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INTRODUÇÃO 

O “ACORDO DE PAZ GLOBAL DE 7 ANOS” 

Assim que Barack Obama assumiu o poder como um “líder mundial extra-oficial”, ele recebeu o mundo com duas 

grandes crises, ou seja, a “grande crise financeira mundial” que já presenciamos no mundo todo e também uma 

“grande crise política” no Oriente Médio, que também já temos visto muito nos noticiários. Também temos visto “as 

condições ambientais e climáticas” se deteriorarem cada vez mais no mundo, fazendo com que haja necessidade 

que as nações entrem em um entendimento para um “acordo climático mundial”. No final de 2009, Barack Obama 

recebeu um Prêmio Nobel da Paz apenas por ter feito “um diálogo” e intenções de se alcançar a “paz mundial” 

através de sua influência de reduzir os arsenais nucleares no mundo.  Baseado na revelação de Daniel 8, Obama 

tanto é "o príncipe que haveria de vir" de Daniel 9 como “o primeiro cavaleiro do Apocalipse”, de Apocalipse 6. 

Sendo assim, ele então “resolverá” todas essas grandes crises mundiais e no caso da crise do Oriente Médio, que 

inclui Israel, ele estará propondo um “Acordo de Paz Global de 7 anos” com muitos países, incluindo a 

reconstrução do Templo dos judeus, o mais rápido que ele puder!!! - Estará se cumprindo então a profecia de 

Daniel referente ao início do "Acordo de Paz de 7 Anos", confira abaixo: 

DANIEL 9:26,27  

“...E o povo do PRÍNCIPE QUE HÁ DE VIR destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; 

...E ele fará UM PACTO FIRME COM MUITOS POR UMA SEMANA; e na metade da semana fará cessar o 

sacrifício e a oblação;”  

OBS: - "Uma semana" nesta profecia bíblica de Daniel equivale a 7 anos! Confira abaixo:  

Levíticos 25:8  

"Também contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos; de maneira que os dias das sete semanas de anos te 

serão QUARENTA E NOVE ANOS".  

Esse "Acordo de Paz de 7 anos" é a "ÚLTIMA SEMANA PROFÉTICA "das 70 Semanas Proféticas determinadas ao 

povo de Israel, conforme o anjo Gabriel disse a Daniel. 

Veja logo a seguir, uma explicação com referências bíblicas sobre “AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL”. 

Barack Obama em “visita histórica” no Egito para iniciar uma Campanha de Paz no Oriente Médio 

 

Obama em discurso pela Paz no Oriente Médio, na universidade do Cairo, no Egito, em junho de 2009, onde ele propõe 

um novo início entre os EUA e o mundo mulçumano para intermediação da paz mundial. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u635745.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u635745.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u635745.shtml
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Barack_Obama_at_Cairo_University.jpg
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Parte I - AS SETENTA SEMANAS DE DANIEL 

Como mencionado acima, segundo a Revelação feita pelo anjo Gabriel, "70 Semanas" estavam determinadas para 

que Israel saísse definitivamente da condição de exílio pelas nações. Até agora já foram contabilizadas 69 semanas 

de anos, faltando apenas 1 semana para completar a profecia das 70 semanas.  Os 7 anos do  Acordo de Paz, que 

será realizado pelo “líder mundial”, é a "Última Semana Profética", também chamada de “A 70ª Semana de Daniel”. 

Vamos analisar as profecias que o anjo Gabriel revelou ao profeta Daniel para entendermos melhor. Veja a seguir:  

Daniel 9:21-24   

"21 Sim enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao 

princípio, veio voando rapidamente, e tocou-me à hora da oblação da tarde. 22 Ele me instruiu, e falou comigo, 

dizendo: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. 23 No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu 

vim, para to declarar, pois és muito amado; considera, pois, a palavra e entende a visão.  

24 SETENTA SEMANAS estão decretadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a 

transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a 

profecia, e para ungir o santíssimo".  

AS PRIMEIRAS SETE SEMANAS DE ANOS  

7 semanas de anos, sendo que cada semana possui 7 anos ( 7x7 ) = 49 anos 

Daniel 9:25  

"Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 

SETE SEMANAS, e sessenta e duas semanas; com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos." 

Esse período de sete semanas começou a se cumprir quando Neemias conseguiu permissão do rei Artaxerxes, da 

Babilônia, para reconstruir Jerusalém, conforme está registrado no livro de Neemias abaixo: 

Neemias 2:5-6  

"...peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. 6 Então o rei, 

estando a rainha assentada junto a ele, me disse: Quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprouve ao rei 

enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo." 

A partir deste ponto, no versículo acima, o rei Artaxerxes permite ao seu copeiro Neemias ir a Jerusalém restaurá-la. 

Neemias leva consigo Esdras, Zorobabel e mais 48.000 pessoas aproximadamente. Foi nesse tempo então que foi 

iniciado a reparação dos muros de Jerusalém com o fechamento das brechas, a reconstrução das portas de 

Jerusalém, bem como também a reconstrução do Santuário de Jerusalém. Portanto essas 7 semanas proféticas se 

cumpriram de 450 a.C. a 401 a.C.  

 

  

Ilustração com Neemias coordenando a reconstrução de Jerusalém e do 2º Templo Sagrado em Jerusalém 
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AS SESSENTA E DUAS SEMANAS DE ANOS  

62 semanas de anos, sendo que cada semana possui 7 anos ( 62x7 ) = 434 anos 

Daniel 9:25,26  

"25 Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 

haverá SETE SEMANAS, E SESSENTA E DUAS SEMANAS; com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos 

angustiosos. 26 E depois de SESSENTA E DUAS SEMANAS será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá; e o povo do 

príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até o fim haverá 

guerra; estão determinadas assolações." 

“SETE SEMANAS E SESSENTA E DUAS SEMANAS”: é equivalente a seguinte somatória... 

7 semanas + 62 semanas =  69 semanas 

Depois dos quarenta e nove anos (as 7 semanas acima) da reconstrução parcial de Jerusalém, começou então a 

reconstrução total de Jerusalém, com mais 434 (quatrocentos e trinta e quatro anos). Nesse período que vai de 401 

a.C. a 33 d.C., estão inclusos os 400 anos de silêncio bíblico, que compreende desde os tempos do profeta 

Malaquias até o nascimento de Jesus e João Batista, o tal período chamado de "inter-bíblico". Nessas sessenta e 

duas semanas proféticas (434 anos), a profecia do nascimento de Jesus se cumpre e "O Messias" (o príncipe 

ungido) aparece no cenário. Essas 62 semanas proféticas (434 anos) terminam com o fim no ministério terreno de 

Cristo na terra aos 33 d.C., que somados as 7 (sete) semanas proféticas acima, dá um total de 69 (sessenta e 

nove) SEMANAS PROFÉTICAS DE ANOS! - Portanto, ficou faltando "uma semana profética"! Já estamos no 

Fim da Dispensação da Graça! – Veja ilustração a seguir para melhor compreensão: 

A ÚLTIMA OU A 70ª SEMANA DE DANIEL! 

 

Daí em diante, congelou-se a contagem do tempo dos judeus, iniciando o tempo dos gentios, conhecido também 

como a "Dispensação da Graça". Esse termo “Dispensação da Graça” significa o período em que, Deus, através de 

Cristo, oferece a salvação gratuitamente a todos aqueles que assim aceitarem! Essa concessão é especial porque 

além de contemplar os judeus, esta contemplando também “os gentios”, ou seja, todas as nações da terra!  – Veja 

referência bíblica a seguir:  

Efésios 3:1-11 

“Por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós gentios. 2 Se é que tendes ouvido a 

DISPENSAÇÃO DA GRAÇA DE DEUS, que para convosco me foi dada; 6 a saber, QUE OS GENTIOS SÃO CO-

HERDEIROS E MEMBROS DO MESMO CORPO E CO-PARTICIPANTES da promessa em Cristo Jesus por 

meio do Evangelho; 7 do qual fui feito ministro, segundo o dom da graça de Deus, que me foi dada conforme a 

operação do seu poder.”  

