
14-09-19, Extremidades Frouxas dos Sete Dias de Turbulência e Revisitando 

o Primeiro Dia (desculpas e defesa, parte 6) 

 

ME 1, 48. Satanás está... continuamente forcejando por introduzir o falso — para afastar da verdade. O 

último engano de Satanás será tornar sem efeito o testemunho do Espírito de Deus. Será ateado contra 

os testemunhos um ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé das igrejas neles, por esta 

razão: Ele não pode achar caminho tão livre para introduzir seus enganos e prender almas em suas 

mentiras se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem atendidos. 

- O problema de Jeff não é com as próprias linhas proféticas, mas com a aplicação dessas linhas. 

- Existem quatro etapas e a quarta é um teste: Ipsus, Heraclea, Asculum, Beneventum. Para os Milleritas: 

Boston, Concord, Exeter, teste MC(Clamor da meia-noite). Para nossa linha: 1989, 1990 (aumento de 

conhecimento), 1996 (Formalização), 9/11. E houve quatro sessões de CG (Conferencia Geral) neste 

movimento: Romênia, Itália 2 vezes, e Alemanha (perto do castelo de Wartburg, onde Lutero estava 

escondido até que ele saiu para lidar com o fanatismo). 

- Foi alegado em Wartburg que o teste visual era as mulheres usarem calça como um tipo de liberdade, 

mas Jeff diz que o teste visual deveria realmente ser aplicado a mulheres de calça como uma espécie de 

rebelião. 

- A oposição tentou culpar Bronwyn pela falha na comunicação, mas Jeff está preocupado com o fato 

deles rejeitarem os ensinamentos dos fundamentos na revista O Tempo do Fim. 

- A primeira mensagem de Jeff foi um aviso aos líderes da oposição no novo movimento socialista-

político, mas agora ele está alertando os leigos, esperando que alguns ainda vejam sua posição e saiam 

do meio deles antes que todo o movimento seja varrido. 

- Se lemos o capitulo 41 de PP “Apostasia no Jordao” veremos que, a apostasia nacional (em todo o 

movimento) não estava realmente clara até que a divisão real ocorreu. 

- T5 136 Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando Sua lei mais olvidada for, então deve 

nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da 

verdade e 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. 

- O teste é se a minoria que resta vai defender as verdades das Antigas Veredas deste Movimento. Jeff 

alertou seus líderes no último sábado, mas sua mensagem hoje é para seus seguidores. 

- Salmos 119:126 Já é tempo de operares, ó SENHOR, pois eles têm quebrantado a tua lei. 

- A reforma da saúde é tão importante quanto os Dez Mandamentos, e a reforma do vestuário faz parte 

da reforma da saúde, mas em Wartburg eles anularam a lei de Deus usando o tipo errado de roupa; 

portanto, é hora de Deus trabalhar. 



- Aplicação de parábolas e a Igreja da Comunidade Lambert: as pessoas que chamaram Jeff e Bronwyn 

de falsos líderes e mentirosos estão descontentes porque Jeff está usando seus nomes em suas 

refutações. Ele está escrevendo uma declaração para publicação que citará nomes. 

- OP 31 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. 

- O poder de Deus havia testemunhado no passado o que é verdade na revista O Tempo do Fim, mas 

enquanto usava a imagem da revista O Tempo do Fim como um ícone, Parminder rejeitou o que a 

revista O Tempo do Fim diz, a saber, a mensagem de Dan. 11: 40-45 sobre o papado, a triplice alianca e 

lei dominical por vir. 

- A oposição reconhece que, em 1996, quando a revista O Tempo do Fim formalizou nossa mensagem, 

as notícias da FOX também foram formalizadas, mas ignoraram que a CNN e a EWTN também foram 

formalizadas naquele ano. Também OBL (Osama bin-Laden) formalizou sua guerra santa nos EUA, e 

Hillary Clinton foi acusada de destruir evidências no escândalo de White-water. 

- No entanto, foi a oposição que fez de Hillary um símbolo em 2016 (onde ela foi novamente acusada de 

adulterar evidências), e Obama se tornou um símbolo de opressão racial, e Trump se tornou um símbolo 

de conspirações. 

- 2012 foi um ponto em que as questões de tempo foram trazidas como um aumento de conhecimento 

(e rejeitadas a princípio como parte certo/parte errado), mas isso é um paralelo ao aumento de 

conhecimento no tempo do fim em 1988-1991, depois o Papa João Paulo II, Gorbachev e presidente 

Bush (formalizando a mensagem da Besta, do Dragão e do Falso Profeta) fizeram um apelo a uma Nova 

Ordem Mundial, dois deles no 11 de setembro (primeiro no Congresso dos EUA e depois na ONU, que 

são paralelos ao progresso do Decreto Dominical ), que também se conecta ao 11 de setembro do Islã. 

- Também em 2012, Hillary Clinton foi acusada de manipular mal o ataque terrorista islâmico de 

Benghazi, de modo que ela aparece 3 vezes na Linha Externa, o que reflete algumas coisas na Linha 

Interna (o falso precede o verdadeiro). 

