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

 10ª COMPROVAÇÃO:
A besta de dois chifres que sobe da terra em:
“A APARÊNCIA DE UM CORDEIRO”
Outro indício forte, que também pode ser considerado “uma comprovação” de que Barack Obama é o líder mundial
que será “o anticristo”, está no Livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte:
Apocalipse 13:11 “E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres SEMELHANTES AOS DE UM CORDEIRO;
e falava como dragão.” – Aqui vemos "a segunda besta do apocalipse" emergir da terra. Agora, analisemos esse
trecho “tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e falava como dragão” O anticristo, identificado agora
com sendo Barack Obama, que "é um dos dois chifres" desta segunda besta, tem semelhança de cordeiro, ou
seja, ele tem “aparência de cordeiro”, ou seja, "aparência de bonzinho" o suficiente para que sua verdadeira
identidade não seja identificada com facilidade. Este também é o motivo dele ser considerado como sendo o "chifre
pequeno" em seu surgimento, em Daniel 8, na 1ª Comprovação chamada "O Chifre Pequeno" da parte I deste
documento e em Daniel 7, na 27ª Comprovação "O chifre pequeno de Daniel 7". Portanto, ele tem aparência de
cordeiro por vários motivos. Primeiro, porque ele é uma pessoa "também" de etnia negra que conseguiu ganhar uma
eleição americana!!! Todos sabem que os negros lutaram muito por liberdade nos EUA desde há muito tempo atrás,
principalmente pela declaração histórica de Martin Luther King. (Veja mais sobre Martin Luther King na Wikipedia)
Então agora vamos juntar com as características restantes que o fazem ter a semelhança de um cordeiro:
1º - Ele é de etnia também negra, uma camuflagem perfeita de "triunfalismo multi-étnico";
2º - Tem origem humilde em família sofrida, sendo-lhe a presidência uma grande conquista pessoal;
3º - É um presidente americano, “de onde QUASE NINGUÉM poderia imaginar que sairia o anticristo”
4º - Foi eleito em plena democracia americana, inclusive pertencendo ao Partido Democrata. (Wikipedia)
5º - Tem um casamento estável e exemplar com uma mulher notória;
6º - É pai de família, pois tem duas filhas;
7º - Tem boa aparência com presença marcante e notória;
8º - Tem sutileza e boa oratória;
9º - É tido “como cristão”, pois freqüentou por muito tempo uma igreja evangélica nos EUA, a igreja “United Church
of Christ”, após ter sido eleito presidente, parou de freqüentar! - Ele próprio se auto-intitula de "cristão".
Recentemente, em 04-junho-09, na Universidade do Cairo, ele disse o seguinte: "Sou cristão, mas meu pai pertencia
a uma família queniana que tem gerações de muçulmanos." - Sai dessa!
10º - Essa camuflagem agora é a mais forte! - Ele, como um "líder mundial extra-oficial", tem "A MELHOR DAS
INTENÇÕES" para proporcionar "a paz política no mundo" e também "A MELHOR DAS INTENÇÕES" para
proporcionar "a segurança e a estabilidade financeira mundial". Ele não só fará "o que achar que for melhor"
para alcançar esses objetivos que "o mundo está clamando" no momento como também logo os alcançará!
Ou seja, ELE APARENTEMENTE "DESEJA O BEM" PARA TODA HUMANIDADE!!! - Só que, nesse caso, as
aparências enganam!!! - Com tanta camuflagem assim, fica "muito difícil" desconfiar dele!!!
Quem desconfiaria de alguém semelhante a “um cordeirinho” como esse??? – NINGUÉM!!! – Portanto, essas
características, o faz perfeitamente “ser semelhante a um cordeiro”. Essa "semelhança de cordeiro" também se
aplica ao outro chifre da besta, que é o falso profeta, pois segundo o versículo, os "dois chifres" têm aparência de
cordeiro! NOTA: O falso profeta, já identificado como sendo o papa João Paulo II, durante seus 27 anos de
pontificado, também "sempre teve aparência de cordeiro", portanto nem vou comentar muito o caso dele, pois
todos lembram muito bem dele! Para saber mais sobre o papa citado acima, leia o artigo "A REVELAÇÃO
IMPRESSIONANTE DO FALSO PROFETA", disponível também nesta Série de Revelações.
Veja na Globo.com, uma matéria que faz com que Barack Obama seja tido com um cordeirinho inofensivo! (Clique
para ver a matéria “Entusiasmo da família Obama encanta o mundo” na Globo.com em 30/01/09)
Só que o versículo conclui que ele também “falava como dragão”. Neste caso, o dragão é satanás. Então, veja o
vídeo da próxima comprovação abaixo, para ver “o quanto ele fala blasfêmias contra Deus”, ou seja, ele fala
como o próprio satanás, que é “o dragão”!!! – Imaginem então as blasfêmias que ele vai falar quando ele for
revelado como tal??? Confira essa blasfêmia a seguir, que é "mais uma comprovação” da Revelação Alarmante!