Portanto, "sessenta e nove semanas" (69) de anos já se passaram até Jesus Cristo no ano 33 d.C. Na 

"Dispensação da Graça" que estamos agora, que iniciou desde a ressurreição e ascensão de Jesus Cristo, essa 

contagem das semanas ficou então "congelada"! - Ficou faltando, no entanto, a "Ultima Semana" para completar as 

Setenta Semanas que o anjo Gabriel revelou a Daniel!  Esse "Acordo de Paz de 7 anos" é portanto, essa "Ultima 

Semana Profética". Por esta razão que esta “aliança de 7 anos” é chamada também no meio apologético como a 

"70ª Semana de Daniel" ou a "Última Semana de Daniel".  

*** MUITA ATENÇÃO ***, Portanto, está para reiniciar, muito em breve, a contagem desta "70ª SEMANA 

PROFÉTICA DE DANIEL", que é o "ACORDO DE PAZ GLOBAL DE 7 ANOS" no Oriente Médio, intermediado por 

Barack Hussein Obama!!!  

 

A seguir, veremos o que já aconteceu e o que falta acontecer nos trâmites para realização deste “Acordo de Paz 

Global de 7 anos” no Oriente Médio.  
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PARTE II – O “ACORDO DE PAZ GLOBAL” QUE PARTIRÁ DO ORIENTE MÉDIO!  

Como aprendemos pela cronologia bíblica acima, ficou faltando apenas a “ultima semana de 7 anos” para se 

completar a 70ª Semana de Daniel. A contagem para esta 70ª Semana se reiniciará no momento em que for 

consolidado o “Acordo de Paz Global de 7 anos” pelo “atual líder mundial”, Barack Obama, já identificado pelo 

capítulo 8 de Daniel. Portanto, esse “Acordo de Paz Global” será protagonizado pelo "líder mundial" Barack Obama, 

que em Daniel 9:26 é chamado de o "PRÍNCIPE QUE HÁ DE VIR" e "O PRÍNCIPE DO POVO". Veja os versículos 

abaixo: 

Daniel 9:26,27  

"...e o povo do PRÍNCIPE QUE HÁ DE VIR destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; 

e até o fim haverá guerra; estão determinadas assolações. 27 E ELE FARÁ UM PACTO FIRME COM MUITOS 

POR UMA SEMANA; e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação." 

Neste caso "esse povo" são as nações árabes, "os mulçumanos", pois devido a rivalidades por posse de terras, 

eles são o povo que mais possuem ódio contra os judeus! 

DECLARAÇÕES E GESTOS DE OBAMA PARA PROMOVER A PAZ EM ISRAEL: 

Veja a seguir esses vídeos no youtube para ver “o quanto” esse “príncipe que há de vir" descrito acima, já veio! 

Esses vídeos ajudam a enxergar Barack Obama como sendo este príncipe, pois ele promete Paz e Segurança para 

Israel! - Confira os vídeos abaixo: 

 

Videos com Obama prometendo “Paz e Segurança” a Israel ainda como candidato a presidência  

   
"Barak Obama visita Israel em 

campanha eleitoral" 

"Pronunciamento de Obama, ainda  

como candidato, para Isarel" 

 "Os desejos e promessas de Obama 

para Israel" no You-Tube 

OBS: No último vídeo, ainda em campanha eleitoral e em viagem por Israel, Obama chega até a usar um Quipá 

judeu e colocar um pedido no Muro das Lamentações.  

Na 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses está escrito o seguinte sobre o Fim dos Tempos: 

I Tessalonicenses 5:3 

“Pois quando estiverem dizendo: PAZ E SEGURANÇA! então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores 

de parto àquela que está grávida; e de modo nenhum escaparão.” 

Os dizeres “Paz e Segurança” são as palavras mais pronunciadas por Obama e pelos demais líderes mundiais nos 

dias de hoje em um anseio por “paz mundial”. 

Veja também a matéria: "O mundo todo espera alguma coisa de Barack Obama" no G1 

Em seu discurso de posse, Obama chegou a dizer o seguinte: "...Temos que fazer o nosso papel de CONDUZIR O 

MUNDO A UMA NOVA ERA DE PAZ". Para o mundo muçulmano, ele mandou um recado: “Nós vamos achar  

um caminho baseado no interesse e respeito mútuos." (Confira o discurso de posse no site do Jornal Nacional) - Esse 

"caminho" a que ele se refere, é o prenúncio do "Acordo de Paz de 7 anos" envolvendo Israel e outras nações 

árabes e que será intermediado por ele mesmo! - Estará iniciando então a tão profetizada, temida e terrível  

70ª SEMANA DE DANIEL.  Veja esta matéria também: "Barack Obama anseia paz duradoura no Oriente Médio", 

isso em apenas 1 dia após assumir a presidência! - ESTA PROFECIA ESTÁ PRESTES A SE CUMPRIR!!! 

  

http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=J2Ih2giKQsI
http://www.youtube.com/watch?v=J2Ih2giKQsI
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quip%C3%A1
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL962496-5602,00-O+MUNDO+TODO+ESPERA+ALGUMA+COISA+DE+BARACK+OBAMA.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL964691-10406,00-TOMA+POSSE+BARACK+OBAMA+PRESIDENTE+DOS+EUA.html
http://www.depositonaweb.com.br/3484/barack-obama-anseia-paz-duradoura-no-oriente-medio/
http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=J2Ih2giKQsI
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
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OS TRÂMITES DO ACORDO DE PAZ GLOBAL 

Para a realização da “Aliança de Paz Mundial de 7 anos” que o “grande líder mundial” Barack Obama fará 

partindo do Oriente Médio, ele então estará "intermediando as negociações" entre israelenses (judeus) e 

palestinos (árabes) para que entrem em acordo onde Israel reconheça a criação do estado palestino e os palestinos 

reconheçam o estado israelense. Na verdade, Israel, sob o comando do 1º ministro Benjamin Netanyahu, que é 

conservador, está tendo "certa resistência" para aceitar a criação de um estado palestino que está sendo proposto 

por Obama, pois este acordo, nessas condições, viola o que o próprio Deus estipulou para a nação de Israel. Para a 

total consolidação desse difícil acordo, Barack Obama, que está procurando ter uma política de aproximação maior 

com o "mundo mulçumano", irá então "intermediar" esse difícil acordo de paz.  Os conflitos se resumem em: 

1. Israel tem dificuldades para aceitar a criação de um estado soberano da Palestina por questões religiosas 

2. Os palestinos e muitos países islâmicos não reconhecem o estado de Israel 

3. Os israelenses ocupam regiões da palestina com assentamentos na Cisjordânia e bloqueiam a Faixa de Gaza 

4. Tanto israelenses como palestinos querem a cidade de Jerusalém como capital de seu estado 

Para piorar um pouco mais, atualmente os mulçumanos  

(os árabes) controlam o "Monte do Templo" em Jerusalém 

através do "Waqf, the Supreme Moslem Council", um 

"Conselho Supremo Mulçumano". Só seria possível 

construir harmonicamente o "sagrado templo judeu" 

através da permissão expressa dos mulçumanos (árabes). 

Que situação! E tem outra, os israelenses proibiram a eles 

próprios de entrar no Monte do Templo (Monte Moriá) em 

Jerusalém, pois como o templo ainda não foi reconstruído, 

entrando, "os judeus" correriam o risco de passar por cima 

do local mais sagrado do templo o "santo dos santos".  

Todos esses impasses serão incrivelmente resolvidos 

nesse "acordo de paz mundial" por Barack Obama! 

