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 6ª COMPROVAÇÃO: de "A GRANDE REVELAÇÃO ALARMANTE DO SÉCULO" 

Disse Jesus: "SE OUTRO VIER EM SEU PRÓPRIO NOME, A ESSE RECEBEREIS!" 

Uma forte comprovação que Barack Obama é o “líder mundial extra-oficial” que se tornará “o anticristo”, está na 

declaração comprometedora “por carta” que Shimon Peres fez ao presidente americano quando ele foi eleito.  

É comprometedora porque implica em uma declaração de um "gentio" (não-judeu) como líder! Essa declaração foi 

veiculada em toda imprensa pelo mundo. Em carta oficial, Shimon Peres declarou o seguinte para Barack Obama:  

“O MUNDO PRECISA DE UM GRANDE LÍDER, 

E ESTÁ EM SUAS MÃOS E EM NOSSAS ESPERANÇAS, DEUS O ABENÇOE!”. 

Assinado: Shimon Peres, Presidente de Israel - para: "Barack Hussein Obama" em 05 de novembro de 2008 

O mundo precisa de quem??? - Além de declará-lo como “grande líder mundial”, ele ainda pediu a "benção de 

Deus" para Barack Obama!!! Veja a leitura dessa carta em um trecho de uma matéria em vídeo da Rede Globo. 

(Clique para ver no You-Tube). Ou então veja a matéria inteira no site da Globo.com em 2 matérias diferentes: 

(Matéria 1 na Globo.com, leitura da carta aos 2:30 min) ou (Matéria 2 na Globo.com, ou no You-Tube,Shimon Peres 

fala no final da matéria).  Nosso SENHOR JESUS foi bem claro ao dar uma indicação sobre o “surgimento do 

anticristo”, quando Ele disse o seguinte para o povo de Israel, no evangelho de João abaixo: 

João 5:43  “EU VIM EM NOME DE MEU PAI, E NÃO ME RECEBEIS; 

SE OUTRO VIER EM SEU PRÓPRIO NOME, A ESSE RECEBEREIS.” 

Essa profecia do SENHOR JESUS se cumpriu diante de nossos olhos nessa declaração que o presidente de Israel, 

“Shimon Peres”, fez “por carta” em 05 de Novembro de 2008. Em outras palavras, subliminarmente, ele disse:  

“O MUNDO PRECISA DE UM GRANDE LÍDER (MESSIAS). 

EU, SHIMON PERES, ESTOU COLOCANDO AS 

EXPECTATIVAS E ESPERANÇAS DE MINHA NAÇÃO 

ISRAEL, PARA QUE VOCÊ , BARACK OBAMA, SEJA ESSE 

GRANDE LÍDER (MESSIAS). EU ESTOU ATÉ PEDINDO A 

BENÇÃO DE DEUS PARA QUE ELE CONFIRME  

VOCÊ COMO O NOSSO GRANDE LÍDER (MESSIAS)”  

(Messias: "homem que irá reconstruir a nação de Israel e 

restaurar o reino de David, trazendo a paz ao mundo" Veja mais 

sobre Messias na Wikipedia) – Ou seja, nessa carta a Barack 

Obama, Shimon Peres, presidente de Israel, acabou de declará-

lo "indiretamente" com sendo “o messias” que Israel e o 

mundo esperavam para terem paz! - Dessa forma, Israel está 

recebendo Barack Obama, "que vem em seu próprio nome" 

como "o messias"! - Em contrapartida, quando o Senhor Jesus veio “EM NOME DO PAI", para ser recebido pelos 

judeus, eles “NÃO o receberam e NEM SEQUER pediram a BENÇÃO DE DEUS PARA O SENHOR JESUS”!!! 

Muito pelo contrário, os judeus, além de blasfemarem e escarnecerem de Jesus, eles ainda "o rejeitaram 

publicamente" e fizeram com que fosse crucificado até a morte!!! Confira essas declarações dos judeus abaixo: 

João 8:48,49: ”Responderam-lhe os judeus: Não dizemos com razão que és samaritano, E QUE TENS DEMÔNIO? 

Jesus respondeu: Eu não tenho demônio; antes honro a meu Pai, e vós me desonrais.” - (Pelo "povo" de Israel) 

João 10:31,32: ”31 Os judeus pegaram então outra vez em PEDRAS PARA O APEDREJAR. 32 Disse-lhes Jesus: 

Muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado; por qual destas obras ides apedrejar-me?”  

Lucas 23:11: ”HERODES, porém, com os seus soldados, DESPREZOU-O E, ESCARNECENDO DELE, VESTIU-O 

COM UMA ROUPA RESPLANDECENTE e tornou a enviá-lo a Pilatos.” - (Rejeitado pelo "rei" de Israel) 

João 19:14,15: ”E disse aos judeus: Eis o vosso rei. 15 Mas eles clamaram: TIRA-O! TIRA-O! CRUCIFICA-O! 

Disse-lhes Pilatos: HEI DE CRUCIFICAR O VOSSO REI? responderam, os principais sacerdotes: NÃO TEMOS 

REI, SENÃO CÉSAR.” - (Rejeitado pelos "representantes religiosos" de Israel) 

Notaram a "situação paradoxal" em que a nação de Israel "está e sempre esteve" envolvida desde antigamente? 

OBS: Vale lembrar que, foi devido a essa declaração acima feita pelo presidente de Israel, Shimon Peres, que fez 

com que eu, ao assistir o noticiário pela TV, começasse a me movimentar para que o Senhor me permitisse 

interpretar tudo isso que vocês estão lendo aqui agora com exclusividade!!!  

 
Shimon Peres, o presidente de Israel disse a respeito de 

Barack Obama: "O mundo precisa de um grande líder" 

http://www.youtube.com/watch?v=KGLWyza1Wlk
http://g1.globo.com/jornalhoje/0,,MUL850681-16022,00-EUFORIA+PELA+VITORIA+DE+OBAMA+SE+ESPALHA+PELO+MUNDO.html
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL851321-10406,00-BARACK+OBAMA+E+ESPERANCA+PARA+ORIENTE+MEDIO.html
http://www.youtube.com/watch?v=E-_Pl53mGHM
http://pt.wikipedia.org/wiki/Israel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Messias
http://www.youtube.com/watch?v=E-_Pl53mGHM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=E-_Pl53mGHM&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=E-_Pl53mGHM&NR=1
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A NAÇÃO DE ISRAEL JÁ RECEBEU "SUTILMENTE" BARACK OBAMA COMO O FALSO MESSIAS! 

