"A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!" - PARTE II

 8ª COMPROVAÇÃO: de "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!"
A besta de dois chifres que sobe da terra, em:
“O NÚMERO DE UM HOMEM”
Mais uma prova que “Barack Hussein Obama” é o grande líder mundial que se tornará “o anticristo” é o fato da
somatória dos caracteres do nome dele totalizar em 18 caracteres, o que dá 3 conjuntos de números 6 (seis), que é
o número de um homem, que segundo o livro de Apocalipse é o anticristo que fará parte da 2ª besta que sobe da
terra, registrado em Apocalipse 13:11, que diz: “E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres...” . Até o famoso
e tão polêmico "número da besta", o Senhor nos tem revelado para completar essa Revelação do Século!!!
"Esse número", que deverá ser associado a um homem, está registrado em Apocalipse, e diz o seguinte:
Apocalipse 13:18,“Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; PORQUE É O

NÚMERO DE UM HOMEM, e o seu número é SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS.”
Agora veja o quadro ilustrativo abaixo que eu fiz em um “programa gráfico de computador” para uma melhor
compreensão e visualização:

Apocalipse 13:16,17 "16 E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um

sinal na mão direita, ou na fronte, 17 para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o
SINAL, ou o NOME da besta, ou o NÚMERO do seu nome." - Toda essa "Nova Ordem Mundial" iniciará assim que
a "Igreja de Cristo" for arrebatada da terra! Este fato mudará a história mundial, pois "o desaparecimento e o
ressurgimento simultâneos" de bilhões de pessoas por todo o planeta causará instalação imediata da "Nova
Ordem Mundial" sob comando da besta, constituída pelo "anticristo" (1º chifre) e pelo "falso-profeta" (2º chifre).
Nessa "Nova Ordem Mundial", "como medida de segurança em uma economia globalizada", só poderão
realizar transações comerciais aqueles que tiverem "a marca da besta", ou seja, a "marca da Nova Ordem
Mundial" que constará dos seguintes itens descritos no versículo acima:
A marca da besta será uma identificação mundial, "um produto de marketing" que constará dos seguintes itens:
 O logotipo (o sinal da besta) ou,
 O nome dessa "Nova Ordem Mundial" (o nome da besta), ou
 O número do seu nome (o número da besta) - Esta é a identificação numérica que por sua vez será
encapsulada em um "biochip", e então será implantado nas pessoas, ou seja, uma combinação numérica
equivalente à divisão ilustrada do nome acima, o suficiente para abranger mais de 10 bilhões de
combinações para atender a nova população da terra. Um tremendo engodo de Satanás para marcar toda
humanidade para ele! - Que armadilha cruel!!!
Em outras palavras, esta marca "não parecerá" ser uma coisa ruim, pois sob ordens cravadas da "Nova Ordem
Mundial" terá o marketing de ser "o melhor para toda a humanidade", para que todos voltem a ter "Paz e
Segurança" como "tinham antes" do "desaparecimento e ressurgimento simultâneos" de bilhões de pessoas do
planeta terra!
Missão Global: "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!" Joel 2:1

Página 1 de 2

"A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!" - PARTE II

A "MARCA HIPOTÉTICA" DA NOVA ORDEM MUNDIAL (A BESTA)
Baseado nos trechos que vimos acima em Apocalipse, a "marca da besta" será composta por três itens que são eles:
1 - O sinal (o logotipo);
2 - O nome (o nome da Nova Ordem Mundial) e;
3 - O número (o número de identificação)
Como eu tenho também certa facilidade com ilustrações gráficas, não resisti ao desafio de eu mesmo desenvolver
uma "marca hipotética" da Nova Ordem Mundial que será instituída pela besta. Baseado nas indicações de
Apocalipse 13:16,17, a "marca hipotética" da besta seria algo semelhante à figura abaixo:

Como se pode notar, a marca acima em nada lembrará algo relacionado à besta de Apocalipse. Portanto, a marca
da besta se parecerá como qualquer outra campanha publicitária feita para promover algum evento ou alguma
convenção mundial, neste caso, será a marca para implantar a "Nova Ordem Mundial", que é "a besta".
A seqüência dos "números hipotéticos" acima foram baseados na seqüência numérica do nome de "Barack
Hussein Obama", "o número de um homem", como visto acima na primeira ilustração deste tópico.
IMPRESSIONANTE!!! – O HOMEM QUE SE TORNARÁ O “ANTICRISTO” JÁ ESTÁ NO PODER!!!
SÓ FALTA A “IGREJA DE CRISTO” SAIR DA TERRA PRA ELE SE REVELAR!!!

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO!!!
Um recado do Senhor Jesus para todos nós em “Apocalipse 3:12”

“A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá;
e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém,
que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome.”
Esta é "uma comprovação bíblica" das 25 contidas na Parte II do e-book "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE
DO SÉCULO" que será lançado na íntegra gratuitamente em breve!
Eneas Tavares de Oliveira
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