Com Israel, os EUA sempre mantiveram boas relações 

diplomáticas. Inclusive, o ex-presidente Bill Clinton, 

intermediou alguns acordos entre palestinos e israelenses, como este da foto acima, o acordo de "Wye Plantation" 

assinado em outubro de 1998 por Yasser Arafat da Palestina, Benjamim Netanyahu também como premiê de Israel e 

o rei Hussein da Jordânia. (Veja histórico de processos de paz: no Terra - na BBC/Brasil ) - Só que desta vez, este 

"acordo de paz" será diferente, pois por ser intermediado pelo "pelo homem que será o anticristo", será muito 

mais abrangente e envolvente que os anteriores, pois envolverá várias nações do mundo e haverá "concessões 

biblicamente ilegais" de terra para os palestinos e a reconstrução do templo sagrado judeu, o "Santuário de Deus".  

"EM BREVE" - "O ACORDO DE PAZ MUNDIAL DE 7 ANOS" PARTINDO DO ORIENTE MÉDIO!!! 

Aguardem, pois logo mais veremos esse “ACORDO DE PAZ DE 7 ANOS” sendo realizado a partir do Oriente 

Médio, tendo a nação de ISRAEL como foco central, pois segundo a profecia bíblica acima, esse pacto é inerente a 

nação de Israel!- Muitas nações do mundo também farão parte desta aliança! – Pelo fato da profecia bíblica estar 

afirmando que será uma "aliança de 7 anos" e por ser realizado na "Terra Santa", por minhas próprias impressões, 

é muito provável que este "pacto, acordo ou aliança mundial" tenha uma conotação de "santo" ou de "sagrado".  

A duração de "7 Anos" será escolhida por ter a conotação sagrada do número 7 (sete), o que parecerá ser 

perfeito para um "aliança de paz" partindo de uma "Terra Santa", ainda mais envolvendo a reconstrução do "templo 

sagrado judeu" em Jerusalém. Além disso, "7 anos" será uma estratégia que Barack Obama usará para sua 

sucessão presidencial, pois os EUA e o mundo todo perceberá que "apenas com a continuidade dele no poder" será 

possível a manutenção dessa "aliança de paz" no Oriente Médio e conseqüentemente no mundo. Essa "Aliança de 

Paz Mundial" será um "grande acontecimento" que será televisionado para todo o mundo, como "uma grande 

conquista" protagonizada pelo então presidente americano e “líder mundial extra-oficial” Barack Obama, o que lhe 

renderá ainda muito mais prestígio mundial.  De acordo com os "Prazos Implícitos da Parábola da Figueira" (na 28ª 

comprovação abaixo), esse "Acordo de Paz" deverá sair no mais tardar até o 1º semestre de 2011.  

Com o início deste "acordo de paz", inicia-se a contagem da 70ª Semana Profética de Daniel, dando inicio a uma 
série de eventos proféticos que serão disparados em ordem cronológica, UMA VERDADEIRA CONTAGEM 
REGRESSIVA DE 7 ANOS PARA O FIM! - PREPARE-SE, ESSE ACONTECIMENTO ESTÁ MUITO PRÓXIMO!  

 
Bill Clinton com Arafat, rei Hussein e Netanyahu em 1998. 

Já houveram "Processos de Paz" na região, mas este será diferente! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Temple_Mount#Management_and_access
http://www.terra.com.br/noticias/especial/orientemedio/cenario_paz.htm
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/000000_torientemedio.shtml
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AS NEGOCIAÇÕES COM O MUNDO MULÇUMANO 

O PRÍNCIPE QUE "HAVERIA DE VIR" É "UM PRÍNCIPE" PARA OS MULÇUMANOS 

Analisando novamente o versículo em Daniel 9:26, podemos chegar à conclusão que "o príncipe que haveria de 

vir", como diz o versículo, tem de ser "um príncipe para os mulçumanos", ou seja, um "grande líder" que atue em 

favor dos interesses do povo mulçumano! Analise o trecho abaixo: 

Daniel 9:26 "...E O POVO DO PRÍNCIPE QUE HÁ DE VIR DESTRUIRÁ A CIDADE E O SANTUÁRIO" 

Se esse "povo do príncipe" destrói a cidade (Jerusalém) e o santuário (o templo dos judeus), logo, se trata do 

"povo mulçumano", pois como todos sabem, os mulçumanos (os árabes) são o único povo que possui o desejo de 

exterminar a nação de Israel para que eles, "os árabes", ocupem totalmente a região!  Então, Barack Obama será 

"este príncipe" para o povo mulçumano! Tanto é, que ele, Barack Obama está fazendo esforços para uma 

aproximação com o mundo árabe (os mulçumanos). Quem melhor do que "Barack Hussein Obama" para ser este 

"príncipe" para os mulçumanos? No versículo abaixo, vemos que este príncipe, ou seja, o "grande líder" Barack 

Hussein Obama, fará um pacto firme "com muitos", ou seja, "muitos países mulçumanos" que entrarão em 

"acordo de paz" com Israel. Confira: 

Daniel 9:27 "E ele fará um PACTO FIRME COM MUITOS por uma semana..." 

Barack Obama, que atualmente já está com uma política de aproximação ao mundo árabe, através de um diálogo 

amigável, sutil e persuasivo, obterá surpreendentes e inimagináveis relações diplomáticas COM MUITOS países do 

mundo, como diz o versículo em Daniel acima! - Com essa política, Barack Obama alcançará um surpreendente 

diálogo para um "acordo de paz" com os israelenses, palestinos, muitos países do Oriente Médio e do mundo 

também! - Vamos acompanhar os noticiários! 

BARACK OBAMA COMO “PRÍNCIPE QUE HAVERIA DE VIR” CUMPRE A PROFECIA DE ISMAEL 

Em um pronunciamento na Universidade do Cairo, no Egito, em junho de 2009, Barack Obama propôs uma 

aproximação dos EUA com o mundo mulçumano. Neste pronunciamento, destinado a promover uma campanha para 

alcançar a Paz no Oriente Médio, Obama chegou a dizer o seguinte sobre suas origens mulçumanas:   

"Sou cristão, mas meu pai pertencia a uma família queniana que tem gerações de muçulmanos.  

Na minha meninice, vivi vários anos na Indonésia e ouvia o chamado do Azaan ao romper do dia e ao pôr do sol. "  

Palavras de Barack Obama - fonte: ESTADÃO | Veja também Obama "como mulçumano" neste vídeo do you-tube. 

Na verdade, Barack Obama, ao ser identificado pela profecia do capítulo 8 do livro de Daniel como o homem que se 

tornará o anticristo, automaticamente ele também passa a ser “o cumprimento final” da profecia de Ismael, o filho de 

Abraão com Agar. Veja a profecia que o Anjo disse para Agar quando ela estava grávida de Ismael:       

Gênesis 16:11,12 "Disse-lhe também o anjo do SENHOR: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o 

seu nome Ismael; porquanto o SENHOR ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, 

e a mão de todos contra ele; e habitará diante da face de todos os seus irmãos." 

Esta profecia acima não se cumpriu em Ismael! Ela está se cumprindo agora em Barack Obama.  Vamos analisar a 

profecia para entender isso melhor: 

"E ele será homem feroz," = O mesmo de Daniel 8:23 - "um homem autoritário e influente",  

"e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele;" = O mesmo de Daniel 8:24,25 - “destruirá a muitos que 

vivem em segurança” - um homem que possui "grande poder mundial", mas que terminará seu "reinado mundial" em 

grande contradição, ao ponto de usar todo seu poder contra a humanidade, que finalmente também se oporá a ele.  