Com essa declaração de Shimon Peres, visto acima, a nação de Israel acabou de admitir estar “de braços abertos” 

para receber Barack Obama como “o grande líder mundial”, ou seja, “o falso messias” para resolver seus 

problemas políticos como uma nação, através de "qualquer tipo de acordo, aliança ou pacto" para finalmente 

alcançarem paz! Esta declaração feita pelo presidente de Israel "Shimon Peres" foi o “cúmulo do absurdo”!!!. Isso 

aconteceu para que se cumprisse a profecia dita por Jesus Cristo em João 5:43 no alto. A profecia se cumpriu diante 

de nossos olhos!!! Você pode ver o cumprimento dessa profecia "tantas vezes quantas quiser", bastando apenas 

você clicar nos links acima e ver os vídeos ou ler o texto da declaração de Shimon Peres, presidente de Israel. 

O PROCESSO DE RECEPÇÃO AO FALSO MESSIAS FOI FEITO "SUTILMENTE"! 

Daniel 11:21,24 ”Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a majestade real; mas 

ELE VIRÁ CALADAMENTE, e tomará o reino com lisonja. 24 Virá, também, CALADAMENTE, aos lugares mais 

férteis da província”. Esse termo "virá caladamente" significa que "o homem vil", ou seja, "o anticristo" apareceria 

no cenário mundial "muito sutilmente" sem que fosse notado como "falso messias"! Aliás, tanto a chegada dele ao 

poder, como a nação de Israel reconhecendo-o como "falso messias" (grande líder) é feita de forma totalmente sutil!!! 

Esse advento de Israel reconhecendo-o como "falso messias" jamais seria anunciado pela mídia!!!  

Se fosse anunciado, todos perceberiam nitidamente que ele iria ser "o anticristo" e essa revelação nem seria 

necessária!!! - Tanto é, que esse reconhecimento dele como "messias" já foi feito pelo presidente de Israel Shimon 

Peres ao chamá-lo de "grande líder" e ninguém percebeu!!! O próprio Deus, por intermédio do profeta Isaias, já 

advertiu sobre esse problema que seu povo tem de "ver e não perceber as coisas acontecendo". Confira:  

Isaias 6:9 ”OUVIS, DE FATO, E NÃO ENTENDEIS, E VEDES, EM VERDADE, MAS NÃO PERCEBEIS." 

Portanto, é muito importante salientar que toda essa declaração feita pelo líder máximo de Israel, Shimon Peres, foi 

feita "sutilmente", de forma indireta, ou seja, nem ele, nem a nação de Israel perceberam a gravidade dessa 

declaração e ao mesmo tempo, eles, "os judeus" também não têm a intenção de receber Obama como "o messias"!  

A "mensagem de recepção" de Israel saudando Barack Obama como "o messias" foi totalmente subliminar e sutil!  

Foi uma declaração feita "caladamente" como no versículo de Daniel acima. - Não pensem que essa "recepção" de 

Israel ao falso messias iria ser feita "diretamente às claras" para que todos pudessem perceber e contemplar 

descaradamente!!! *** POR ISSO QUE MUITOS SERÃO PEGOS DE SURPRESA NO DIA DO SENHOR!!! ***  

*** COMO DIZ O VERSO ACIMA, "MUITOS VÊEM, MAS NÃO PERCEBEM" AS PROFECIAS SE CUMPRIREM!!! *** 

BARACK OBAMA VISITA ISRAEL EM CAMPANHA PELO ORIENTE MÉDIO EM 2008 

   
Barack Obama cumprimenta Shimon Peres em Israel, 

em campanha presidencial, 23-jul-08 
Barack Obama cumprimentando moradores 

de Sderot, Israel, 23-jul-08  
Barack Obama em Sderot, em um discuso onde ele 

promete "paz duradoura" para Israel, 23-jul-08 
 

   
Barack Obama  em Jerusalem,  

em visita Muro das Lamentações 23-jul-08 
 Barack Obama no Muro das Lamentações, 

23-jul-08 
Barack Obama colocando uma corôa na sala do Museu do 

Holocausto Yad Vashem, em Jerusalem, 23-jul-08 

Veja a matéria referente a esta visita de Barack Obama em campanha eleitoral a Israel em 2008 na seguinte matéria 

abaixo: Obama encontra líderes-chave em Israel e territórios palestinos no Estadão.com  

http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,obama-encontra-lideres-chave-em-israel-e-territorios-palestinos,210543,0.htm
http://www.youtube.com/watch?v=k8EceR7piCI
http://www.youtube.com/watch?v=G3gcBd0tAAQ
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O FALSO MESSIAS NÃO SERIA UM JUDEU! 

A teoria do anticristo ser judeu não tem base bíblica! É apenas uma teoria baseada em equívocos escatológicos. 

Vamos então analisar as referências bíblicas usadas equivocadamente para estas "teorias infundadas"... 

O trecho em Gênesis 49:16,17, é a principal referência para alguns defenderem a tese de que "o anticristo será um 

judeu". Esta argumentação não tem embasamento bíblico porque este trecho se refere a uma profecia "já 

cumprida" que Jacó fez para seus filhos que constituíam as 12 tribos de Israel. Analisemos abaixo: 

Gênesis 49:1,16,17,18 

"1 Depois chamou Jacó a seus filhos, e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias 

vindouros. 16 DÃ JULGARÁ O SEU POVO, COMO UMA DAS TRIBOS DE ISRAEL. 17 DÃ SERÁ SERPENTE 

JUNTO AO CAMINHO, UMA VÍBORA JUNTO À VEREDA, QUE MORDE OS CALCANHARES DO CAVALO, DE 

MODO QUE CAIA O SEU CAVALEIRO PARA TRÁS. 18 A tua salvação tenho esperado, ó Senhor!"  

