
10-09-19, Jeff, A formalização (desculpas e defesa, parte 3)  

 

- T5 136.2, permanecer em defesa da verdade e da justiça quando a maioria nos abandona, 

participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões - essa será nossa prova. 

Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia, e lealdade 

de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. 

- No domingo, 08/09/19, parecia que todos haviam apostado que a reconciliação entre o FFA / 

SOTP e os anciãos e irmãos adversários não era possível. 

- Houve 3 testes neste movimento: 1) Dan. 11: 40-45 de 1989 a 11 de setembro; depois, 2) 

definição de horário de 11 de setembro a 2014; e 3) guerras de informação de 2014 a 2019. 

- Se você não passar no primeiro teste, não participará de nenhum teste posterior. Depois do 

11 de setembro, o 2520 foi descoberto e levou a um cronograma em 2012, e em 2014 

Parminder estava se destacando como um novo líder nesse movimento. 

- Guerra de informação (Info-War) ainda é um bom título para a atualidade em que vivemos, 

tanto para os eventos externos nos EUA quanto para os eventos internos dentro deste 

movimento como o remanescente. 

- Satanás disfarçado de anjo de luz pode trazer algumas idéias proféticas verdadeiras, mas 

depois aplicá-las de maneira a enganar. A EGW nos adverte na área de aplicação incorreta das 

Escrituras. 

- Nos EUA Externos, a Guerra de Informações é uma guerra política entre a FOX e a CNN que 

levará Trump a se tornar um ditador. 

- No Remanescente Interno, a Guerra de Informação está entre o antigo Alfa deste 

Movimento, que é o FFA / SOTP e a revista O Tempo do Fim, e o novo Omega que afirma ter 

assumido a liderança deste Movimento em 2014. 

- Revisar: O outro lado afirma que, nas guerras de informação em andamento, os meios de 

comunicação políticos liberais (CNN-BBC) são fontes seguras de informação, enquanto o FFA 

sustenta que ambas são fontes corrompidas do poder do dragão. 

- CNN-BBC são uma mistura de verdade e erro, que até o outro lado admite, que é paralelo a 

Eva tomando o fruto proibido com base em uma mistura de verdade e erro da Serpente. 

- O FFA sempre entendeu que havia uma conexão entre Dan. 11: 40-45 (quando ele chega ao 

fim entre os mares e a gloriosa montanha sagrada = Armagedon) e Rev. 16:13 (a tripla união 

que leva o mundo ao Armagedon), mas a oposição removeu o Rev. 16:13 Conexão da tripla 

união. 

- os três espíritos imundos semelhantes a rãs em Apocalipse 16:13 representam o fluxo de 

informações que sobrecarregam as pessoas, para que elas não possam tomar decisões bem 

pensadas. 

- ED 189.5, Com a imensa maré de material impresso a derramar-se constantemente do prelo, 

adultos e jovens formam o hábito da leitura apressada e superficial, e a mente perde a sua 

capacidade para um pensamento contínuo e vigoroso. Ademais, uma participação abundante 

das revistas e livros que, à semelhança das rãs do Egito, se estão espalhando pela Terra, não é 



meramente coisa banal, ociosa e enervante, mas impura e degradante. Seu efeito não consiste 

simplesmente em envenenar e arruinar o espírito, mas também em corromper e destruir a 

alma. 

- O FFA reconhece que parte da mensagem do Clamor da Meia-noite (a Rússia ainda é o rei do 

sul-RS) foi aberta no país de Gales em 2016 e que a mensagem do Clamor da Meia-noite 

continuou a se desenvolver em 2018, mas aqueles que se opuseram à CNN ou à FOX como 

fontes confiáveis de informação foram apontados como defensores de teorias da conspiração. 

- O FFA costuma usar o texto de TM 38.2 (livro Testemunhos para Ministros e Obreiros 

Evangelicos, pag. 38.2) para descrever a ONU (reis, governantes e governadores colocaram 

sobre si mesmos a marca do anticristo e são representados como o dragão), mas agora 

aqueles que apontam isso para a ONU são marcados como iludidos defensores de teorias da 

conspiração, e negam os ensinamentos da revista O Tempo do Fim. 

