
09/09/19, Jeff, Passando Algumas Agulhas (desculpas e defesa, parte 2) 

  

- OP 22.1, Os Pioneiros Identificaram a Verdade - Quando o poder de Deus testifica daquilo que é a 

verdade, essa verdade deve permanecer para sempre como a verdade. Não devem ser agasalhadas 

quaisquer suposições posteriores contrárias ao esclarecimento que Deus proporcionou. Surgirão 

homens com interpretações das Escrituras que para eles são verdade, mas que não o são. Deu-nos Deus 

a verdade para este tempo como um fundamento para nossa fé. Ele próprio nos ensinou o que é a 

verdade. Aparecerá um, e ainda outro, com nova iluminação, que contradiz aquela que foi dada por 

Deus sob a demonstração de Seu Santo Espírito. {OP 22.1} 

- Vivem ainda alguns que passaram pela experiência obtida quando esta verdade foi firmada. Deus lhes 

tem benignamente poupado a vida para repetir e repetir até ao fim da existência a experiência por que 

passaram da mesma maneira que o fez o apóstolo João até ao termo de sua vida. E os porta-bandeiras 

que tombaram na morte devem falar mediante a reimpressão de seus escritos. Estou instruída de que, 

assim, sua voz se deve fazer ouvir. Eles devem dar seu testemunho relativamente ao que constitui a 

verdade para este tempo. {OP 22.2} 

- Não devemos receber as palavras daqueles que vêm com uma mensagem que contradiz os pontos 

especiais de nossa fé. Eles reúnem uma massa de Escrituras e a acumulam como prova em torno de suas 

teorias afirmadas. Isso foi feito repetidamente nos últimos cinquenta anos. E enquanto as Escrituras são 

a palavra de Deus e devem ser respeitadas, a aplicação delas, se essa aplicação afastar um pilar do 

fundamento que Deus sustentou nesses cinquenta anos, é um grande erro. Quem faz tal aplicação não 

conhece a maravilhosa demonstração do Espírito Santo que deu poder e força às mensagens passadas 

que chegaram ao povo de Deus. – (Preach the Word) Pregue a Palavra, p. 5 (1905). 

- O grupo da oposição caracteriza a revista TOE (Time of the End) como um ponto de referencia: tudo 

bem, mas ignora o que ensina: não esta tudo bem. 

- ME1 161.4, Deus nunca se contradiz. As provas das escrituras são mal aplicadas se forçadas a 

testemunhar o que não é verdadeiro. Outro e ainda outro surgirão e trarão supostamente uma grande 

luz, e farão suas afirmações. Mas mantemos os antigos marcos. [1 João 1: 1-10 citado.] 

- Por um decreto que terá por objetivo impor uma instituição papal em contraposição à lei de Deus, a 

nação americana se divorciará por completo dos princípios da justiça. Quando o protestantismo 

estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao 

espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança os Estados Unidos forem induzidos a repudiar 

todos os princípios de sua Constituição, que fizeram deles um governo protestante e republicano, e 

adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o 

tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. {T5 451.2} 

- Mulheres vestindo calças é um teste visual na superfície de um problema mais profundo, que deixou 

apenas uma minoria de apoiadores com a FFA (Future For America)/ SOTP (Escola dos Profetas). 

- Voltando à 1996, inicia FOX (representando a voz do protestantismo apóstata, o Falso Profeta), o grupo 

de notícias CNN foi comprado pela Time-Warner de Ted Turner (todos os globalistas, representante do 

poder do dragão da ONU) e se tornou a principal fonte de notícias na América, enquanto a EWTN (a 



Catolica Eternal World Television Network, representando o poder da Besta) também estava começando 

em 1996, ano em que a revista TOE (Tempo do Fim) foi impressa. 

- Parminder, de qualquer maneira, apenas reconhece a FOX naquele momento, e apenas dá voz para a 

revista TOE, ignorando os pontos principais; que a história de Dan. 11: 40-45 inclui a união tripla (besta, 

dragao e falso profeta) e uma lei dominical final. 

- Em 1988, Mikhail Gorbachev (como chefe do UK / Rússia) proclamou a NOM (Nova Ordem Mundial) e, 

portanto, representa o dragão. 

- O TOE sempre tem dois homens associados a ele (Moisés-Arão, Ciro-Dario, João Batista-Cristo), e em 

1990 foi Reagan-Bush, e Bush proclamou o NOM (diante do Congresso dos EUA), e em 1991 o papa 

também pediu uma NOM (e Bush fez isso novamente, desta vez diante da ONU). 

- A sequência é confirmada que os EUA iniciam o Sunday Law, e depois vão para o mundo, e esse é o 

crescimento do conhecimento que começa a ir para o mundo. 