Esses versículos se cumpriram em Sansão, da tribo de Dã, que foi juiz por 20 anos em 

Israel. É por esta razão que o versículo 16 acima diz: "Dã julgará o seu povo, como 

uma das tribos de Israel". O verso 17 acima se cumpriu quando Sansão agiu como 

"uma víbora ou serpente junto ao caminho mordendo os calcanhares do cavalo", 

quando "ele sozinho" derrota os filisteus. O trecho "que morde os calcanhares do 

cavalo" sugere uma pessoa que age "de forma inesperada e surpreendente", como 

uma serpente, pois Sansão agiu de forma inesperada e surpreendente ao derrubar as 

colunas do templo dos filisteus matando muitos com ele. O desfeche do Ministério de 

Sansão se dá justamente em Juízes 16 quando ele abraça as 2 colunas do templo de 

Dagon e mata o maior número de filisteus. Confira abaixo este episódio...  
Juízes 16:29-31 "29 Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimando-se 

numa com a mão direita, e na outra com a esquerda. 30 E bradando: MORRA EU COM OS FILISTEUS! 

INCLINOU-SE COM TODA A SUA FORÇA, E A CASA CAIU SOBRE OS CHEFES E SOBRE TODO O POVO QUE 

NELA HAVIA. Assim foram mais os que matou ao morrer, do que os que matara em vida. 31 Então desceram os seus 

irmãos e toda a casa de seu pai e, tomando-o, o levaram e o sepultaram, entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, 

seu pai. ELE HAVIA JULGADO A ISRAEL VINTE ANOS." 

O versículo de Gênesis 49:18 acima diz "A tua salvação tenho esperado, ó Senhor!". Jacó ao dizer essas palavras, 

estava profetizando que Dã iria ser usado pelo Senhor para livrar a Israel que iria ficar nas mãos dos filisteus por 40 

anos. Confira esta opressão pelos filisteus sendo cumprida no verso 1 abaixo e na seqüência confira o anúncio do 

nascimento de Sansão, da tribo de Dã, também no livro de Juízes abaixo: 

Juízes 13:1-5,24 

"Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 

quarenta anos. 2 Havia um homem de Zorá, da tribo de Dã, cujo nome era Manoá; e sua mulher, sendo estéril, não 

lhe dera filhos. 3 Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz; porém 

conceberás, e terás um filho. 4 Agora pois, toma cuidado, e não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa 

alguma impura; 5 porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o 

menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe; e ele começara a livrar a Israel da mão dos filisteus.  

24 Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão; e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou." 

CONCLUSÃO SOBRE O TRECHO DE GÊNESIS 49:16,17 

Portanto, eu respeito, mas não concordo com a teoria daqueles que se baseiam no trecho de Gênesis 49:16,17 

acima para defenderem que "o anticristo será judeu", mas como exposto acima, não tem base bíblica, pois as 

palavras de Jacó em Gênesis 49:16,17 se cumpriram em Sansão, que sendo da tribo de Dã, foi juiz em Israel por 20 

anos, como registrado no livro de Juízes 16 acima. 

Em outras palavras, biblicamente falando e sem medo de errar, toda essa teoria divulgada de que o anticristo iria 

ser um judeu, não passa de mito e de uma história fictícia apenas para ser vista em filmes e lida em livros de ficção 

evangélica. Essa história de que o anticristo terá de passar por um "pré-requisito judaico" para poder ser aceito 

pelos judeus "como messias" é pura ficção e invenção baseada em deduções puramente humanas. O inimigo de 

nossas almas, Satanás, é muito astuto, ele não iria passar por todo "esse holofote" para ser facilmente detectado. 

Pelo contrário, ele é tão astuto que quando muitos pensam que ele está indo preparar a armadilha, ele já está  

voltando com a armadilha pronta para capturar o maior número de almas que ele conseguir.  
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MAIS ARGUMENTOS "SEM BASE BÍBLICA" DE QUE O ANTICRISTO SERIA JUDEU! 

Voltemos a retratar mais sobre sutileza! O "falso messias" também não seria da mesma linhagem dos judeus, pois 
muitos pensavam que "o falso messias" precisaria ser um judeu! Muitos que pensavam que o anticristo seria um 
judeu se basearam também em uma profecia em Ezequiel sobre o "profano e ímpio príncipe de Israel" (2 páginas 
abaixo), pois muitos pensavam que esta profecia se tratava do anticristo, mas na verdade, trata-se da atual e última 
liderança da nação de Israel composta pelo premiê "Benjamin Netanyahu"  e pelo presidente "Shimon Peres". Este 
último, ao declarar Barack Obama como "grande líder", ou seja, "um falso-messias" como vimos no início, quebrou 
definitivamente o pacto do Senhor com Israel.  Outro trecho que também faz com que muitos pensassem que o 
anticristo seria judeu está no Novo Testamento, na 1ª carta do apóstolo João abaixo: 

I João 2:18,19 ”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.” 

Este trecho está se tratando de pessoas com "o perfil igual do anticristo", ou seja, que possuem "o título de 

cristão", porém não o são! Pessoas que freqüentam uma igreja cristã apenas "por prestígio", mas nunca 

experimentaram um novo nascimento! Por esta razão acabam se deixando levar pelos anseios do mundo e acabam 

deixando e se desviando dos princípios cristãos. É exatamente isso o que vem acontecendo com Barack Hussein 

Obama, ou seja, ele se diz cristão, mas não é isso exatamente o que ele vem demonstrando ultimamente!  

AS PROFECIAS BÍBLICAS DIZEM QUE O ANTICRISTO SERIA MULÇUMANO E NÃO JUDEU! 

