
17-09-19, Areia do Mar e Duas Fundações 

(Desculpas e Defesa parte 9) 

  

- De 7 de setembro a 9 de novembro são 63 dias (63 aparece em um quiasma profético). 

Setembro é o nono mês multiplicado pelo sétimo dia equivale a (7 x 9 = 63). 

- Alguns reclamaram que Jeff não está sendo justo se ele não permitir que o lado oposto tenha 

tempo igual no canal do FFA / SOTP no Youtube, mas James White fez um comentário sobre 

essa idéia: 

- ARSH (Advent Review e Sabbath Herald) 2 de junho de 1863, p. 4.6, A Review nunca 

sustentou que era necessário fazer um ensopado geral de verdade e erro em suas colunas 

limitadas, a fim de melhor revelar a verdade. O objetivo era ser um defensor limpo e direto da 

verdade. Alguns se opõem e dizem: "deixe a verdade e o erro reunirem o campo". O erro já 

teve o campo e, em comparação com a verdade, suas baterias são de cem para uma. Os 

professores do erro são muitos, firmes, vigilantes e sempre do lado do erro. O único defensor 

da verdade deve dividir sua força em tais circunstâncias e, com uma mão, ajudar a sustentar a 

bandeira do erro? Nunca! Nunca! 

- Tiago 3: 8 Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear; está 

cheia de peçonha mortal. 9 Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os 

homens, feitos à semelhança de Deus. 10 De uma mesma boca procede bênção e maldição. 

Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. 11 Porventura deita alguma fonte de um 

mesmo manancial de água doce e água amargosa? 

- Assim que você mistura sua água doce com qualquer amarga, você transforma toda a sua 

água doce em amarga. 

- conspirações: 

- 2Sam. 15:12 Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, à sua 

cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios; e a conjuração se fortificava, e vinha 

o povo, e ia crescendo com Absalão. 

- Jeremias 11: 9 Disse-me mais o Senhor: Uma conspiração se achou entre os homens de Judá, 

entre os habitantes de Jerusalém. 

- Os sonhos de JN Loughborogh (um dos pioneiros) mostram onde ele errou ao se opor a 

James e Ellen White, e depois seu arrependimento e desejo de ajudá-los a se recuperar. Da 

mesma forma, esse Movimento foi sequestrado, então precisamos voltar para onde erramos e 

juntar tudo novamente, e o homem da vassoura (do sonho de Miller) também está nos 

ajudando. 

- O FFA foi contactado por um escritório de instituições de filantropia em Arkansas sobre o que 

estava acontecendo com a Igreja Lambert, evidentemente o trabalho de midianitas que 

também cumprem o papel de Judas, trarão dores de cabeças terríveis (taxes problems)  

- Cego pela luz: 

- Linha de 9 de novembro: Tess mencionou pela primeira vez 9 de novembro de 1620, quando 

o Mayflower(navio em que trouxe os cristãos da europa para os EUA) aportou no início dos 



Estados Unidos; depois, 9 de novembro de 1989, quando o Muro de Berlim caiu no início de 

nosso Movimento; depois, Trump na Rússia 9 de novembro 2013 (que é suposto ser um 

conluio(*) que lhe causará problemas), 30 anos depois de 9 de novembro de 1989 leva a 9 de 

novembro de 2019 (que é a idade de um sacerdote quando ele inicia seu trabalho, e Cristo 

também ), também há a Kristallnacht(*)em 9 de novembro e outros pontos da história. 

(conluio é como um conchavo entre Trump e Putin para ganhar as eleições de 2016) 

(Kristallnacht ou Noite de Cristal, uma perseguição contra os judeus pela Alemanha Nazi na 

noite de 9–10 de Novembro de 1938) 

- É uma sequência profética deslumbrante e Jeff não está disposto a deixar tudo de lado. 

- A linha da Internet também é profunda, pois vemos informações sobre pessoas e cultura 

sendo armadas e usadas para manipular a sociedade e a própria cultura, criando uma guerra 

de informação. 

- A Linha das Revoluções (francês, russo, alemão e hoje) também é válida. 

