise da COVID-19 está afetando todas as facetas da 

vida das pessoas em todas as partes do mundo. Mas a 

tragédia não precisa ser seu único legado. Pelo contrário, 

a pandemia representa uma rara, porém estreita janela de 

oportunidade para refletir, re-imaginar e redefinir nosso 

mundo para criar um futuro mais saudável, mais equitativo 

e mais próspero". - Kiaus Schwab - Fundador e Presidente 

Executivo do World Economic Forum – WEF. 

Os maestros da Nova Ordem Mundial sabem que para obterem o 

êxito integral, precisam continuar criando novas estratégias para 

assustar e dominar as pessoas, bem como demonizar aquelas que 

não seguem a agenda da NWO. 

O protocolo global é punir os “negacionistas” de várias maneiras. 

Além das ameaças verbais, já começaram a impor restrições e 

sanções, tornando a vida em sociedade tão difícil que muitos não 

suportarão e se renderão aos experimentos genéticos, marcando 

suas vidas como escravos de um sistema anti-Deus, que a cada dia 

avança na montagem do cenário de boas-vindas à Besta. 

O PLANO foi muito bem elaborado por membros de organizações 

secretas e senhores do dinheiro, de modo que uma rede de 

servidores com suas organizações, aparelharam governos e líderes 

mundiais a um sistema corrompido, com a incumbência irrestrita de 

seguir as ordens da “Federação”. 

 



https://jornal140.com/2020/06/10/the-great-reset/ 

https://www.circuitodenoticias.com.br/noticia/12942/competencias-

necessarias-segundo-o-forum-economico-mundial 

https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/15/confira-artigo-de-francisco-

rabelo-e-celio-melo/ 

https://www.weforum.org/press/2020/06/the-great-reset-a-unique-

twin-summit-to-begin-2021/ 

 

O Anticristo não vai aparecer de súbito e dominar a humanidade. O 

mundo está sendo preparado para ele. O “espírito da besta” está 

trabalhando de maneira sutil e misteriosa neste momento, 

estabelecendo o seu domínio em homens luciferianos que se 

tornaram servidores do Maligno e enganadores da humanidade. E 

quando a Besta finalmente aparecer, o homem da iniquidade será 

publicamente revelado a um mundo que já está preparado para 

recebê-lo. 

O Governo Invisível pretende destruir a soberania das nações e 

integrá-las em blocos regionais. Todo o planeta será dividido em 10 

blocos administrativos sob o comando de um governo único (a 

Besta). Muitas línguas, uma só voz (a voz da Serpente). 

Os luciferianos trabalham arduamente na construção de um “novo 

mundo”, onde tudo que existe hoje: família, crenças, valores, 

tradições, modelos sociais, comportamentos e economia, no 

modelo judaico-cristão, precisa ser destruído. 

A história está sendo reescrita. Os servidores da Serpente 

propagam mentiras e pânico no planeta. O Mundo está cativo sob 

as trevas da ignorância e do medo. 

 

 

https://jornal140.com/2020/06/10/the-great-reset/
https://www.circuitodenoticias.com.br/noticia/12942/competencias-necessarias-segundo-o-forum-economico-mundial
https://www.circuitodenoticias.com.br/noticia/12942/competencias-necessarias-segundo-o-forum-economico-mundial
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/15/confira-artigo-de-francisco-rabelo-e-celio-melo/
https://www.sedet.ce.gov.br/2020/06/15/confira-artigo-de-francisco-rabelo-e-celio-melo/
https://www.weforum.org/press/2020/06/the-great-reset-a-unique-twin-summit-to-begin-2021/
https://www.weforum.org/press/2020/06/the-great-reset-a-unique-twin-summit-to-begin-2021/
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A Igreja Diante das Autoridades 

 

 

 

A igreja de Cristo, em obediência às Sagradas Escrituras,  

reconhece, respeita, honra e obedece as autoridades do poder 

temporário, como constituídas por Deus. Estamos sujeitos às 

autoridades delegadas, prestando-lhes obediência, respeito e 

honra... EXCETO, quando os governantes tornam-se rebeldes à 

Autoridade Suprema, Deus, ocasião em que a igreja fica 

desobrigada da obediência aos homens. (Rm 13:1; Tt 3:1; 1 Pe 

2:13; Gl 1:8 ). 

O mistério da iniquidade carrega uma mentalidade que se 

opõe a Deus e a tudo  que se refere a Deus, numa clara 

rebelião aos propósitos do Criador. 2 Ts 2:4. 

 

A cada dia fica mais evidente que há um propósito da Elite 

Luciferiana em fazer colapsar as soberanias nacionais, o 

sentimento nacionalista, bem como a fé cristã. Para alcançar o 

pleno êxito de seus macabros planos, os donos do mundo precisam 

extirpar da mente das pessoas: sua individualidade e sua lealdade à 

família, às tradições, à pátria e aos seus princípios cristãos. A igreja 

de Cristo não pode assistir essas manobras com indiferença ou 

acomodação. 

Não sabemos o que vem a seguir, mas continuamos com a firme 

convicção de que as “portas do inferno não prevalecerão contra a 

verdadeira igreja de Jesus” – Mt 16:18, por isso entendemos que a 

melhor resposta da Igreja à operação do erro é uma “Faith 

Revolution”, tendo à frente uma comunidade de discípulos 

fortemente santIficada, consagrada a Deus e disposta a cumprir a 

grande comissão evangelística nesta terra, no tempo que nos resta. 



Diante do avanço das trevas sem precedentes, convidamos você a 

levantar-se na fé com fez Lutero em sua geração, com 

compromisso, motivação e autoridade para despertar os santos 

remanescentes a uma Resistência Espiritual, uma verdadeira 

Revolução da Fé, redirecionando e encorajando os discípulos fiéis, 

a um retorno: (1) à Palavra de Deus, (2) ao Senhorio de Jesus 

Cristo e (3) à vida no Espírito. 