Como vimos acima, a Bíblia, em nenhum momento diz que o anticristo será um judeu. Muito pelo contrário, a Bíblia 

afirma "de forma interpretativa" que o anticristo precisará ser de origem mulçumana. Quer saber como? - Então 

acompanhe a interpretação pelo seguinte trecho de Daniel que analisaremos abaixo: 

Daniel 9:27 ”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."  
Este trecho acima é uma referência ao anticristo, que neste trecho de Daniel é chamado de "o príncipe que há de vir".  
Vamos analisar apenas a primeira parte do versículo com algumas perguntas óbvias: 

PERGUNTA: Quem destrói a cidade de Jerusalém e o Santuário Sagrado dos judeus??? 
RESPOSTA: Os inimigos de Israel, obviamente. 
PERGUNTA: Quem são os atuais inimigos dos judeus que querem "riscar Israel do mapa" e recuperar a Palestina? 
RESPOSTA: Os mulçumanos, obviamente! 
INTERPRETAÇÃO BÍBLICA ÓBVIA E CLARA: 
Logo, é óbvio que "o príncipe deste povo mulçumano" também é de "origem mulçumana"!!! - Não "há o menor 
sentido" os mulçumanos terem "um judeu" como príncipe. E outra, um príncipe judeu jamais iria querer destruir os 
maiores valores de sua própria nação, que é Jerusalém e o Templo Sagrado! - Então voltemos ao príncipe de origem 
mulçumana! - Que origem "Barack Hussein Obama" possui? - Ele é declaradamente mulçumano, ou seja, ele 
mesmo diz que possuí origens mulçumanas. Confira abaixo uma declaração dele no Cairo, Egito este ano: 

"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. 

BIBLICAMENTE, NÃO TEM COMO O ANTICRISTO SER UM JUDEU PELOS SEGUINTES MOTIVOS: 
Antes dele se tornar anticristo, precisa antes ser um "líder-mundial" para que ele possa realizar um Mega Acordo de 
Paz no Oriente Médio, conforme descrito em Daniel: 

Daniel 9:27 "E ele fará um pacto firme COM MUITOS por uma semana;" 

Quando um líder judeu conseguiria intermediar um "Mega Acordo de Paz" envolvendo interesse de muitos países 
mulçumanos??? - Os mulçumanos possuem ódio ferrenho dos judeus!!! - Portanto, É IMPOSSÍVEL O ANTICRISTO 
SER DE ORIGEM JUDAICA!!! - E tem o fator complicante que vimos acima. Na atualidade, o único povo que tem 
"motivação" para querer destruir Jerusalém e o Terceiro Templo, que breve será reconstruído em Israel, é o povo 
mulçumano, conforme escrito:  

Daniel 9:26 "...e o POVO DO PRÍNCIPE que há de vir destruirá a cidade e o santuário," 

Quando "o povo mulçumano" poderia se associar a um "líder político judeu" ao ponto de serem chamados de 
"povo do príncipe" que há de vir??? - Pelo ódio que eles possuem, NUNCA SE ASSOCIARIAM a um líder judeu!!! 

Portanto, na Bíblia há várias referências que comprovam que o anticristo será "de origem mulçumana", como este 
acima, e jamais de origem judaica!!! Esse argumento do anticristo ser judeu é pura ficção evangélica para vender 
filmes e livros! - Tem mais uma referência bíblica para comprovar que o anticristo não seria judeu. Continuemos.  

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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NO LIVRO DE GÊNESIS JÁ HAVIA UMA PROFECIA QUE O ANTICRISTO NÃO SERIA JUDEU! 

No livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ainda quando só existia Adão e Eva como seres humanos criados, o 

Senhor Deus já havia profetizado, na "primeira profecia escatológica", que o anticristo não seria judeu! Assim que 

nossos pais transgrediram no Édem, o Senhor Deus liberou uma "sentença profética" a respeito das Vindas de 

Cristo e do Anticristo ao mundo. Cristo, que viria para derrotar Satanás e o reino da Besta com o Anticristo. Já a 

Besta com o Anticristo, que viriam para perseguir e tentar ceifar os escolhidos e a Igreja de Cristo. Este episódio está 

em Gênesis e baseado nesta "profecia divina", proferida pelo Criador, pode-se "bater o martelo" que a 

personificação final do mal não será da descendência dos judeus e sim das nações gentílicas! - Acompanhe abaixo... 

Gênesis 3:15 

"E porei inimizade entre ti [1] e a mulher [2], e entre a tua [3] semente e a sua [4] semente; 

esta [5] te ferirá a cabeça , e tu [6] lhe ferirás o calcanhar." 

[1] "serpente" = simboliza Satanás no plano espiritual e "o mundo" no plano terreno. 

[2] "mulher" = simboliza a Igreja no plano espiritual e "Israel" no plano terreno. 

NOTA: No próximo trecho abaixo, considere que "semente" diz respeito à "geração terrena", então... 

[3] "semente da serpente" = Seriam "as nações gentílicas" de onde sairá o Anticristo com a Besta. 

[4] "semente da mulher" = Seria "Israel" de onde sairia Jesus Cristo, como homem, filho de Israel. 

[5] "O Messias, Cristo", derrotará a besta, ferindo sua cabeça, sugerindo um golpe mortal. 

[6] "A besta com o Anticristo", ferirá "apenas" o calcanhar, sugerindo um golpe parcial. 

CONSIDERAÇÕES: Segundo a profecia divina acima, "a Besta com o Anticristo", no plano terreno, vem da 

geração de qualquer "nação gentílica"! - Neste caso, o 1º chifre da Besta de origem mulçumana, Barack Hussein 

Obama e o 2º chifre de origem polonesa, Karol Josef Wojtyla (João Paulo II). 

Portanto, este trecho de Gênesis acima descarta "AINDA MAIS" o argumento do anticristo precisar ser um judeu. Na 

verdade, está provando ao contrário, está dizendo que virá de qualquer "nação gentílica", ou seja, "não-judaica". 