Um aviso do “SENHOR JESUS CRISTO" em "Mateus 7:5”

“GUARDAI-VOS DOS FALSOS PROFETAS, QUE VÊM A VÓS DISFARÇADOS EM OVELHAS,
MAS INTERIORMENTE SÃO LOBOS DEVORADORES.”
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 11ª COMPROVAÇÃO:
A besta de dois chifres que sobe da terra em:
“A BLASFÊMIA, ...e falava como um dragão”
Apocalipse 13:11

“E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; E FALAVA COMO DRAGÃO.”
Você pode estar pensando assim: Ah, eu ainda não acredito que Barack Obama é o anticristo, pois pelo que eu
saiba “ele é até cristão”! – A palavra de Deus diz o seguinte em: II Coríntios 11:14 “E não é de admirar, porquanto o
próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.” - Em outras palavras, o fato de uma pessoa ter “o título de cristão”, não
significa necessariamente que a pessoa “seja de fato um cristão”.
Veja que contradição: Em uma conferencia para falar sobre política e religião, Barack Obama fala “ARROGÂNCIAS
E BLASFÊMIAS” contra a palavra de Deus, tanto do Novo como do Velho Testamento. E o mais absurdo, ele teve a
coragem e a astúcia de proferir essas blasfêmias estando DENTRO DE UMA IGREJA QUE SE DIZ CRISTÃ e
"ainda por cima no púlpito desta igreja"! DENTRO "DESTA IGREJA", ele ofende a Deus e chega a chamar Jesus
de “radical” quando se refere aos ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, “negando, ignorando e
satirizando” os princípios básicos do cristianismo ensinados pelo próprio Cristo, o que caracteriza “UMA
BLASFÊMIA”!!! Ele também satiriza das leis de Deus ao povo judeu no livro de Deuteronômio, Levíticos e ainda
escarnece a prova de fé de Abraão, nosso pai da fé. Nessa declaração infeliz, ELE NEGA O PAI, NEGA O FILHO E
ESCARNECE DOS QUE HABITAM NO CÉU!!! - Confira abaixo:

A SESSÃO DE BLASFÊMIAS
Nessas suas declarações infelizes, para poder explicar a sistemática "que ele usa" para elaboração de leis no
Senado, da época que ele foi senador pelo estado de Illinóis, Barack Obama começa suas sessões de blasfêmias da
seguinte forma:

NEGANDO O EVANGELHO
Primeiro ele demonstra indignação com o evangelho de Cristo
dividindo-o através de duas pessoas, como se fosse dois
evangelhos diferentes! Ele diz da seguinte forma:

"E mesmo se nós tivéssemos apenas cristãos entre nós, se
expulsássemos todos os não-cristãos dos Estados Unidos da
América... O CRISTIANISMO "DE QUEM" nós ensinaríamos
nas escolas? Seria o de James Dobson ou o de Al Sharpton?"
Nessa declaração acima ele "sutilmente" divide o evangelho de
Cristo em dois, insinuando que há duas versões em duas
pessoas, sendo que em Efésios está escrito o seguinte:
Efésios 4:4,5 "4 Há UM SÓ corpo e UM SÓ Espírito, como

também fostes chamados em UMA SÓ esperança da vossa
vocação; 5 UM SÓ Senhor, UMA SÓ FÉ, UM SÓ batismo;"
NEGANDO O PAI
Nessa passagem abaixo, ele blasfema contra Deus, o Pai, ofendendo as leis sagradas de Levíticos. Confira:

"Que passagens das escrituras deveriam instruir as nossas políticas públicas? Deveríamos escolher o Levíticos, que
sugere que a escravidão é aceitável? E comer frutos do mar é uma abominação?"
A seguir, ofende a Deus-Pai novamente, escarnecendo dos escritos sagrados em Deuteronômio. Confira abaixo:

"Ou poderíamos escolher o Deuteronômio que sugere apedrejar o seu filho caso ele se desvie da fé?"
Continuando, ele diz: "POLÍTICA é a arte daquilo que é possível - RELIGIÃO : é a arte do impossível" - Confira abaixo:

"Agora, isto vai ser difícil para alguns que acreditam na infalibilidade da Bíblia, como muitos evangélicos acreditam,
mas em uma sociedade pluralista nós não temos escolha. POLÍTICA depende das nossas habilidades de persuadir
uns aos outros de objetivos comuns com base em uma realidade comum. Ela envolve negociação, a arte daquilo que
é possível. E, em algum nível fundamental, A RELIGIÃO não permite negociar: é a arte do impossível. Se Deus
falou, então espera-se que os seguidores vivam de acordo com os éditos de Deus, a despeito das conseqüências."
Como visto, ele exalta "a política" e menospreza "a palavra de Deus", negando assim, a onipotência divina!
Missão Global: "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!" Joel 2:1

Página 2 de 4

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

NEGANDO O FILHO
Agora ele resolve blasfemar contra o Deus-Filho, pois escarnecendo os Ensinos Sagrados do Sermão da Montanha,
ele está diretamente "blasfemando" conta o Senhor Jesus e Sua Palavra, confira abaixo o que ele disse:

"Ou deveríamos apenas ficar com o Sermão da Montanha? Uma passagem que é tão radical que é de se duvidar
que o nosso Departamento de Defesa sobreviveria à sua aplicação." - NOTA: Após Barack Obama proferir esta
"blasfêmia de forma bem irônica", as pessoas que estão "dentro dessa igreja dão risada" da sátira feita ao Sermão
da Montanha e aplaudem "as palavras de blasfêmia" dele por um bom tempo! - QUE ABSURDO!!!
Onde já se viu aplaudir alguém que acaba de ridicularizar os ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha???
Na Bíblia tem pelo menos duas excelentes explicações para esse absurdo! - Confira abaixo:
A BLASFÊMIA - I João 4:3 “E todo espírito que NÃO CONFESSA A JESUS não é de Deus; mas é o ESPÍRITO

DO ANTICRISTO, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir; E AGORA JÁ ESTÁ NO MUNDO.”
OS APLAUSOS - II Coríntios 4:4 “4 ...O deus deste século CEGOU os entendimentos dos incrédulos, para que lhes
não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus."
CONTRA OS QUE HABITAM NO CÉU
A sessão de blasfêmias continua e ele ainda blasfema contra Abraão, o nosso pai da fé, contra Isaque e novamente
contra Deus, o Pai, pois na blasfêmia, ele relata o sacrifício que Deus pediu para Abraão fazer no Monte Moriá!
Confira abaixo:

"Todos nós conhecemos a história de Abraão e Isaac. Abraão foi ordenado por Deus a sacrificar o seu único filho.
Sem discutir com Deus, Abraão leva Isaac montanha acima e o amarra a um altar. Levanta a sua faca. Prepara-se
para agir... como Deus ordenara. Nós agora sabemos que as coisas terminaram bem: Deus envia um anjo para
interceder bem no último minuto. Abraão passa no teste de devoção de Deus." - Barack Obama, nessa apresentação
acima sobre a Prova de Fé de Abraão, mostrou que conhece de Bíblia hein! Pois então vejam abaixo o quanto ele
"escarnece e banaliza" a Prova de Fé de Abraão, constituindo "uma blasfêmia". Veja abaixo o que ele continuou
dizendo sobre Abraão: "A ANTÍTESE DA FÉ, UMA TOTAL APOLOGIA AO MATERIALISMO" - Confira:

"Mas é justo dizer que se qualquer um de nós, ao sair desta igreja, [o discurso estava sendo realizado numa igreja]
visse um Abraão no telhado de um prédio levantando sua faca, nós iríamos, no mínimo, chamar a polícia. E
esperaríamos que o Departamento de Serviços às Crianças e à Família tirasse a guarda de Isaac de Abraão. Nós
faríamos isto porque nós não ouvimos o que Abraão ouve, nós não vemos o que Abraão vê. Então o melhor que
podemos fazer é agir de acordo com aquelas coisas que todos nós vemos, e que todos nós ouvimos. A jurisprudência
é o bom senso básico". - Impressionante a banalização e o menosprezo que ele tem para com as coisas sagradas
que estão escritas na palavra de Deus! - Nessa sessão de blasfêmias que Barack Obama proferiu, ele começou a
cumprir o que estava escrito a respeito do anticristo há séculos, no livro de Apocalipse, confira abaixo:
Apocalipse 13:5,6 "5 Foi-lhe dada uma boca que PROFERIA ARROGÂNCIAS E BLASFÊMIAS... 6 E abriu a boca

EM BLASFÊMIAS CONTRA DEUS, PARA BLASFEMAR DO SEU NOME E DO SEU TABERNÁCULO E DOS QUE
HABITAM NO CÉU." - Olha as profecias apocalípticas COMEÇANDO a se cumprirem na nossa frente!!!
Essa blasfêmia que vocês o viram
ASSISTA AO VÍDEO DAS BLASFÊMIAS
falando nesse vídeo acima, foi
apenas
"uma
demonstração Assista o vídeo na íntegra para conferir!
inicial", "uma amostra grátis" do Veja o vídeo dessa blasfêmia no you-tube
que Barack Obama irá fazer quando em "Barack Obama BLASFEMANDO!", ou
ele
for
revelado
como
"o então a matéria por escrito (com o link do
anticristo",
pois
então
ELE vídeo no final) acessando esse site.
PROFERIRÁ AINDA MUITO MAIS BLASFÊMIAS contra Deus e os que habitam no céu!!! - Ele provou que tem
potencial para isso!!! Ou seja, ele tem “aparência de cordeiro”, como vimos na outra comprovação acima, mas fala
como “DRAGÃO”, ou seja, fala como o próprio satanás!!!

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO!!!
Um recado do Senhor Jesus para todos nós em “Mateus 7:5”

“GUARDAI-VOS DOS FALSOS PROFETAS, QUE VÊM A VÓS DISFARÇADOS EM OVELHAS,
MAS INTERIORMENTE SÃO LOBOS DEVORADORES.”
A seguir, as próximas comprovações são OS PARECERES DIVINOS REFERENTES A ESTAS BLASFÊMIAS!
Missão Global: "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!" Joel 2:1
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 12ª COMPROVAÇÃO:
"ESSE MESMO É O ANTICRISTO, ESSE QUE NEGA O PAI E O FILHO”
Esta "comprovação bíblica" é baseada na comprovação anterior chamada de "A blasfêmia, e falava como dragão".
Separei esta daquela para que ambas sejam enfatizadas e para que a compreensão seja mais didática! - Esta
comprovação bíblica, na verdade, como descrito no final da anterior, é um parecer bíblico sobre as blasfêmias
anteriores e ao mesmo tempo uma "palavra que identifica da identidade do anticristo". Esta palavra profética está
escrito na primeira carta do apóstolo João como poderemos ver no desenrolar do texto abaixo.
SOBRE AS BLASFÊMIAS
Você pode dizer assim: "Eu não acho que ele blasfemou não!!!