"e habitará diante da face de todos os seus irmãos" = Como os mulçumanos são os descendentes de Ismael, este 

"homem poderoso" necessariamente precisa ter origens mulçumanas para que "habite com destaque" diante da face 

de todos os seus irmãos mulçumanos. PERGUNTA ÓBVIA: Por que a profecia está dizendo "habitará diante da face 

de todos os seus irmãos"? - RESPOSTA ÓBVIA: É porque ele iria ter um "grande destaque" recebendo o maior poder 

político que se pode ter na terra, ou seja, ele seria "um grande líder mundial". Por esta razão a profecia diz que ele 

iria "habitar diante da face de todos os seus irmãos". Obama cumpre esta profecia. 

É importante salientar que “os irmãos de Ismael” são sua própria descendência através dos povos árabes, que são 

os mulçumanos. Os judeus também entram nessa “como irmãos”. Isaque, por ser "meio-irmão" de Ismael, também 

entra nessa contagem de "todos os seus irmãos" através dos judeus. Obama está cumprindo esta profecia, pois está 

reinando tanto diante dos mulçumanos (seus irmãos) como diante dos judeus (seus meio-irmãos).  

http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,veja-integra-do-discurso-de-barack-obama-no-egito,382488,0.htm
http://www.youtube.com/watch?v=tCAffMSWSzY
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BARACK OBAMA DEMONSTRA TER MUITA IDENTIDADE COM OS MULÇUMANOS 

Barack Obama está cumprindo a profecia de Ismael sendo um “grande irmão” (o “príncipe que havia de vir”) para os 

mulçumanos. Além de se identificar pelas origens e pelo nome que é muito comum no mundo árabe “Barack Hussein 

Obama”, ele é muito bem recebido por seus irmãos árabes também. Veja a seguir alguns eventos que demonstram a 

grande identidade de Barack Obama com os mulçumanos e vice-versa: 

Barack Hussein Obama demonstra “muita identidade” com os mulçumanos e vice-versa 

   

Foto de Obama em 2006, no Quênia, demonstra 

suas raízes muçulmanas. Na imagem, ele usa 

roupas típicas da Somália.  (Veja no Terra) 

Obama na Turquia, sua 1ª visita a um pais 

mulçumano onde foi muito bem-recebido, 

 em 06-abr-2009 

Doce típico da Turquia com a imagem de Obama 

em Istambul. Foi feito em homenagem à visita de 

Obama ao país e foi batizada de 'Baracklava'.  

   
O líder palestino Mahmoud Abbas na casa 

Branca em 28-mai-2009 

Obama recebendo uma boa recepção na Arábia 

Saudita, em seu giro pelo Oriente Médio em 03-

jun-2009 

Obama, se curva diante do rei da Arábia 

Saudita, demonstrando uma “reverência” a um 

líder mulçumano. 

   
Obama recebe um presente do rei saudita 

Abdullah bin Abdul, durante uma reunião 

bilateral na fazenda do rei 

Obama foi muito “bem recebido” no Egito,  considerado “centro do mundo árabe”. Foi o pais 

escolhido por Obama para fazer seu 1º discurso “para promover a paz” no Oriente Médio. 

Discursou  na universidade do Cairo,  em 04-jun-2009 

O “DISCURSO HISTÓRICO” NO EGITO PARA PROMOVER A PAZ 

Mais uma prova de que Barack Obama tem raízes mulçumanas é a escolha do país que ele fez para um discurso histórico 

para promoção da paz no Oriente Médio. Ele escolheu o Egito, um pais que se considera o “centro do mundo árabe”. O 

governo egípcio caprichou na recepção do presidente dos EUA. Em seu discurso para “promover a paz” na Universidade 

do Cairo, no Egito, Obama chegou a saudar a platéia com a tradicional saudação mulçumana “Assalaamu alaykum” (“paz 

esteja convosco”). Obama teve uma impressionante receptividade da platéia egípcia. Em sua mensagem para o mundo 

árabe, Obama propôs “um novo começo” entre EUA e mundo islâmico. Em quase uma hora de discurso para promover a 

paz, Obama exaltou o mundo islâmico e se opôs a política israelense.  Veja matéria na BBC 

Todas as evidências mostram que Obama, além de ser presidente dos EUA, está sendo tratado pelos líderes dos países 

árabes também como “um grande aliado”, como “um grande irmão” que pode beneficiá-los. 

Veja o vídeo da recepção calorosa que Obama teve no Egito. - Na BBC 

Veja o vídeo do “discurso histórico” na íntegra - White House - youtube  

Veja a transcrição integral do “discurso histórico” de Obama no Egito - Estadão  |  Veja a Repercussão do discurso  - Folha  

http://noticias.terra.com.br/mundo/eleicoesnoseua2008/interna/0,,OI2612492-EI10986,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/eleicoesnoseua2008/interna/0,,OI2612492-EI10986,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/eleicoesnoseua2008/interna/0,,OI2612492-EI10986,00.html
http://noticias.terra.com.br/mundo/eleicoesnoseua2008/interna/0,,OI2612492-EI10986,00.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075047-5602,00-OBAMA+USA+SUA+VISITA+A+TURQUIA+PARA+TENTAR+SE+APROXIMAR+DO+MUNDO+MUCULMANO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075047-5602,00-OBAMA+USA+SUA+VISITA+A+TURQUIA+PARA+TENTAR+SE+APROXIMAR+DO+MUNDO+MUCULMANO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075047-5602,00-OBAMA+USA+SUA+VISITA+A+TURQUIA+PARA+TENTAR+SE+APROXIMAR+DO+MUNDO+MUCULMANO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075136-5602,00-OBAMA+VIRA+DOCE+DURANTE+VISITA+A+TURQUIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075136-5602,00-OBAMA+VIRA+DOCE+DURANTE+VISITA+A+TURQUIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1075136-5602,00-OBAMA+VIRA+DOCE+DURANTE+VISITA+A+TURQUIA.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1044435-7823-OBAMA+RECEBE+LIDER+PALESTINO+E+COBRA+FIM+DE+ASSENTAMENTOS+ISRAELENSES,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1044435-7823-OBAMA+RECEBE+LIDER+PALESTINO+E+COBRA+FIM+DE+ASSENTAMENTOS+ISRAELENSES,00.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090603_obamaorientemedioebc.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090603_obamaorientemedioebc.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090603_obamaorientemedioebc.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=Y1yb2AwQJG8
http://www.youtube.com/watch?v=Y1yb2AwQJG8
http://www.youtube.com/watch?v=Y1yb2AwQJG8
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/As-Salamu_Alaykum
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090604_obama_discurso_rw.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=MCJrTx29ENQ
http://www.youtube.com/watch?v=MCJrTx29ENQ
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,veja-integra-do-discurso-de-barack-obama-no-egito,382488,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,veja-integra-do-discurso-de-barack-obama-no-egito,382488,0.htm
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u576522.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u576522.shtml
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM996773-7823-TURQUIA+OBAMA+ACREDITA+NA+PAZ+NO+ORIENTE+MEDIO,00.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1044435-7823-OBAMA+RECEBE+LIDER+PALESTINO+E+COBRA+FIM+DE+ASSENTAMENTOS+ISRAELENSES,00.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090603_obamaorientemedioebc.shtml
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AS NEGOCIAÇÕES COM ISRAEL 

Em 18 de maio de 2009, como podemos ver na imagem ao lado, o 

premiê de Israel Benjamin Netanyahu foi a Washington suplicar ao 

"grande líder mundial" Barack Obama para que ele fizesse alguma 

intervenção no Oriente Médio, preferencialmente sobre a ameaça 

nuclear do Irã, para que Israel e consequentemente todo o mundo 

venham alcançar "PAZ E SEGURANÇA". Por outro lado, Barack 

Obama "pressionou" Netanyahu para que Israel aceite a proposta 

da criação de um estado palestino, o que implicaria em Israel ter de 

abrir mão de parte de suas terras. A aceitação do estado palestino 

por Israel é tão séria que implicaria em uma "redefinição das 

fronteiras de Israel" que originalmente foram traçadas pelo próprio 

Deus de Israel desde a saida do povo hebreu do Egito. Confira na 

própria Bíblia 

Êxodo 3:7,8 "7 Então disse o Senhor: Com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o 

seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos; 8 e desci para o livrar da mão dos egípcios, 

e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel; para o lugar do 

cananeu, do heteu, do amorreu, do perizeu, do heveu e do jebuseu." 