"A INIMIZADE ENTRE A MULHER E A SERPENTE DE GÊNESIS A APOCALIPSE" 

Em Apocalipse há um trecho profético que elucida ainda mais essas interpretações que foram feitas acima, pois fala 

exatamente da inimizade existente entre "a mulher e a serpente", iniciada em Gênesis, o que equivale a dizer da 

inimizade entre "Cristo e o Anticristo", "Igreja e o Mundo", que é a mesma entre "Deus e Satanás". Confira abaixo 

este trecho de Apocalipse com rápidas interpretações: 

Apocalipse 12:1-12 

"E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol [Igreja Vitoriosa, sol=Cristo], tendo a lua [satanás] 

debaixo dos seus pés, e uma coroa de doze estrelas [12 discípulos] sobre a sua cabeça [Cristo]. 2 E estando grávida, 

gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. 3 Viu-se também outro sinal no céu: eis um grande 

dragão vermelho [satanás] que tinha sete cabeças  [7 reis] e dez chifres [10 líderes políticos], e sobre as suas cabeças 

sete diademas [poder de rei]; 4 a sua cauda [falsa doutrina] levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-

as sobre a terra; e o dragão [Satanás em Herodes] parou diante da mulher [Maria / Israel] que estava para dar à luz, 

para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho [Jesus]. 5 E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as 

nações com vara de ferro [Cristo]; e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. 6 E a mulher [Maria / 

Israel] fugiu para o deserto [Egito / Grande Tribulação], onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse 

alimentada durante mil duzentos e sessenta dias [3 anos e meio]. *** 7 Então houve guerra no céu: Miguel e os seus 

anjos batalhavam contra o dragão. [...] 9 E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o 

Diabo e Satanás, que engana todo o mundo; foi precipitado na terra [está na terra em forma de "besta" com poderes 

políticos e religiosos], e os seus anjos foram precipitados com ele. 12 Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles 

habitais. Mas ai da terra [nações] e do mar [povos]! porque o Diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que 

pouco tempo lhe resta." 

Conclusão sobre a teoria infundada do anticristo "ser judeu" 

Em nenhuma parte da Bíblia há referência alguma que o anticristo teria nacionalidade judaica. Em nenhuma parte 

das Profecias Bíblicas está dizendo que os judeus irão fazer uma avaliação cheia de "pré-requisitos judaicos" para 

que "o líder mundial" seja aceito e recebido como "um suposto messias da descendência de Daví", ou seja,  

"um falso-messias". Tudo isso que criaram foi "pura ficção evangélica" baseado em "deduções humanas" para 

vender livros e filmes sobre o anticristo. Portanto, aprofundemos nas profecias bíblicas e tiremos "essa fábula" da 

cabeça, caso contrário, correremos o risco de sermos "surpreendidos" no Grande Dia do Senhor, que já está perto!  
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ISRAEL, UMA NAÇÃO ESTABELECIDA PARA GOVERNAR COM DEUS! 

A declaração feita a Barack Obama por Shimon Peres, presidente de Israel, é o "cúmulo do absurdo" porque Israel 

é uma nação estabelecida com o propósito de reinar com Deus, pois o nome "Israel" significa "o que governa com 

Deus". Confira "apenas um pequeno trecho" do que diz a Bíblia a este respeito abaixo: 

Deuteronômio 28:1,10 e 13  

”Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje 

te ordeno, O SENHOR TEU DEUS TE EXALTARÁ sobre todas as nações da terra; 10 Assim todos os povos da terra 

verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. 13 E O SENHOR TE PORÁ POR CABEÇA, E NÃO 

POR CAUDA; E SÓ ESTARÁS POR CIMA, E NÃO POR BAIXO; se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu 

Deus, que eu hoje te ordeno, para os guardar e cumprir,"  
Deuteronômio 29:1 

"Estas são as PALAVRAS DO PACTO que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os FILHOS DE ISRAEL" 

Portanto, de acordo com palavras como essas do "pacto" (concerto, aliança) do Senhor, a nação de Israel foi 

estabelecida para reinar com Deus. Israel só reinará com Deus definitivamente quando o Senhor Jesus voltar a terra 

e for reconhecido pelos judeus como "o verdadeiro messias". Uma nação estabelecida para reinar juntamente com 

Deus jamais poderia chegar ao ponto de fazer uma declaração dessas, feita através de seu rei, ou seja, do 

presidente Shimon Peres. O "grande rei Davi" foi rei de Israel da mesma forma que Shimon Peres está sendo rei de 

Israel nos dias de hoje. Davi sim, era um rei segundo o coração de Deus. Se o rei Davi estivesse no lugar de Shimon 

Peres nos dias de hoje, jamais o rei Davi iria cometer tamanha abominação de conceder o título de "grande líder 

mundial" (um messias) a um homem vindo das nações gentílicas como Barack Obama, ou seja, um "incircunciso".  

EM CASO DE QUEBRA DO PACTO DO SENHOR, VIRÁ A NAÇÃO QUE VOA COMO ÁGUIA! 

Deuteronômio 28:5, 49  

”5 Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os 

seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão: ...  49 O SENHOR 

LEVANTARÁ CONTRA TI DE LONGE, DA EXTREMIDADE DA TERRA, UMA NAÇÃO QUE VOA COMO A 

ÁGUIA, NAÇÃO CUJA LÍNGUA NÃO ENTENDERÁS; 50 NAÇÃO DE ROSTO FEROZ [arrogância e altivez], que 

não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço; 51 e comerá o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, 

até que sejas destruído; e não te deixará grão, nem mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, 

até que te faça perecer; 52 e te sitiará em todas as tuas portas, até que em toda a tua terra venham a cair os teus 

altos e fortes muros, em que confiavas; sim, te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que o Senhor teu 

Deus te deu." 

Qual é a nação que tem como símbolo uma águia? 

Qual é a nação que geograficamente, em relação a Israel, fica na outra extremidade da terra?  

Qual é a nação que possui um idioma totalmente diferente do idioma dos judeus?  

Qual é a nação cuja população e principalmente o líder possui semblante arrogante e altivo, ou seja, "rosto feroz"?  

Pergunta: QUAL É ESTA NAÇÃO??? 
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RESPOSTA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA! - É esta a nação que viria contra Israel! - Tanto é, que os 

Estados Unidos da América tem como símbolo "uma águia" em um brasão chamado de "Grande Selo" (Wikipedia). 