- A revista O Tempo do Fim formalizou nossa mensagem em 1996, mas também CNN, FOX e 

EWTN surgiram como vozes formalizadas pela Tríplice união, os três espíritos imundos 

semelhantes a rãs se espalhando pela terra. 

- De 1989 a 1991 (época de um aumento de conhecimento), o Dragão, a Besta e o Falso 

Profeta pediram por duas vezes ao Presidente Bush uma nova ordem mundial, ambos em 11 

de setembro, levando a 11 de setembro de 2001. Portanto, o Islã tem algo a ver com a 

introdução da Nova Ordem Mundial e parte da formalização de nossa mensagem em 1996. 

- Outro ponto é que, em 1996, Hillary Clinton foi investigada pelo FBI por destruir evidências e 

corrupção, e novamente entre 2015 e 2019, mas ela culpa uma conspiração por sua defesa as 

duas vezes. 

- Note a regra profética da “primeira menção” (em um marco profético), e a regra do “primeiro 

e último” (também em um marco profético), e o significado de nomes (White-water e Platte-

River). 

- sob a sensação de não estar sendo um vigia fiel, Jeff perguntou a Parminder se os estudos de 

Calendário feitos por Theodore Turner eram relevantes, e Parminder reprimiu tais estudos. 

Parminder também desencorajou estudos mais aprofundados dos irmãos africanos sobre os 

significados de Rafia e Panium, bem como desencorajou outras linhas de estudo, todas sob a 

ideia de que a mensagem do clamor da meia-noite não deve sair da tangencia. 

- Mas agora estamos pensando que pode haver algumas joias da verdade nos estudos que 

perdemos, então tentaremos voltar e encontrá-las. 

- De 1979 a 1989, houve uma guerra por procuração de 10 anos entre os EUA (Falso Profeta) e 

a Rússia (Dragão) na terra do Islã que levou à queda da Rússia, e agora há outra guerra por 

procuração entre os EUA e a Rússia. novamente na terra do Islã que esperamos que esteja 

levando a outra queda da Rússia, tudo acontecendo dentro de Dan. 11:40, logo antes do 

Decreto Dominical no v. 41, e essa luz foi aberta no País de Gales em dezembro de 2016, 

conforme aprendemos sobre Rafia e Panium. 

- Descobrimos que em Rafia o rei do sul (Rússia) ataca o rei do norte (EUA) e obtém uma 

vitória perturbada, mas depois os EUA se reconstroem, retaliam em Panium e acabam com o 

rei do sul (Rússia). 



- Os eventos da semana passada fornecem um microcosmo metafórico desse cenário maior; O 

FFA (como a Terra Gloriosa / EUA) foi atacada e derrotada inicialmente pelo RS (Parminder), ... 

mas Panium está chegando. 

- A Igreja da Comunidade Lambert foi fechada para impedir que as pessoas que seguiam 

Parminder tivessem um órgão para expressar seus ensinamentos. 

- Em 2012, Jeff se opôs a um ensino sobre estabelecimento de tempo; em 2013, ocorreu uma 

divisão no movimento sobre Joel, conectando-se ao Islã (os insetos são Roma, não o Islã), e os 

irmãos descontentes eram conhecidos como Omega. O paralelo é que, nos 10 anos da Guerra 

Santa, de 1979 a 1989, Osama bin-Laden foi treinado e financiado pela Terra Gloriosa, mas 

depois se voltou contra os EUA. Os irmãos Omega foram treinados e financiados pelo FFA, mas 

depois se voltaram contra o FFA. 

- Tess nos ensinou com precisão em outubro passado sobre a guerra de informações que está 

acontecendo nos EUA agora (Externa) e como eles levarão à divisão política, Guerra Civil, uma 

ditadura e o retorno da escravidão e, finalmente, um Decreto Dominical primeiro nos EUA. 

- Os símbolos usados são precisos e poderosos, mas perdem seu poder quando são mal 

aplicados, e agora está começando uma guerra de informações paralela neste movimento 

(interno). 

- Rafia já começou para nós. 

 

 

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 
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