Josué 14:5  "COMO O SENHOR ORDENARA A MOISÉS, assim fizeram os filhos de Israel E REPARTIRAM A TERRA."  

Mesmo com todas as ordenanças de Deus em relação a divisão das terras de Israel, Barack Obama conseguiu convencer 

o linha-dura e conservador Benjamin Netanyahu. Quem diria? - A resposta à pressão de Barack Obama veio em 14 de 

junho de 2009 em discurso de Netanyahu "considerado histórico" em Israel da seguinte forma:  

FATO HISTÓRICO: ISRAEL ACEITA PROPOSTA DA CRIAÇÃO DO ESTADO PALESTINO! 

PREMIÊ ISRAELENSE DIZ QUE ACEITA ESTADO PALESTINO DESMILITARIZADO 

14 de junho, 2009 - Em um discurso considerado histórico, o primeiro-

ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, disse neste domingo que seu país 

estará preparado para apoiar a criação de um Estado palestino, mas 

somente com a condição de que seja totalmente desmilitarizado e que os 

palestinos também se comprometam com o reconhecimento de Israel.  

"Se nós recebermos essa garantia de desmilitarização e das medidas de 

segurança exigidas por Israel, e se os palestinos reconhecerem Israel como a 

nação do povo judeu, nós estaremos preparados para um verdadeiro acordo 

de paz, para alcançar uma solução de um Estado palestino desmilitarizado 

ao lado do Estado judeu", disse.  

Ao apresentar novas propostas de seu país para a paz no Oriente Médio, 

Netanyahu disse que Israel não quer dominar os palestinos. Segundo o 

premiê israelense, cada lado deve ter sua própria bandeira, governo e hino nacional. No entanto, Netanyahu disse que um 

Estado palestino não deve ter Exército, controle de seu espaço aéreo ou maneiras de contrabandear armas (para dentro do 

território palestino). Caso contrário, disse o premiê, um novo Estado armado pode emergir como o que atualmente há em Gaza.  

"SABOTAGEM"  

Logo após o discurso, um porta-voz do presidente palestino, Mahmoud Abbas, disse que as palavras do premiê israelense 

"sabotam" os esforços pela paz no Oriente Médio.  

O discurso de Netanyahu foi feito um mês após o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ter pedido que Israel aceite 

uma solução de dois Estados para o conflito no Oriente Médio.  

Segundo o analista de Defesa da BBC Paul Wood, o fato de Netanyahu dizer que aceita o princípio de Estado palestino 

desmilitarizado, mesmo que sob condições, era o que a Casa Branca buscava. 

Confira esta notícia na íntegra em:  

“Premiê israelense diz que aceita estado palestino desmilitarizado” - na BBC Brasil em 14-jun-09.  

 
O premiê israelense Netanyahu e Obama na Casa Branca 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090614_netanyahu_ac.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568050.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568050.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090614_netanyahu_ac.shtml
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Com a decisão de Netanyahu, Obama ficou mais próximo de alcançar um “acordo de paz histórico”! 

Em outras palavras, com esta postura de Israel aceitar a criação do estado paalestino, que foi considerada até "histórica", 

Barack Obama conseguiu o ingrediente que precisava para elaborar um “Grande Acordo de Paz” no Oriente Médio 

envolvendo Israel e até muitas outras nações do mundo! – Agora é só aguardar o resultado que chegará em breve! – Veja 

matéria: “Obama planeja apresentar plano de paz para Oriente Médio, diz OLP” – G1 

Portanto, essa "Aliança de Paz de 7 anos" será "uma concordância mútua" em torno dos seguintes termos: 

AS CONCESSÕES DE ISRAEL 

1. O reconhecimento de Israel para a criação do Estado Palestino Independente, com concessões aos palestinos 

como a entrega da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. 

2. Redefinição das fronteiras de Israel e novas relações diplomáticas com os países mulçumanos vizinhos e plano de 

proteção militar contra ameaças externas (como a ameaça nuclear do Irã). 

3. Jerusalém como uma espécie de Capital Internacional da Religião e dos Povos. 

4. Permissão para os mulçumanos continuarem no Monte dos Templos, "o Monte Moriá", em Jerusalém, onde deverá 

ter templos mulçumanos e de outras religiões gentílicas (não-judaicas). 

O PAPEL DOS PALESTINOS, PAÍSES MULÇUMANOS E DEMAIS PAÍSES DO MUNDO 

1. O reconhecimento dos palestinos e demais países mulçumanos pelo Estado de Israel  

2. Criação do Estado Palestino com diplomacia e soberania na Cisjordânia e na Faixa de Gaza 

3. Permissão dos mulçumanos para Israel reconstruir seu Terceiro Templo Sagrado no Monte em Jerusalém 

4. Possível Acordo mútuo entre as nações do mundo para conter a proliferação de armamentos nucleares 

5. Possível Acordo Climático Global com todas as nações do mundo. 

TUDO ISSO E OUTRAS MAIS = ALIANÇA DE PAZ GLOBAL DE 7 ANOS 

Para que este Acordo de Paz seja realmente firme entre Israel e os palestinos, precisará ser realizado com a participação 

de várias nações do mundo. Precisará ser realizado “com muitos”, exatamente como diz a profecia a respeito deste 

“acordo de paz”, registrado no livro do profeta Daniel que diz: 

Daniel 9:27 "E ele fará um PACTO FIRME COM MUITOS por uma semana..." 

OBS: Esta "Aliança de Paz" poderá ter a conotação de uma "aliança sagrada" porque envolve diretamente a cidade de 

Jerusalém e a reconstrução do "Templo Sagrado dos judeus". No livro do profeta Daniel há por três vezes a citação de 

"santo" em uma narrativa referente ao anticristo. Confira abaixo: 

Daniel 11:28-30  "28 Então tornará para a sua terra com muitos bens; e o seu coração será contra o santo pacto; e fará o 

que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. 29 No tempo determinado voltará, e entrará no sul; mas não sucederá desta 

vez como na primeira. 30 Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza; por isso voltará, e se 

indignará contra o santo pacto, e fará como lhe aprouver. Voltará e atenderá aos que tiverem abandonado o santo pacto." 

A NAÇÃO DE ISRAEL É PROIBIDA POR DEUS DE FAZER “ACORDOS DE PAZ” COM AS NAÇÕES 

O Senhor Deus de Israel deixou bem claro para a nação de Israel, quando da libertação do Egito, que assim que 

possuíssem a terra que o Senhor estava lhes dando por herança, Israel não poderia fazer nenhum tipo de “pacto ou acordo 

de paz” que concedesse parte desta terra que o Senhor lhes dera. Veja a referência bíblica:  

Deuteronômio 7:1,2  "Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver 

lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os girgaseus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os 

heveus e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu; 2 e quando o Senhor teu Deus as tiver 

entregue, e as ferires, totalmente as destruirás; NÃO FARÁS COM ELAS PACTO ALGUM, nem terás piedade delas;" 

Como a nação de Israel não possui um governo baseado na “teocracia”, ou seja, não se baseiam nas Escrituras da Torá, 
que é a Palavra de Deus, então devido a pressão internacional pela paz no Oriente Médio, eles farão este acordo de paz 
com as nações, desobedecendo as ordens do próprio Deus de Israel, o Único Deus. Por este motivo, o Deus de Israel não 
terá outra escolha, enviará as Duas Testemunhas de Apocalipse para que, em uma Missão Profética, eles tentem 
convencer a nação de Israel a desfazer o “pacto com o mundo” e se voltar para o Senhor.  

