
12-09-19, Fechando as portas (desculpas e defesa, parte 5) 

  

- Jeff rejeita a ideia de que o começo ou o Alpha do FFA é imperfeito (embora possa haver 

alguns erros ocultos, mas Deus não responsabiliza as pessoas pelo que elas não sabem, Atos 

17:30), mas o fim ou Omega do FFA que Parminder está liderando é a perfeição do 

Movimento. Jesus é tanto o Alfa quanto o Ômega e Ele é perfeito como ambos, assim, dizer 

que o Alfa é imperfeito é dizer que Jesus também é imperfeito. 

- Dizem que Jeff não deve falar porque agora é um Moisés morto, mas a EGW disse que os 

pioneiros deveriam falar mesmo que estivessem mortos. No entanto, se você não aceitar o 

Espírito de Profecia através de EGW, estará sob o último engano de Satanás, que é minar a fé 

no Espirito de Profecia através de EGW. 

- Estudos recentes feitos sobre a Constituição dos EUA e os direitos de liberdade religiosa por 

instrutores que agora fazem parte do outro campo(*) parecem ser atualmente ignorados, pois 

proíbem as pessoas de ouvirem o FFA. No entanto, somos responsáveis pela luz que 

poderíamos ter tido se tivéssemos tido a oportunidade de ouvi-la ou vê-la, mas recusamos. 

Jeff responde aos críticos que ele trancou e depois vendeu o prédio da igreja da Comunidade 

Lambert(*). (Aparentemente, alguns roubos ocorreram.) A Constituição dos EUA garante 

direitos de propriedade privada e também direitos religiosos, portanto, o FFA pode vender 

legalmente o prédio que possui. 

- Jeff repreende alguns que tentaram alerta-lo no passado com relação ao Parminder. O 

espirito de justiça própria e arrogância desses não alcançaram a simpatia de Jeff na época. A 

verdade deve ser dada em espirito de amor e não de justiça própria e condenação.   

- Jeff relata a reunião que ele, Bronwyn(*) e outros tiveram com Parminder sobre qual 

instrutor lideraria qual departamento do FFA / SOTP(*) antes das reuniões na Alemanha. Ele 

também relata como as decisões previamente acordadas não seriam mais respeitadas por 

Parminder na Alemanha. Bronwyn vendo não apenas um impasse, mas também um engano, 

decide deixar a campal na Alemanha e retornar aos EUA .  

- Jeff relata como a IASD da Conferência Hot Springs foi desmembrada por seus anciãos e 

como a mesma coisa aconteceu com a igreja da Comunidade Lambert sob a direção de 

Parminder. 

- Jeff relata como eles pesquisaram como administrar uma escola segundo o padrão da Escola 

de Madison(*), que enfatizou mais trabalho manual prático do que aulas em sala de aula ... e 

como muitas pessoas queixaram-se desse arranjo, mesmo depois de concordarem com ele em 

documentos assinados antes de participar. 

- Quanto a ser deixado na vasta minoria após a limpeza do templo, não é um problema. O 

exército de Gideão era uma minoria, e as pessoas que permaneceram depois que Jesus 

purificou o templo eram apenas algumas pessoas e crianças doentes. 

- Dizem que Jeff, assim como Moisés, agora está morto e ninguém deve ouvi-lo, mas eles 

esquecem que, no capitulo 25 de Números antes da morte de Moisés , ele tinha que limpar a 

sujeira que sobrara após a rebelião em Baal-Peor ... depois que Finéias tirou alguns dos líderes;  



- Segundo o Sonho de Miller, todas as jóias misturadas com espúrios foram lançadas fora, e 

agora é hora do homem com a vassoura lançar as jóias verdadeiras restantes na nova caixa 

para que elas possam brilhar 10 vezes mais. 

 

 

 

Definições: 

EGW > Ellen Golden White 

FFA > Future for América é um ministério independente  

SOTP > Escola de Profetas em Arkansas 

Revista TOD > Revista O Tempo do Fim 

White-water e Platte-River > Processos judiciais contra Hillary Clinton 

CNN, FOX, BBC >  meios de comunicação políticos liberais 

RN > Rei do Norte = papado e seu aliados 

RS > Rei do Sul 

Outro Campo > Parminder, Tess, e seguidores 

Igreja Comunidade Lambert > prédio de Igreja que Jeff comprou   

Bronwyn > Filha de Jeff e colaboradora do FFA / SOTP 

Escola de Madson > (a única organização em que EGW fez parte do Conselho Administrativo. 

Veja o título do livro: A Bela Fazenda de Deus, The Madison School, escrito por EA Sutherland 

[que também fundou o Emmanuel Missionary College, agora conhecido como Andrews 

University]) 
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