- A Linha de Hillary Clinton (e a água) mostra suas evidências destrutivas, obstruindo a justiça e 

criando escândalos em White-water (1996), Benghazi (uma cidade portuária da Síria, 

11/09/2012 [note Islam]) e Platte River (2014- 2016), e ela sempre se defende culpando 

conspirações; mas Tess e Parminder a caracterizam como uma heroína (possivelmente por 

causa de sua posição de liberdade religiosa, mas aparentemente por causa de suas CALÇAS 

também), mas essa é uma aplicação incorreta da Linha. 

- considerações sobre Benghazi(*); já foi nomeada Berenice (Portadora de Vitória, Dan. 11: 6-

7), onde foi morta por Laodice (laodiceiana), por vingança, que fez com que seu irmão, o Rei 

do Sul, atacasse o Rei do Norte, também por vingança, e vencesse. Hillary culpou a conspiração 

de um republicano de direita que fez um vídeo contra o Islã. 

(Benghazi chamada Berenice na Antiguidade, hoje é a segunda maior cidade da Líbia) 

- Guerras Info, Externas e Internas: 

- A história dos EUA de 1798 ao Decreto Dominical é paralela à história do adventismo durante 

o mesmo tempo. 

- O fim mostra o começo; portanto, desde que o adventismo começou como um movimento, 

ele também terminará como um movimento. 

- Internamente, o Movimento final no Adventismo terá duas correntes opostas de 

informações, uma do antigo movimento Alpha e a outra do novo movimento Omega. 

- Externamente, os EUA estão cada vez mais divididos entre os liberais-democratas-CNN-

saduceus (dragão) e os conservadores-republicanos-FOX-fariseus (falso profeta). No entanto, 

sabemos que na Linha de Cristo esses dois grupos opostos se reuniram para crucificá-Lo; 

portanto, sabemos que eles se unirão para nos perseguir também. 

- Os dois lados também interpretam a Constituição dos EUA de maneira diferente; os 

democratas dizem que deve ser um documento vivo que deve mudar com o tempo, e os 

republicanos dizem que deve ser interpretado de acordo com a intenção original dos autores, 

mas nenhum dos lados está exatamente certo. 



- 2 Cor. 3:18, Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do 

Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do 

Senhor. (Ao contemplar, mudamos). Obter suas informações apenas da CNN nos últimos 

meses levou o movimento Omega a um lugar que eles nunca pensaram que estavam indo. 

(Agora eles são um movimento social-político-ativista, em vez de ser um movimento guiado 

pelo Espirito de Profecias). 

- Mesmo no começo da grande controvérsia no céu, a questão era sobre governo, e também 

as linhas interna e externa ainda são sobre governo. 

- Jeff explica o problema que teve com a idéia de Parminder de que a “Fundação e o Templo” 

estarem completos em 2014. O templo pode estar completo em 2014 quando Tess se 

proclamou a nova líder do movimento, mas, de acordo com Jeff, o templo não é realmente 

completo até a Pedra Fundamental que os construtores rejeitarem se tornar a Pedra Angular, 

que neste caso seria o ensino tríplice da União na revista O Tempo do Fim. Foi rejeitada pelos 

construtores, mas agora está sendo restaurada para ser a Lápide em 2019, e agora resta 

apenas a consagração dos Sacerdotes, para que eles possam começar a funcionar como 

Sacerdotes em 9 de novembro. 

- No início do Êxodo, após a crise do Bezerro de Ouro, a tribo de Levi foi consagrada para servir 

a Deus e, no final da crise de Baal-Peor, Finéias foi consagrado como sacerdote para sempre. 

- Em Malaquias 3 o Senhor está vindo para purificar os filhos de Levi, e agora a maneira como 

os sacerdotes são consagrados é ajudar a pôr em marcha a manivela que gira o trem em 180 

graus, ou seja, ajudar na batalha contra Baal-Peor. 

- 1 Pedro 2: 1 Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas 

as murmurações, 2 Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite 

racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo; 3 Se é que já provastes que o 

Senhor é benigno; 4 E, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos 

homens, mas para com Deus eleita e preciosa, 5 Vòs também, como pedras vivas, sois 

edificados casa espiritual e sacerdòcio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a 

Deus por Jesus Cristo. 

- A Casa da qual somos sacerdotes é espiritual, não política, como diz o novo movimento 

Omega. 