Além do “fato histórico acima” de Israel aceitar a criação de um Estado Palestino, outro “grande fato histórico” decidido 
pelo premiê de Israel, Netanyahu, com a provação do presidente Shimon Peres, foi a “paralisação na construção dos 
assentamentos” na Cisjordânia, uma área de Israel que é reivindicada pelos palestinos para a criação do estado deles. 
Essa decisão foi em novembro de 2009 expira em 25-set-2010. Tudo indica que esta é uma “data chave” para aceleração 
das Negociações de Paz no Oriente Médio. Veja as notícias a seguir para maiores detalhes. 

Israel ordena interrupção de construção de colônias na Cisjordânia – G1 Notícias 

Israel não prorrogará moratória de assentamentos, diz chanceler - Estadão   

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1183730-5602,00-OBAMA+PLANEJA+APRESENTAR+PLANO+DE+PAZ+PARA+OMEDIO+DIZ+OLP.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/bbc/ult272u663446.shtml
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1395093-5602,00-ISRAEL+ORDENA+INTERRUPCAO+DE+CONSTRUCAO+DE+COLONIAS+NA+CISJORDANIA.html
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,israel-nao-prorrogara-moratoria-de-assentamentos-diz-chanceler,587139,0.htm
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PARECER DO DEUS TODO-PODEROSO EM RELAÇÃO AO ACORDO DE PAZ DE ISRAEL 

Na verdade, segundo a palavra de Deus através do profeta Isaias, esse Acordo de Paz Global, será um “pacto do povo 

santo”, Israel, com o Seol (a morte, as trevas, o inferno - Veja Seol na Wikipedia), o que iniciará uma contagem regressiva para 

o FIM DO MUNDO!!! – Veja a seguir, no livro do profeta Isaias, o parecer do “Deus Todo-Poderoso” sobre esse “pacto” 

que Israel fará com o Seol com intermédio do “falso messias”.  Confira abaixo: 

Isaias 28:14-23  

“14 Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. 15 

Porquanto dizeis: Fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança; quando passar o flagelo trasbordante, não 

chegará a nós; porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. 16 Portanto assim diz o 

Senhor Deus: Eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme 

fundamento; aquele que crer não se apressará. 17 E farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo; e a saraiva 

varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. 18 E o vosso pacto com a morte será anulado; e a 

vossa aliança com o Seol não subsistirá; e, quando passar o flagelo trasbordante, sereis abatidos por ele. 19 Todas as 

vezes que passar, vos arrebatará; porque de manhã em manhã passará, de dia e de noite; e será motivo de terror o só 

ouvir tal notícia. 20 Pois a cama é tão curta que nela ninguém se pode estender; e o cobertor tão estreito que com ele 

ninguém se pode cobrir. 21 Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, 

para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. 22 Agora, pois, não sejais 

escarnecedores, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes; porque da parte do Senhor Deus dos exércitos ouvi 

um decreto de destruição completa e decisiva, sobre toda terra. 23 Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha voz; escutai, e ouvi 

o meu discurso.” - No versículo 18 podemos notar que o zelo de Deus por seu povo Israel, fará com que este "pacto com a 

morte" ou "aliança com o Seol" seja anulado e quebrado! - Só que no versículo 22 há um decreto de destruição sobre toda 

terra para que se cumpra todas as profecias para que seja instalado o Reino de Deus na terra com Verdadeira Paz, Justiça 

e Segurança! 

UMA "ALIANÇA DE PAZ" FEITO POR HOMENS NÃO PROSPERA! 

No livro de Daniel mesmo, podemos ver que este "Aliança de Paz" que será feito por Barack Obama, apesar de parecer 

ter firmeza, não prosperará, pois será quebrado na metade por parte da nação de Israel, confira abaixo: 

Daniel 9:27  

"E ele fará UM PACTO FIRME com muitos por uma semana; E NA METADE DA SEMANA FARÁ CESSAR O 

SACRIFÍCIO E A OBLAÇÃO; e sobre a asa das abominações virá o assolador; e até a destruição determinada, a qual 

será derramada sobre o assolador."  

Esta "aliança de paz" que será feito por Barack Obama, não prosperará porque é um pacto feito apenas entre homens. Há 

uma palavra de Deus especificamente para essa situação, ou seja, para a casa de Israel que estará confiando no homem 

para obterem paz, confira abaixo:  

Jeremias 17:5  

"Assim diz o SENHOR: MALDITO O HOMEM QUE CONFIA NO HOMEM, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu 

coração do SENHOR! Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem; antes morará nos 

lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável."  

No final deste versículo temos então o final trágico da nação de Israel, que só será restaurado com a Segunda Vinda Jesus 

Cristo a terra, quando então os judeus reconhecerão Jesus Cristo como "o Verdadeiro Messias". 

I Tessalonicenses 5:3:  

Pois quando estiverem dizendo: PAZ E SEGURANÇA! então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de 

parto àquela que está grávida; e de modo nenhum escaparão.” 
No termo "PAZ", entenda como sendo uma "Paz Política Mundial", principalmente na região do Oriente Médio, onde Barack 
Obama fará a "Aliança de Paz" entre palestinos, judeus e muitas outras nações devido a atual crise política na região. Esse 

trecho de Tessalonicenses "quando estiverem dizendo: PAZ E SEGURANÇA! então lhes sobrevirá repentina destruição" está 
em total conformidade com o de Daniel acima, pois está afirmando que essa "paz aparente" será quebrada e interrompida 
"repentinamente" como diz o texto bíblico.   
Portanto, biblicamente, quando o mundo alcançará uma “falsa Paz e Segurança”, pois uma paz fundamentada em homens 
com seus interesses políticos nunca prosperará! – Verdadeira PAZ MUNDIAL somente através do verdadeiro e Único 
Príncipe da Paz, o Senhor Jesus Cristo, conforme profetizado por Isaias: 

 “Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu; e o governo estará sobre os seus ombros; e o seu nome será: 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, PRÍNCIPE DA PAZ.” Isaias 9:6   

http://pt.wikipedia.org/wiki/Seol#Seol_e_Hades
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UM DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO DO VATICANO PARA UMA "NOVA ORDEM MUNDIAL" 

Barack Obama visitou o papa dia 10-jul-2009. Nesta visita, o papa Bento XVI entregou uma encíclica assinada por ele 

mesmo, onde diz o seguinte: "há uma necessidade urgente de uma autoridade política verdadeira no mundo". Uma 

encíclica é a mais elevada forma de documentos papais, pela qual se apresenta a mais clara indicação ao 1,1 bilhão de 

católicos do mundo, bem como às pessoas de outras religiões, sobre o que o pontífice e o Vaticano pensam sobre 

determinadas questões morais e sociais. Nesta encíclica, Bento XVI chegou a dizer o seguinte a respeito da "autoridade 

política mundial" que ele mesmo reivindica em sua encíclica: "Tal autoridade deveria ser "regulamentada por lei" e 

"teria de ser reconhecida universalmente e ser investida de poder efetivo para garantir segurança a todos, 

consideração pela justiça e respeito pelos direitos. Obviamente teria de possuir a autoridade de garantir o 

cumprimento de suas decisões por todas as partes, e também o cumprimento das medidas coordenadas adotadas em 

vários fóruns internacionais", disse ele. - Essa declaração é simplesmente IM-PRES-SI-O-NAN-TE!!! 

Bento XVI entregou esse documento oficial chamado "encíclica papal" a Barack Hussein Obama!!! 