A águia também está presente no "Selo Presidencial Americano" como podemos ver abaixo: 

Segundo a Wikipedia, "a águia" é o nome comum dado a algumas 

"aves de rapina" da família Accipitridae, geralmente de grande 

porte, carnívoras, de grande acuidade visual. "Rapina" no 

Michaelis: "Ato ou efeito de rapinar; roubo violento." - As 

características da águia expressam perfeitamente a forma com 
que os EUA se comportam como nação em relação a todas as 
outras nações na face da terra! O trecho "nação que voa como 
águia" significa exatamente isso, ou seja, uma nação muito 
desenvolvida com grande riqueza e recursos militares, mas devido 
à arrogância, se colocam "acima" de todas as demais nações! 
Desde o renascimento de Israel, em maio de 1948, os EUA 
ajudaram a financiar a reconstrução do estado judeu e por isso 
possuem o status de "um país aliado de Israel". Os EUA também 
sempre ajudaram a proteger Israel das ameaças e dos ataques 
inimigos das nações ao redor no Oriente Médio. Essa "proteção" 
toda pode ter custado caro demais para Israel!  Agora em nossos 
dias, está começando a se cumprir a palavra de Deus acima 
concernente a "quebra do pacto do Senhor" com os filhos de 
Israel! - Como diz a palavra do Senhor referente ao enunciado da 
quebra do pacto acima, no verso 49 que diz: "O Senhor levantará 

CONTRA TI de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como a águia" - É o que está começando a 
acontecer com a pressão dos EUA "contra" a nação de Israel para que "cedam parte de suas terras" (dadas pelo 
próprio Deus) aos palestinos para um "acordo de paz forçado" como as nações islâmicas (os mulçumanos)! - Com o 
homem que se tornará o anticristo no poder, esta águia está voando pelos quatro cantos da terra como nunca e se 
tornará cada vez mais astuta e sagaz até que se cumpra na íntegra o enunciado da quebra do pacto do Senhor com 
os filhos de Israel! - Confira o "grande selo da águia" em "Grande Selo" e também "Estados Unidos" na Wikipedia.  

Estados Unidos da América, "a nação que voa como águia" 

  

Barack Obama em discurso no Cairo, Egito, com destaque para o "símbolo da águia" no Selo Presidencial dos EUA 

 

O SENHOR JESUS JÁ ESTÁ VOLTANDO!!! 

Assim disse o Senhor caso Israel quebrasse a Aliança do Senhor: 

 “O SENHOR LEVANTARÁ CONTRA TI DE LONGE, DA EXTREMIDADE DA TERRA,  

UMA NAÇÃO QUE VOA COMO A ÁGUIA, NAÇÃO CUJA LÍNGUA NÃO ENTENDERÁS.” 

"Deuteronômio 28:49”  

 

O símbolo da águia no  "Selo Presidencial" dos EUA 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_selo_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_of_the_President_of_the_United_States
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81guia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grande_selo_dos_Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://en.wikipedia.org/wiki/Seal_of_the_President_of_the_United_States
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O PROFANO E ÍMPIO PRÍNCIPE DE ISRAEL 

Ezequiel 21:1,2,25,26 ”1 Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 2 Filho do homem, dirige o teu rosto para 

Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. 25 E tu,  

Ó PROFANO E ÍMPIO PRÍNCIPE DE ISRAEL, CUJO DIA É CHEGADO NO TEMPO DA PUNIÇÃO FINAL;  

26 assim diz o Senhor Deus: Remove o diadema, e tira a coroa; esta não será a mesma: exalta ao humilde, e humilha 

ao soberbo." Este príncipe citado acima é o atual presidente de Israel "Shimon Peres" e seu braço direito "Benjamin 

Netanyahu" como primeiro ministro (premiê) de Israel (desde 31 de março de 2009), pois o versículo diz "cujo dia é 

chegado no tempo da punição final", ou seja, agora em nossos dias, no final da geração da figueira! 

Hierarquicamente "Shimon Peres" é uma espécie de "rei conselheiro" e "Benjamin Netanyahu" é o príncipe que 

governa ativamente a nação de Israel, mas ambos representam este "príncipe de Israel", ou seja, "a liderança de 

Israel". Este "príncipe de Israel" é chamado de "profano e ímpio" pelo fato dele não estar cumprindo as "palavras 

do pacto do Senhor para Israel", citado acima! Shimon Peres em 05-11-08 saudou Barack Obama como "grande 

líder mundial" (falso messias) e em 18-05-09, Benjamin Netanyahu foi a Washington "suplicar" por intervenção de 

Barack Obama no Oriente Médio para que "Israel e o mundo tenham paz"! Resultado: QUEBRA TOTAL DO 

PACTO DO SENHOR!!! Confira abaixo: 

A IMAGEM DA INVERSÃO DE VALORES DOS FILHOS DE ISRAEL! 

"O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento" 

”O MEU POVO ESTÁ SENDO 

DESTRUÍDO, PORQUE LHE 

FALTA O CONHECIMENTO. 

Porquanto rejeitaste o conhecimento, 

também eu te rejeitarei, para que não 

sejas sacerdote diante de mim; 

VISTO QUE TE ESQUECESTE DA 

LEI DO TEU DEUS, TAMBÉM EU 

ME ESQUECEREI DE TEUS 

FILHOS." - Assim disse o Senhor em 

Oséias 4:6 e Isaias 5:13 (análogo)  

O premiê de Israel Benjamin Netanyahu foi em Washington "suplicar" por uma intervenção de  

Barack Obama no Oriente Médio "para que haja paz em Israel" - Em 18-maio-09 

FATO HISTÓRICO: ISRAEL ACEITA PROPOSTA DA CRIAÇÃO DO ESTADO PALESTINO 

Em 18 de maio de 2009, como vimos na imagem anterior, o premiê de Israel Binyamin Netanyahu foi a Washington 

suplicar a Barack Obama para que ele fizesse alguma intervenção no Oriente Médio, preferencialmente sobre a 

ameaçã nuclear do Irã, para que Israel e consequentemente todo o mundo alcançassem paz. Por outro lado, Barack 

Obama "pressionou" Netanyahu para que Israel aceite a proposta da criação de um estado palestino. A resposta 

veio em 14 de junho de 2009 em um discurso  de Netanyahu em Israel da seguinte forma:  

PREMIÊ ISRAELENSE DIZ QUE ACEITA ESTADO PALESTINO DESMILITARIZADO 

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, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Shimon_Peres
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Netanyahu
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568050.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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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 acima na íntegra na BBC Brasil em 14-jun-09. 