- Então, em 2014, uma jovem proclamou-se como a nova líder deste Movimento e um papel profético 

como EGW (o último engano de Satanás). 

- A oposição afirma que eles não disseram às pessoas para parar de ouvir Jeff (porque ele está morto e, 

portanto, você estará ouvindo um demônio que é espiritualismo), mas as pessoas ainda amigas de Jeff 

disseram que suas bandeiras vermelhas subiram quando ouviram falar do outro lado, que não deviam 

mais ouvir Jeff. 

- ME 204 Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Ap. 1: 8, eu sou o Alfa e o Ômega, o começo 

e o fim, diz o Senhor (Cristo é perfeito tanto no começo como no fim), então como diz a oposição de que 

o Alfa deste Movimento é imperfeito, mas o Omega é perfeito? É um novo sistema de filosofia 

intelectual. 

- RH, 13 de junho de 1912, par. 18, Todas as grandes verdades das Escrituras se concentram em Cristo; 

corretamente entendidos, todos levam a ele. Que Cristo seja apresentado como o alfa e o ômega, o 

começo e o fim do grande plano de redenção. 



- LA 314.3, Ensine seus filhos a estudar da causa ao efeito; 

- Jeff estava visitando um membro local que estava angustiado com a questao de mulheres vestirem 

calças, e ele disse a Jeff que em seguida eles ordenariam as mulheres, e ele estava certo. Ele 

argumentou da causa para o efeito antes que isso acontecesse e, além do mais, é natural esperar que 

em breve a oposição ordene praticas homossexuais (e já existem alguns indivíduos sugerindo que a 

possibilidade já está em andamento). 

- Evidentemente, até Tess disse que a história de Sodoma e Gomorra não é sobre homossexualidade. O 

movimento deles caiu nas mãos de (para citar um observador mundano) Feminazis (nazismo feminino), 

como aquelas que estão levando o Partido Democrata dos EUA ao socialismo completo e fazendo com 

que seu partido se autodestrua. (No entanto, o Partido Republicano de extrema-direita do 

protestantismo apóstata não é melhor.) Na medida em que democratas representam os saduceus e os 

republicanos fariseus da época de Jesus, eles se unirão para promover o Decreto Dominical quando 

chegar (mas essa nova oposição sequer tem certeza se haverá uma lei dominical ou não). 

- Há muito tempo, Parminder sugeriu a Jeff que talvez devêssemos examinar mais de perto o que Uriah 

Smith disse sobre a Turquia ser o rei do norte (que a idéia de Smith estar errado nesse ponto é a 

premissa de todo o ministério do FFA e da revista O Tempo do Fim), que agora está sendo colocada na 

falsa teologia deles, o que vira a revista O Tempo do Fim totalmente de cabeça para baixo. 

- A estrutura original da revista O Tempo do Fim em que a tríplice alianca foi revelada, mostra em 1798 a 

Besta em Dan. 11: 40-45 (Rei do Norte), o Falso Profeta em Apoc. 13-14, e o Dragão em Apoc. 17-18; e 

todos os 3 têm a mesma sequência de eventos. Em Daniel 11 Após o tempo do fim (verso 40), a Ferida 

Mortal seria curada (verso 41-43), a mensagem final para o mundo em (versos 44-45), e finalmente o 

fechamento da porta da graça (Daniel 12:1). 

- ST 1º de novembro de 1899, par. 4, e quando o papado, roubado de sua força (no tempo do fim em 

1798), foi forçado a desistir da perseguição, João viu um novo poder surgindo (os EUA) para ecoar a voz 

do dragão (não se tornar o dragão), e levar adiante o mesmo trabalho cruel e blasfemo. 

- Em Ap. 17, a mulher já está bêbada com o sangue dos santos no final dos 1260 anos de perseguição de 

538 a 1798 no tempo do fim, e os três últimos poderes são a Besta, o Dragão e o Falso Profeta. Então 

Ap. 18 mostra a mensagem final e o fechamento da porta da graça. 

- A parte final do enigma de Ap. 17 é que o dia 8 é um dos 7, que também é a sequência do Quiasma do 

Último Presidente. Donald Trump é paralelo a George Washington (ambos muito mais ricos do que 

todos, e ambos ricos em imóveis). No Congresso Continental, o mesmo homem que foi o 8º também foi 

um dos 7 que o precederam, e George Washington foi o 10º (e também o 1º da Constituição). Depois de 

Trump, os EUA (como o sexto reino da profecia bíblica) sera substituído por 10 reis que ainda não 

receberam reino (Ap. 17: 12), que é a ONU como o sétimo reino da profecia bíblica, e ela mesmo estara 

sob o controle da Roma Global Moderna, que é o oitavo reino, mas é um dos 7. 

- Mas Parminder está dizendo que o dragão está no lugar do falso profeta como o sexto reino, isso vira a 

revista O Tempo do Fim de cabeça para baixo. 
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