O PLANO DE ESTABELECIMENTO DA "NOVA ORDEM MUNDIAL" 

Em outras palavras, o papa Bento XVI está insinuando para Barack Obama ser esta "autoridade política mundial" para 

que em breve, na "Nova Ordem Mundial", "um papa" seja instituído como uma "autoridade religiosa mundial"! Imaginem 

só como está agora "a sensação e o gosto pelo poder" em Barack Obama! - Ele formatará o tão esperado "plano de 

paz" para o Oriente Médio e Israel (que abrangerá o mundo todo) com tudo isso em mente! Por outro lado, uma semana 

antes de se encontrar com o papa, Barack Obama disse reconhecer o papa como uma "liderança extraordinária". 

Afirmou ainda que "espera uma colaboração duradoura" nos temas apontados, "sobretudo na questão do Oriente 

Médio". - Vejam só, a "Nova Ordem Mundial", que é o reinado da besta, começando a tomar forma gradualmente diante 

de nossos olhos!!! - Simplesmente IM-PRES-SI-O-NAN-TE!!! 

Confira essas noticias na íntegra pelo G1 na Globo.com:  

Em nova encíclica, papa propõe "autoridade mundial" na economia (07-07-2009) - A noticia da encíclica. 

Obama encontra o papa (10-07-2009) - A notícia da entrega da encíclica para Barack Obama. 

Obama diz estar ansioso para conversar com o papa (03-07-2009) - Obama disse reconhecer o papa como uma 

"liderança extraordinária". 

UM ENCONTRO QUE ALIMENTA A "NOVA ORDEM MUNDIAL" 

Olha só, que impressionante, um diálogo 
estratégico entre os dois líderes mais importantes 
da "Nova Ordem Mundial", ou seja, os dois 
chifres da besta, "o líder político mundial" e o 
representante do "líder religioso mundial". 
Apesar de Bento XVI ser o "sétimo rei", ou seja, 
uma das sete cabeças da besta, ele NÃO será "o 
líder religioso" da Nova Ordem Mundial. Bento 
XVI está apenas cumprindo sua "curta 
participação" como o "sétimo rei", que segundo 
a profecia de Apocalipse, "deve permanecer 
pouco tempo no poder". O "líder religioso 
oficial" da Nova Ordem Mundial, ou seja, "a 
besta", será o "oitavo rei", que foi o papa mais 
carismático de todos e que exercerá esse posto 
quando chegar o momento determinado. Confira:  

Apocalipse 17:10,11 "10 são também sete reis: 

cinco já caíram; um existe; e o outro ainda 

não é vindo; e quando vier, deve permanecer 

pouco tempo. 11 A besta que era e já não é, é 

também O OITAVO REI, e é dos sete, e vai-se 

para a perdição." 
 

Bento XVI já está a 5 anos no poder! - A profecia de Apocalipse diz que ele ficará "pouco tempo" no poder!!!  

Quanto tempo mais durará o pontificado de Bento XVI se ele "deve permanecer pouco tempo no poder"??? 

Para saber mais detalhes sobre "o líder religioso da Nova Ordem Mundial" leia "A IMPRESSIONANTE REVELAÇÃO DA 
ÚLTIMA BESTA" desta Série de Revelações "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA" 

  

Barack Obama visita Bento XVI no Vaticano 

  

Bento XVI entrega a encíclica "Caritas in Veritate" para Barack Obama no 

Vaticano, em 10-jul-2009 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1221450-5602,00-EM+NOVA+ENCICLICA+PAPA+PROPOE+AUTORIDADE+MUNDIAL+NA+ECONOMIA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1225559-5602,00-OBAMA+ENCONTRA+O+PAPA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1217346-5602,00-OBAMA+DIZ+ESTAR+ANSIOSO+PARA+CONVERSAR+COM+O+PAPA.html
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A "ALIANÇA DE PAZ GLOBAL" SERÁ RESULTADO DE UMA "NOVA ORDEM MUNDIAL" 

DANIEL 9:27a "E ele fará um PACTO FIRME COM MUITOS por uma semana; e na metade da semana..." 

Pelo fato da Aliança de Paz ser assinada "por muitas nações do mundo", como diz o versículo acima,  
será considerada uma "Aliança de Paz Global". Confira a seguir as últimas noticias e veja esta profecia bíblica 
"começando" a se cumprir diante de nossos olhos!!! - Acompanhe abaixo: 

EUA decididos a conseguir a "paz global" entre Israel e árabes, diz Mitchell, 26-07-2009, no G1, Globo.com 
Mitchell diz que EUA querem 'paz global' no Oriente Médio, 26-07-2009, no G1, Globo.com 
Obama 'quer acordo amplo de paz' no Oriente Médio, diz enviado dos EUA, 26-07-2009, na BBC Brasil, no G1 

Portanto, esta "Aliança de Paz" será a primeira fase da implantação da "Nova Ordem Mundial", ou seja, será o "pano de 
fundo" para "o reinado da besta" que iniciará mais precisamente na metade desse plano de 7 anos, ou seja, dessa 
semana profética de 7 anos. Aguarde, pois em breve estará saindo um "acordo de paz" muito abrangente e totalmente 
diferente dos demais que já foram feitos, pois será elaborado pelo "rei que entende enigmas", ou seja, "o líder mais 
capacitado” para alcançar tão difícil acordo, conforme visto na Parte I deste e-book. Neste exato momento, toda equipe de 
Barack Obama está compenetrada para elaborar um "plano de paz abrangente" para o Oriente Médio com extensão para 
todo o mundo!  

A IMPRESSIONANTE PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NAS NEGOCIAÇÕES DE PAZ 

O Brasil, no governo de Lula, esta se projetando no cenário internacional como uma potência emergente. O Brasil faz parte 
do bloco de países emergentes chamados de BRIC, composto por Brasil, Rússia, Índia e China. Devido a isso e somado ao 
fato de Lula ter fama internacional de “um homem de diálogo”, “um bom negociador”, o Brasil se tornou um grande ator no 
cenário internacional para intermediação das Negociações de Paz no Oriente Médio. Vários líderes do Oriente Médio já 
vieram aqui no final de 2009. Veja a seqüência das visitas diplomáticas: 

 O primeiro a visitar o Brasil foi o presidente de Israel, Shimon Peres, em 10-nov-2009. Veja no G1 

 Apenas 9 dias depois, em 19-nov-2009, chega Mahmoud Abbas, da Autoridade Palestina. Veja no G1 

 Logo em seguida, o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, em 23-nov-2009. Veja no G1 

 Depois destas visitas, Lula foi ao Oriente Médio para se apresentar como um intermediário para as Negociações de Paz 
entre israelenses e palestinos. Veja no G1 

 Depois Lula intermediou um “acordo nuclear histórico” com o Irã, em 17-mai-2010. Veja em Globo.com 

 O chefe de Estado da Síria, Bashar Al-Assad, que apóia o Irã, veio ao Brasil em 30-jun-2010.  Veja no G1 

 O premiê do Kuwait visitou o Brasil em 22-jul-2010. Veja no G1 

 O chanceler brasileiro, Celso Amorim Amorim foi ao Irã e a Israel em 27-jul-2010. Veja no G1 

  
Lula com Shimon Peres, em Israel O Brasil na intermediação de Acordo nuclear com Irã  

O ACORDO COM O IRÃ, UMA INICIATIVA DE SE CRIAR UMA “NOVA ORDEM MUNDIAL” 

Todas essas visitas diplomáticas de países do Oriente Médio no Brasil e vice-versa, principalmente a intermediação do 

Brasil no “acordo nuclear” com o Irã, são ações e negociações para que seja criada um novo código internacional, que na 

verdade é a tão conhecida “Nova Ordem Mundial”.  Uma “nova ordem entre as nações” será o pano de fundo necessário 

para se alcançar “a paz mundial” através de um “Acordo de Paz Global”, que será finalmente protagonizado pelo então 

líder mundial “Barack Obama”, a partir de entendimentos no Oriente Médio. A participação do Brasil está sendo 

surpreendente nas Negociações de Paz no Oriente Médio.  