Em outras palavras, com esta postura de Israel, Barack Obama conseguiu o ingrediente que precisava para elaborar 

um “Grande Acordo de Paz” no Oriente Médio envolvendo Israel e 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”  

Um grande rabino de Israel critica a pressão dos Estados Unidos, feita por Barack Obama 

Grande rabino de Israel diz que política dos EUA é contrária à Torá 

JERUSALÉM, Israel, 21 Jul 2009 (AFP) - A posição dos Estados Unidos frente à colonização judia é contrária aos 

mandamentos da Torá, pois exige que Israel congele as colônias na Cisjordânia ocupada, afirmou o grande rabino 

sefardi de Israel, Shlomo Amar, em carta publicada nesta terça no Jerusalen Post. 

"A Torá pede ao povo judeu que viva em Israel, enquanto que os Estados Unidos pressionam para impedir que os judeus 

vivam e construam suas casas em grandes partes de Eretz Israel" (a Grande Israel, nas fronteiras bíblicas), escreveu 

Amar em carta dirigida à Conferência de presidentes das principais organizações judeu-americanas. 

"Os americanos querem criar um Estado (palestino) onde se proibirá os judeus de viver e querem, incluisive, proibir a 

expansão naturl dos assentamentos judeus", acrescentou, pedindo a seus correligionários nos Estados Unidos que usem 

de sua influência "para que os judeus possam se instalar em toda Israel, conforme os preceitos da Torá e da Halaka" (a 

rígida tradição religiosa judaica). 

Confira esta matéria acima no G1: Grande rabino de Israel diz que política dos EUA é contrária à Torá 

VERSÍCULOS BÍBLICOS QUE INCRIMINAM O ATUAL PRÍNCIPE DE ISRAEL 

Os versículos que seguirão logo abaixo incriminam a atual liderança de Israel, ou seja, tanto Shimon Peres, o 

presidente, como Benjamin Netanyahu, o premiê de Israel. Recapitulando, Shimon Peres declarou que Barack 

Obama é "o grande líder" que o mundo e Israel precisavam para terem paz. "Benjamin Netanyahu" foi a Washington 

"consultar e suplicar" por uma atuação de Barack Obama no Oriente Médio para que Israel e o mundo tenham paz. 

E por último, recentemente, como vimos acima, Israel, através do premiê Benjamin Netanyahu, "aceitou" a proposta 

da Casa Branca, ou seja, de Barack Obama, para criação de um estado palestino! Portanto, podemos concluir que a 

atual liderança de Israel vem cometendo "terríveis rupturas no pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel".  

A seguir, alguns trechos bíblicos que incriminam o atual príncipe de Israel ao ponto de ser considerado por Deus 

como "o profano e ímpio príncipe de Israel" a que se refere o versículo em Ezequiel acima. Confira então abaixo 

alguns desses versículos que incriminam a atual geração de Israel: 

EM DEUTERONÔMIO - De onde se originou o "concerto do Senhor" 

Deuteronômio 17:15  

"Porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei 

sobre ti; NÃO PODERÁS PÔR SOBRE TI UM ESTRANGEIRO, HOMEM QUE NÃO SEJA DE TEUS IRMÃOS."  

Esse pacto foi quebrado desde quando os judeus rejeitaram a Jesus e declararam César como único rei, como 

vimos acima. Nos dias de hoje, nada mudou, pois Israel ao declarar Barack Obama como "grande líder para o 

mundo", inclusive para Israel e ir a Washington consultá-lo e suplicar por intervenção na região, os filhos de Israel 

continuam violando o pacto com o Senhor ao desobedecer a cláusula no versículo acima!   

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/06/090614_netanyahu_ac.shtml
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1183730-5602,00-OBAMA+PLANEJA+APRESENTAR+PLANO+DE+PAZ+PARA+OMEDIO+DIZ+OLP.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1183730-5602,00-OBAMA+PLANEJA+APRESENTAR+PLANO+DE+PAZ+PARA+OMEDIO+DIZ+OLP.html
http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1237028-5602,00-GRANDE+RABINO+DE+ISRAEL+DIZ+QUE+POLITICA+DOS+EUA+E+CONTRARIA+A+TORA.html
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NOS PROFETAS 

Os seguintes versículos demonstram também que a nação de Israel vêm quebrando constantemente as ordenanças 

que o Senhor colocou para que Israel fosse de fato uma nação santa e abençoada por Deus. Confira: 

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."  

A nação de Israel, infelizmente "está confiando no homem" para resolver seus problemas como nação ao proceder 

da forma já comentada anteriormente! 

Isaias 48:17  

"Assim diz o Senhor, O TEU REDENTOR, O SANTO DE ISRAEL: EU SOU O SENHOR, O TEU DEUS, QUE TE 

ENSINA O QUE É ÚTIL, E TE GUIA PELO CAMINHO EM QUE DEVES ANDAR."  

A nação de Israel "não está permitindo ser ensinada nem guiada pelo Senhor" para seguirem o caminho que 

deveriam andar! - Preferem seguir seus próprios caminhos como já temos visto. 

NOVO TESTAMENTO  

Mateus 2:6  

"E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá; porque de ti sairá  

O GUIA QUE HÁ-DE APASCENTAR O MEU POVO DE ISRAEL." 

 O Verdadeiro Guia de Israel, "O Messias", "o Senhor Jesus Cristo" nem sequer foi aceito pelos filhos de Israel 

quando veio ao mundo! - Eles só aceitarão Jesus Cristo como "Messias" na consumação dos séculos, no Grande Dia 

do Senhor, quando o Senhor Jesus voltar descendo nas nuvens dos céus, no final da Grande Tribulação! 

Infelizmente, nenhuma das "ordenanças políticas" descritas na palavra do Senhor para a nação de Israel está sendo 
cumprida por seus líderes pelo que podemos notar por esses últimos dias! - Por isso o atual príncipe de Israel é 
chamado acima de "o profano e ímpio príncipe de Israel". Francamente falando, a nação de Israel está em maus 
lençóis com o Senhor Deus de Israel há muito tempo!  

MAIS PARECERES DENUNCIANTES DO SENHOR EM RELAÇÃO A ISRAEL 

A seguir, mais versículos que incriminam a atual liderança de Israel por "não consultarem" ao Senhor para que seus 

problemas como uma nação sejam resolvidos. 

Provérbios 1:22-26 "22 Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? e vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? 

e vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? 23 Convertei-vos, pela minha repreensão: eis que abundantemente 

derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. 24 Mas, porque clamei, e vós recusastes; 

porque estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção; 25 ANTES, REJEITASTES TODO O MEU 

CONSELHO, E NÃO QUISESTES A MINHA REPREENSÃO; 26 Também eu me rirei na vossa perdição, e 

zombarei, vindo o vosso temor." 