...Ele só estava explicando "como se faz política"! ...ele estava
dentro de uma igreja! ...e ainda por cima, ele é tido como cristão!"
- A Bíblia responde:
Quanto ao fato dele ter o “título de cristão” e ter dito essas
“palavras ofensivas” a Deus, estando dentro de uma igreja, na
própria Bíblia, o Deus Soberano já havia providenciado um
“parecer especial” para este “anticristo” referente a essa
blasfêmia. O “parecer de Deus” está na 1ª carta do apóstolo
João.
VEJAM
COMO
ESSE
TRECHO
ESTAVA
PREPARADÍSSIMO PARA ESSE MOMENTO DA ÚLTIMA HORA
QUE ESTAMOS VIVENDO!!! - Diz o seguinte:
I João 2:18,19, 22 “18 Filhinhos, ESTA É A ÚLTIMA HORA; e, conforme ouvistes que VEM O ANTICRISTO, já

muitos anticristos se têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora. 19 SAÍRAM DENTRE NÓS, MAS
NÃO ERAM DOS NOSSOS; porque, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco; mas todos eles saíram
para que se manifestasse que não são dos nossos. 22 QUEM É O MENTIROSO, SENÃO AQUELE QUE NEGA
QUE JESUS É O CRISTO? ESSE MESMO É O ANTICRISTO, ESSE QUE NEGA O PAI E O FILHO.”
*** SIMPLESMENTE IMPRESSIONANTE!!! ***
É impressionante como a BÍBLIA TEM VIDA!!! Esse trecho, escrito há quase 20 séculos atrás, está se referindo
a este exato momento que estamos vivendo agora EM NOSSOS DIAS!!!
Este trecho acima, na primeira carta do apóstolo João, está se cumprindo em nossos dias, pois é uma descrição
exata do perfil e do comportamento de "Barack Hussein Obama", já identificado na Parte I desta Revelação como o
homem que se tornará o anticristo, através da visão do profeta Daniel. - É uma descrição exata porque ele, Barack
Obama tem "título de cristão" por ter freqüentado uma igreja cristã por muito tempo, a “United Church of Christ”,
como vimos acima. Assim que ele foi eleito, deixou de freqüentar a igreja alegando motivos como "frenesi" dos
membros, e passou a freqüentar uma capela que os presidentes americanos e funcionários usam como igreja, a
"Evergreen Chapel", uma igreja "politicamente correta". Na verdade, muitos dos ideais políticos de Obama são
totalmente anticristãos, o que geraria muita revolta e desconforto em qualquer igreja cristã convencional que ele
fosse freqüentar. De fato, como diz o versículo acima, "saíram dentre nós". Na comprovação das blasfêmias,
também vimos que ele nega "o Pai e o Filho" sem o menor temor. Essa sessão de blasfêmias foi apenas uma
"pequena demonstração" do que ele fará com "muito mais astúcia" quando ele for empossado oficialmente como
"líder político supremo" da "Nova Ordem Mundial", ai então ele se tornará "o anticristo, o filho da perdição"!
II Tess. 2:3,4 “o homem do pecado, o filho da perdição, 4 aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se

chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus."
Portanto, esse parecer divino acima, na carta do apóstolo João, se constitui em "mais uma comprovação bíblica".

O SENHOR JESUS ESTÁ VOLTANDO!!!
Um recado do Senhor Jesus para todos nós em “Marcos 13:22,23”

“22 Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar,
se possível, até os escolhidos. 23 Ficai vós, pois, de sobreaviso; eis que de antemão vos tenho dito tudo.”
Esta é "uma comprovação bíblica" das 25, da Parte II do e-book "A Grande Revelação Alarmante Do Século"!
Eneas Tavares de Oliveira
| 31 de Julho de 2009
| e-mail | Orkut | Fórum
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