Cremos que este é o momento de cada um estar espiritualmente 

preparado para assumir a sua posição estratégica nesse campo de 

batalha. 

Convidamos você que faz parte de um grupo de discípulos de 

Cristo, seja esse grupo grande ou pequeno, tradicional ou 

pentecostal, mas que é integrante e participante da universal, una, 

santa e apostólica Igreja do Senhor Jesus nesta terra,  a fazer parte 

dessa “Revolução da Fé”, assumindo o compromisso de ser Sal e 

Luz nesta geração, até o dia glorioso da volta de nosso SENHOR, 

quando, por sua extraordinária graça, seremos definitivamente 

glorificados, revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. (I Co 

15:53; Cl 3:4). 

Seja um cristão em contínua vigilância, empenhando profundos 

esforços a um pleno redirecionamento pessoal à Palavra de Deus, 

ao Senhorio de Cristo e à vida no Espírito. Que cada um de nós 

tenha plena consciência que vivemos o tempo do fim e, como tal, 

queiramos viver em santidade e fé até o dia glorioso do encontro 

com o Rei Jesus. 

Que Deus nos conceda graça para assim crermos, orarmos e 

agirmos. Amém! 

Não esqueçamos que faz parte da Revolução da Fé, a  

continuidade da igreja em oração, perseverando em súplicas, além 

de ter o preparo devido para saber desmontar, em nível doutrinário, 

as manobras dos inimigos da fé, denunciar seus sofismas e 

artifícios e torná-los cada vez mais desprestigiados junto à opinião 

pública. 



Queremos, sim, uma igreja saudável, fiel, envolvida no Reino, 

submissa ao SENHOR e resistente ao diabo, trabalhando dia e 

noite na pregação do Evangelho e na expansão do Reino de Deus 

nesta terra; queremos também um Brasil livre, cristão, 

anticomunista, que realize no mundo os planos de Deus para esta 

geração. 

Que o SENHOR nos conceda graça para essa missão! Amém! 
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O Juízo de Deus 

 

 

E ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, que dizia aos sete 
anjos: Ide e derramai sobre a terra as sete taças, da ira de Deus. Ap 
16:1. 

 

 

As aflições do mundo atual mostram que estamos às portas do fim 

deste sistema de coisas. Somos testemunhas dos sinais bíblicos do 

fim dos tempos  e das profecias escatológicas. Sim, os sinais dos 

tempos estão se cumprindo rapidamente, declarando que a vinda 

de Cristo para julgar as nações está próxima. 

As forças das trevas estão arregimentando-se e se consolidando 

rapidamente, preparando-se para a última grande crise mundial. Um 

plano macabro para estabelecimento do caos e implantação de uma 

nova ordem mundial. 

O que é visto ao nosso redor? Conflitos, desamor generalizado, 

pestes, epidemias,  calamidades em terra e mar, condições sociais 

agitadas,  rumores de guerra, perseguição aos cristãos, etc. O 

Inferno grita a todo instante e os seus ecos se espalham por toda 

parte. 

Chegou o tempo dos poderes das trevas levarem avante suas obras 

de iniquidade. Mudanças ruins, em proporções nunca 

experimentadas, estão prestes a operar-se no mundo e os 

acontecimentos finais serão rápidos. 

 



O Cálice da Ira de Deus - Ap.14 : 10...  

Aquele que tem discernimento espiritual consegue perceber que 

“gotas de juízos” já estão caindo sobre a Terra. A humanidade está 

em crise.  

O Cálice da Ira de Deus: O oposto do cálice da salvação é o “cálice 

do juízo de Deus”... (Isaías 51:17). É um cálice de “horror e 

desolação”...(Ez 23:33).  

 

E haverá em vários lugares grandes terremotos, e pestes e 

fomes; haverá também coisas espantosas, e grandes sinais do 

céu. Lc 21:11. 

 

E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria; 

mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. 

Mt 24:22 

Os juízos prévios de Deus constituem um dos meios usados por Ele 

para chamar homens e mulheres  ao arrependimento, antes do 

juízo final. Deus permite o sofrimento em pequenas doses para que 

a humanidade possa ter uma ideia da ira divina no Juízo Final. 

Sabemos biblicamente que os juízos prévios serão intensificados 

em toda parte como as dores de parto até a hora de dar a luz. As 

Escrituras, porém, mostram que mesmo com o derramar das taças 

de ira de Deus sobre a Terra, os ímpios continuarão blasfemando 

contra Deus e não se arrependerão de suas más obras. Ap 13:6 e 

Ap 9:20-21. 

 

 “... também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha 

preparado sem mistura, no cálice da sua ira; e será 

atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e 

diante do Cordeiro”. Ap 14:10. 



A ilustração bíblica da “taça da ira de Deus” é retirada das práticas 

de beber vinho no mundo antigo, onde era muito comum diluir o 

vinho na água. Mas, as taças da ira de Deus são diferentes, elas 

não têm mistura. Sendo assim, a figura está revelando: “Este é o 

vinho da ira de Deus derramado em força total”.  

É importante que todos saibam que a manifestação da ira de Deus, 

no decorrer dos séculos, sempre foi acompanhada de Sua 

misericórdia. Podemos afirmar categoricamente que os juízos de 

Deus até aqui foram na verdade juízos diluídos em graça. Mas, 

aproxima-se o momento da ira divina ser aplicada com força total, 

sem mistura de misericórdia. Os ímpios serão julgados e 

condenados ao fogo eterno. 

Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo (Hb 10:31). 
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https://www.novavida.net 
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