Ezequiel 20:31-33 "31 E, quando ofereceis os vossos dons, e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que 

estais contaminados com todos os vossos ídolos, até este dia? e vós me consultareis, ó casa de Israel? VIVO EU, 

DIZ O SENHOR JEOVÁ, QUE VÓS ME NÃO CONSULTAREIS. 32 E o que veio ao vosso espírito de maneira 

alguma sucederá, quando dizeis: Seremos como as nações, como as outras gerações da terra, servindo ao madeiro e 

à pedra. 33 Vivo eu, diz o Senhor JEOVÁ, que com mão forte, e com braço estendido, e com indignação derramada, 

hei-de reinar sobre vós." 

Como vimos acima, estes foram apenas alguns versículos que incriminam a nação de Israel e seus atuais 

procedimentos como nação com relação ao concerto (pacto) que fizeram com o Senhor Deus de Israel para que 

honrassem o título de "nação santa" que o próprio Deus lhes outorgou. Confira abaixo: 

Exodo 19:5-8 "Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, ENTÃO SEREIS A 

MINHA POSSESSÃO PECULIAR DENTRE TODOS OS POVOS, porque minha é toda a terra; 6 e vós sereis para 

mim REINO SACERDOTAL e NAÇÃO SANTA. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. 7 Veio, pois, 

Moisés e, tendo convocado os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras, que o Senhor lhe tinha 

ordenado. 8 Ao que todo o povo respondeu a uma voz: TUDO O QUE O SENHOR TEM FALADO, FAREMOS. E 

relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo.   
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ESSA "REBELDIA" DE ISRAEL VEM DE LONGA DATA! 

Israel, ao declarar "Barack Obama" como "grande líder" e indo a Washington consultá-lo, vem repetindo a 

declaração que eles fizeram desde quando rejeitaram a Cristo ao mandarem crucificá-lo, ou seja, eles estão 

repetindo a infeliz declaração que fizeram a Pilatos: "NÃO TEMOS REI, SENÃO CÉSAR"! - Acompanhe abaixo: 

João 19:15 "E disse aos judeus: EIS O VOSSO REI. 15 Mas eles clamaram: TIRA-O! TIRA-O! CRUCIFICA-O! 

Disse-lhes Pilatos: HEI DE CRUCIFICAR O VOSSO REI? responderam, os principais sacerdotes: NÃO TEMOS 

REI, SENÃO CÉSAR. 16 Então lho entregou para ser crucificado. 17 Tomaram, pois, a Jesus; e ele, carregando a 

sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota,"  

Até o representante político de Israel daquela época, o rei "Herodes Antipas", da província da Galiléia e Peréia, 

desprezou, escarneceu e ridicularizou Jesus ao recebê-lo em seu palácio. Confira abaixo: 

Lucas 23:11: ”HERODES, porém, com os seus soldados, DESPREZOU-O E, ESCARNECENDO DELE, VESTIU-O 

COM UMA ROUPA RESPLANDECENTE e tornou a enviá-lo a Pilatos.” 

Infelizmente, como os judeus não receberam a Cristo como o "Verdadeiro Messias", que veio em nome do Pai, eles 

insistem em aceitar "a qualquer líder gentio que aparece prometendo paz para Israel".  

Tibério César era o imperador supremo do Império Romano, ou seja, o "grande líder mundial" da época, pois o 

império romano dominava 

quase todo o mundo da 

época, inclusive Israel, que 

era uma província do Império 

Romano. Da mesma forma 

que os judeus declararam 

César "como rei", eles estão 

fazendo o mesmo ao declarar 

Barack Obama como "grande 

líder" para o mundo e para 

Israel, como fez Shimon 

Peres na declaração ao 

presidente americano. 

Portanto, estes versículos 

acima incriminam o presidente 

Shimon Peres que proclamou 

Barack Obama como um "grande líder" que o mundo e principalmente Israel precisavam para obterem paz. 

Incriminam também o premiê Benjamin Netanyahu que foi a Washington consultar e "suplicar" por uma intervenção 

de Barack Obama no Oriente Médio. Com este procedimento, "a liderança de Israel" (o príncipe de Israel) se tornou 

"profano e ímpio", conforme vimos acima, pois elegeram "um não-judeu", "um estrangeiro", "um gentio que veio 

em seu próprio nome como o guia do mundo", ou seja, consideram "Barack Obama" como "o grande líder 

mundial" para guiar e aconselhar a nação de Israel e o mundo para um caminho de paz e segurança! 

Israel não só rejeitou a Cristo como "O verdadeiro Messias", mas também insiste em eleger um estrangeiro como 

"grande líder" para que tanto Israel e o mundo todo possam segui-lo com a falsa esperança de obterem paz global!  

Portanto, está se cumprindo "diante de nossos olhos" a profecia do próprio Senhor Jesus, o "Verdadeiro Messias", 

quando Ele disse a famosa profecia que se tornou "o título desta 6ª Comprovação Bíblica" e que diz o seguinte:  

João 5:43 “EU VIM EM NOME DE MEU PAI, E NÃO ME RECEBEIS; 

SE OUTRO VIER EM SEU PRÓPRIO NOME, A ESSE RECEBEREIS.” 

O SENHOR JESUS ESTÁ CHEGANDO!!! 
Um recado do Senhor Jesus para todos nós em “Mateus 24:35” 

 “PASSARÁ O CÉU E A TERRA, MAS AS MINHAS PALAVRAS JAMAIS PASSARÃO.” 
 

Esta é "uma das 25 comprovações bíblicas" da Parte II do e-book "A Grande Revelação Alarmante do Século!".   

Missão Global: "PERTURBEM-SE TODOS OS MORADORES DA TERRA!" |      Dez/2009   |     Orkut      |     Fórum 

 
A encenação de Pilatos perguntando aos judeus: "HEI DE CRUCIFICAR O VOSSO REI?" 

responderam, os principais sacerdotes: "NÃO TEMOS REI, SENÃO CÉSAR." João 19:15 
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