O “acordo nuclear” com o Irã que o Brasil intermediou juntamente com a Turquia, fará com que mais países se integrem a 

este grupo, para que juntos, possam pleitear junto a ONU uma maior aceitação do Irã na comunidade internacional, com a 

finalidade de proporcionar condições para um “acordo global de paz” entre todas as nações. Veja a última notícia: 

Após reunião com Brasil e Turquia, Irã diz que quer negociar com Europa – G1 

http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1243466-5602,00-EUA+DECIDIDOS+A+CONSEGUIR+A+PAZ+GLOBAL+ENTRE+ISRAEL+E+ARABES+DIZ+MITCHELL.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1243436-5602,00-MITCHELL+DIZ+QUE+EUA+QUEREM+PAZ+GLOBAL+NO+ORIENTE+MEDIO.html
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/07/090726_eua_orientemedio_pu.shtml
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1243339-5602,00-OBAMA+QUER+ACORDO+AMPLO+DE+PAZ+NO+ORIENTE+MEDIO+DIZ+ENVIADO+DOS+EUA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1371781-5602,00-PERES+VISITA+BRASIL+ANTES+DE+AHMADINEJAD+E+ABBAS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1386025-5602,00-ABBAS+CHEGA+AO+BRASIL+PARA+ENCONTRO+COM+LULA.html
http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL1389152-5598,00-LULA+RECEBE+AHMADINEJAD+EM+MEIO+A+PROTESTOS.html
http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL1529432-5601,00-EM+ISRAEL+LULA+DEFENDE+MAIS+PAISES+NAS+NEGOCIACOES+DE+PAZ.html
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0,,GIM1264732-7823-BRASIL+IRA+E+TURQUIA+ASSINAM+ACORDO+NUCLEAR,00.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/06/lula-pede-esforco-da-siria-no-processo-de-paz-no-oriente-medio-1.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/07/lula-diz-que-bom-dialogo-pode-ajudar-em-negociacoes-no-oriente-medio.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/apos-reuniao-com-brasil-e-turquia-ira-diz-aceitar-negociar-com-europa.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/07/apos-reuniao-com-brasil-e-turquia-ira-diz-aceitar-negociar-com-europa.html
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É impressionante a participação e a influência que o Brasil está tendo, através do presidente Lula e do chanceler Celso 

Amorim, no cenário internacional para formação de uma Nova Ordem Mundial! - Lula, através de seu perfil de ser “um 

negociador”, “um homem de diálogo”, contagiado pelo “discurso de paz” de Barack Obama, está gerando uma verdadeira 

revolução nas relações internacionais, a ponto de chamar a atenção de “muitas nações”, para que também, participem das 

questões de segurança nuclear de interesses mundiais. Essa “maior participação” da nações em questões de segurança 

mundial, fará com que sejam criadas condições para uma “Nova Ordem Mundial”, o que dará condições para consolidação 

de um Acordo de Paz Global entre muitas nações, e que as Profecias Bíblicas afirmam que será finalmente firmado pelo 

“líder mundial”, revelado em Daniel 8, que logo depois do Grande Dia do Senhor, se transformará “no anticristo”.  

Portanto, vamos acompanhar os próximos passos no desenrolar desse "Plano De Paz Mundial", que na verdade será o 
pano de fundo para instituição da "Nova Ordem Mundial", que nada mais é do que "o reinado da besta". Vamos 
acompanhar "passo-a-passo" todos os detalhes desse trâmite para que possamos contemplar o cumprimento das profecias 
acontecendo diante de nossos olhos! - Simplesmente IMPRESSIONANTE! 

ACOMPANHEM OS NOTICIÁRIOS! 

Os processos para o Acordo de Paz Global de 7 anos no Oriente Médio caminham em tal velocidade que a melhor 
forma é acompanhar os noticiários em tempo real através da internet. Veja nos links de notícias abaixo,  
"o quanto" essa "Aliança de Paz Global" está prestes a acontecer "a qualquer momento", pois já se tornou uma 
obsessão internacional e uma obsessão particular para Barack Obama. 

PARA NOTÍCIAS ATUALIZADAS: Clique nos links abaixo para notícias em tempo real: 

 
"Noticias do Oriente Médio – Terra Notícias" 

 
"Busca por notícias de Acordo de Paz no Oriente Médio - Globo.com" 

 
"Especial Oriente Médio - Estadão" 

 "Noticias sobre Oriente Médio - Folha Online" 

 "Especiais - Oriente Médio - BBC Brasil" 

OS TRÂMITES DO ACORDO DE PAZ EM ISRAEL - MAIS UMA COMPROVAÇÃO 

Portanto, os trâmites desse "Acordo de Paz Global" e a forma com que ele está caminhando, está convergindo 

totalmente com o que está escrito nas Profecias da Palavra de Deus a respeito da chegada do “líder mundial”, que 

logo depois se tornará o anticristo! - Os trâmites do "Acordo de Paz" e a convergência com a palavra de Deus, 

esclarecidos e registrado neste documento, fazem com que esta seja mais uma “forte comprovação bíblica” da 

Grande Revelação Alarmante do Século, baseado no capítulo 8 do profeta Daniel. 

NOTA: Essa "Aliança de Paz Mundial de 7 anos" partindo do Oriente Médio, ao ser consolidado, automaticamente 

fará com que muito mais pessoas acreditem nessas revelações da palavra de Deus nesses últimos dias! - Todos 

verão que, o que está escrito na palavra de Deus, REALMENTE SE CUMPRE, conforme escrito a seguir.  

Números 23:19  "Deus não é homem, para que minta; nem filho do homem, para que se arrependa. PORVENTURA, 

TENDO ELE DITO, NÃO O FARÁ? OU, HAVENDO FALADO, NÃO O CUMPRIRÁ?" 

*** IMPRESSIONANTE ESSES DIAS DE EXPECTATIVA QUE ESTAMOS VIVENDO!!! *** 

O SENHOR JESUS CEDO VEM!!! - ELE JÁ ESTÁ ÀS PORTAS!!! 
Veja uns recados do SENHOR JESUS para todos nós:  

Mateus 24:33” 

“Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ELE está próximo, MESMO ÀS PORTAS.” 

 

 

Este documento pertence a Parte II do e-book "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO!". 

__________________ Missão Global: ________________ 

"PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA, 

PORQUE O DIA DO SENHOR VEM, ELE ESTÁ PERTO!" 

______ Matriz: Joel 2:1  | Jul/2010 |   Orkut   |   Fórum ___  

http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI308,00.html
http://busca2.globo.com/Busca/g1/?query=paz+israel&dataA=dd%2Fmm%2Faaaa&dataB=dd%2Fmm%2Faaaa&ordenacao=descending&offset=1&xargs=&formato=&requisitor=g1&aba=&filtro=&on=&formatos=9009%2C8958%2C43%2C8%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0%2C0
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/orientemedio/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/orientemedio/
http://www.orkut.com.br/Main#Community.aspx?cmm=90873924&refresh=1
http://www.webservos.com.br/fcg/daniel8
http://noticias.terra.com.br/mundo/ultimasnoticias/0,,EI308,00.html
http://busca2.globo.com/Busca/g1/?query=paz+israel&dataA=dd/mm/aaaa&dataB=dd/mm/aaaa&ordenacao=descending&offset=1&xargs=&formato=&requisitor=g1&aba=&filtro=&on=&formatos=9009,8958,43,8,0,0,0,0,0,0,0
http://www.estadao.com.br/internacional/
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/orientemedio/
http://www.bbc.co.uk/portuguese/topicos/orientemedio/