- O presidente Bush esteve diante do Congresso com seu discurso da NOM em 11 de setembro, e 

também fez seu discurso da NOM na ONU em 11 de setembro. 

- Portanto, a LINHA DE CHAMADAS para uma NOM se conecta diretamente à ascensão das 3 LÍNGUAS 

dos ras de Rev. 16:13 (FOX, CNN, EWTN) e à queda das Torres Gêmeas em 11 de setembro; e eles vão 

aos reis da terra para reuni-los no Armagedom. 

- Acontecimentos históricos, mostrando o direto cumprimento da profecia, foram expostos ao povo, e 

viu-se que ela era um esboço figurado de acontecimentos conducentes ao encerramento da história 

terrestre. As cenas relacionadas com a obra do homem do pecado são os últimos aspectos claramente 

revelados na história terrestre. {ME 2, 102} 

- EGW disse que o trabalho do homem do pecado é a última característica claramente revelada na 

história da Terra. 

- Mas a nova oposição diz que a EGW foi apenas para a última Dispensação, não a atual, e que a união 

tripla (a operação do homem do pecado) não é o inimigo real (que CNN e EWTN nem mesmo são vozes 

inimigas que começaram em 1989), embora seja diretamente referida 45 vezes na revista TOE (Tempo 

do Fim) que formalizou nossa mensagem em 1996. 

- Em 1996, Hillary Clinton (esposa do presidente em exercício naquele tempo) foi acusada de destruir 

evidências na investigação de corrupção do FBI Whitewater (paralelo à nova oposição que destrói 

evidências na revista TOE, negando as vozes da tríplice união, o que mudaria todo o paradigma deste 

movimento). 

- Em 2016, Hillary Clinton (candidatada à Presidência) foi acusada de destruir evidências na investigação 

de corrupção do Servidor Privado do FBI usando um TERNINHO, e em ambos os casos alegou que havia 

uma CONSPIRACAO contra ela (o paralelo é que uma mulher neste Movimento, que destruiu evidência, 

vestindo um TERNINHO, assumiu uma posição de liderança e condenou CONSPIRACOES). 

- Clinton usou 13 (!) dispositivos de comunicação diferentes para evitar a detecçoes em 2015-2016. Suas 

atividades progrediram do nível do Estado para o nível Nacional, paralelamente às chamadas da NOM 

nos anos 90, do nível nacional ao nível global. 



- Enquanto isso, a nova oposição que mudou o entendimento da mensagem da revista TOE (Tempo do 

Fim) também afirma que o próprio mensageiro é o profeta mentiroso ou desobediente, ou Hazen Foss, 

que se recusou a dar sua mensagem. 

- A revista TOE (Tempo do Fim), como a Pedra Fundamental da Igreja Triunfante, foi rejeitada pelos 

construtores e tornou-se uma pedra de tropeço em seu caminho, mas agora foi redescoberta não 

apenas como a Pedra Fundamental, mas também a pedra angular desta Mensagem e Movimento, 

pouco antes da Batalha de Raphia e do fechamento da porta da graca pelos Sacerdotes. 

- Citando seu antigo argumento com Gerhard Pfandl (boletins da FFA de 2005), a hermenêutica grega 

ensina que você precisa entender o que um profeta original quis dizer com seus escritos antes que você 

possa entender sua mensagem profética (mesmo que a Bíblia e a EGW digam que os profetas NÃO 

entendiam tudo sobre o que eles escreveram), mas Jeff definitivamente entende seu ensino profético 

original na revista TOE (Tempo do Fim) que o Ulai (Dan. 8) tem a ver com o Santuário que leva ao Mar de 

Vidro e o Hiddekel (Dan. 11: 40- 45) tem a ver com a união tripla, especialmente o papado, levando ao 

Lago de Fogo, e que AMBOS, os Dois Rios, são canais de luz para o povo de Deus hoje (enquanto a nova 

oposição diz que os Dois Rios representam canais opostos da guerra de informação, um dos quais 

[notícias da FOX] devem ser ignoradas pelo povo de Deus hoje). 

- Na realidade, os Dois Rios são paralelos aos Dois Tubos de Ouro em Zacarias (4:12), que AMBOS levam 

o Óleo de Ouro para a luz. 

- Outra acusação falsa da nova oposição é que Jeff se opôs a marcacao de tempo em 2012, mas ele foi a 

favor disso na revista TOE (Tempo do Fim) em 1996. Jeff chama isso de adulteração de evidências muito 

sofisticada. 

- A história Milerita do Clamor da Meia-Noite em Exeter, NH inclui o trabalho de fanatismo na tenda de 

Watertown durante o mesmo tempo. Portanto, devemos esperar o trabalho do fanatismo agora no 

Omega deste movimento. 
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