- 1 Pedro 2: 6 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra 

principal da esquina, eleita e preciosa; e quem nela crer não será confundido. 7 E assim para 

vòs, os que credes, é preciosa, mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, 

essa foi a principal da esquina, 8 E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles 

que tropeçam na palavra, sendo desobedientes; para o que também foram destinados. 

 

- Nossa Fundação e Pedra Angular é Cristo (que nos deu a entender a tripla união da Babilônia 

Global Moderna) que está na revista O Tempo do Fim, mas agora é uma pedra de ofensa e 

uma pedra de tropeço para o novo movimento Omega. Eles tropeçam na Palavra e dizem que 

não confiam no Assim Diz o Senhor. 

- 1 Pedro 2: 9 Mas vòs sois a geração eleita, o sacerdòcio real, a nação santa, o povo adquirido, 

para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz; 



10 Vós, que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus; que não tínheis 

alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 

- O Adventismo se encontra em uma condição laudiceiana, e cabe a nós como povo de Deus, 

buscarmos as veredas antigas de Jeremias 6:16 e andar pelo bom caminho o qual nos levara ao 

encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. 

- 1 Pedro 2:11 Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das 

concupiscências carnais, que combatem contra a alma; 12 Tendo o vosso viver honesto entre 

os gentios; para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a 

Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. 13 Sujeitai-vos, pois, a toda a 

ordenação humana por amor do Senhor; quer ao rei, como superior; 14 Quer aos 

governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para louvor dos que 

fazem o bem. 15 Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à 

ignorância dos homens insensatos; 

- Os sacerdotes deste antigo movimento provavelmente terão que passar por alguns processos 

legais com os governadores sobre as leis desta Terra Gloriosa, e os falsos sacerdotes do novo 

movimento serão os que agitarão por nossa acusação, mas se continuarmos na verdade o 

Senhor glorificará a si mesmo e a Sua mensagem. 

- Este movimento tornou-se uma nação e os ministérios ao redor do mundo que o FFA 

financiou são suas cidades. 

- O novo movimento Omega está entrando nas cidades e operando maravilhas (ME1 204.2) e 

nada pode ficar no seu caminho (nem mesmo Jeff Pippenger), e toda a nação está envolvida 

nele. 

- Mat. 7:12 Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, 

porque esta é a lei e os profetas. (Não use nossos nomes, mas usaremos seu nome 

repetidamente). : 13 Entrai pela porta estreita; porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho 

que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela; (a grande maioria deste 

movimento está agora em seu próprio caminho amplo ) : 14 E porque estreita é a porta, e 

apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. :15 Acautelai-vos, porém, 

dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, (eles se parecem conosco) mas, 

interiormente, são lobos devoradores. : 16 Por seus frutos os conhecereis...(O movimento 

Omega diz que você não pode julgar, exceto profeticamente, mas Jeff nunca realmente 

aceitou isso). Essa mensagem profética se separa em trigo e joio, mas ainda existem 

pecadores abertos também. 

- Mat. 7:22 Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? 

e em teu nome não expulsamos demônios? e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 

:23 E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci; apartai-vos de mim, vós que praticais a 

iniquidade. 

 

- Mat. 7:26 E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao 

homem insensato, que edificou a sua casa (politica) sobre a areia; :27 E desceu a (ultima) 

chuva, e a ( as inundações papais do Decreto Dominical vieram e os ventos (da doutrina e do 

islamismo)  correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi 

grande a sua queda. 



- Areia: 

- Gn 22:17: Que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência 

como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar (maioria). Rocha = minoria. 

Juízes 7:12 E os midianitas, os amalequitas, e todos os filhos do oriente (tripla união) jaziam no 

vale como gafanhotos em multidão; e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há 

na praia do mar. 

- 7 de setembro O exército romano sob o general Titus ocupa e saqueia Jerusalém. (Este 

movimento está sob cerco.) 

- Atualmente, o Senhor está trazendo uma sacudidura a este Movimento para fortalecer 

nossos músculos espirituais, refinar nosso discernimento espiritual, trazer-nos à unidade, e se 

não pudermos correr com os soldados de infantaria agora, não passaremos nas provas dos 

cavalos que estão por vir. 

 

 

Resumo elaborado por: Patrick Rampy 
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