
14-09-19, Minhas desculpas e defesa, parte 7 

- Parminder diz que você precisa entender o que o profeta quis dizer em seu próprio contexto 

antes de entender o que seus escritos significam em nosso contexto, mas ele não segue sua 

própria regra quando diz o motivo dos dois fluxos (Ulai e Hiddekel) que Jeff usa na revista O 

Tempo do Fim sobre as notícias da CNN e da FOX como fontes de informação opostas. (tem 

sido ensinado que CNN é uma fonte de informação segura para os Netineus a qual os estaria 

preparando para a colheita, e a FOX uma fonte de informação não segura. Todavia, no 

primeiro estudo de desculpas e defesa de Jeff, é provado com evidencias que tanto a CNN 

quanto a FOX são duas fontes de informações inseguras que estão levando os Netineus direto 

a perdição juntamente com a EWTN(Eternal World Television Network),  pois são meios de 

comunicação políticos liberais as quais profeticamente proclamam a voz do dragão , da besta, 

e do falso profeta.) 

- Tess disse que Jeff se opôs ao ato de marcar tempo em 2012, mas que ele endossou a 

marcação de tempo na revista O Tempo do Fim, o que é um erro factual. (em 2012 Parminder 

marcou tempo de que em 2014 haveria o decreto dominical, e Jeff prontamente repreendeu 

esses estudos pois não condiziam com os escritos do Espirito de Profecia; todavia, 

recentemente esse tema ressurgiu em meio aos estudos sob uma mensagem nomeada 

“clamor da meia-noite”) 

- Eles dizem que a metodologia usada por Jeff é como um “velho Odre de vinho” (Mateus 

9:17), destorcida, um Alpha imperfeito, mas que funciona nas linhas proféticas. Por exemplo, 

todos os paralelos das características dos eventos proféticos não são exatamente as mesmas. 

Elias e João Batista são histórias paralelas, mas Elias foi trasladado e João Batista foi morto. 

- Além disso, quando você combina as características, obtém mais luz: Elias se opôs aos 

profetas de Baal que dançavam enquanto Jezabel ficou fora de vista, e João Batista se opôs a 

Salomé que dançou enquanto Herodias ficou fora de vista. Ao combinar as características, 

vemos os EUA como o Falso Profeta, a filha de Roma, que faz a dança do engano para enganar 

o mundo inteiro, pensando que estarão seguros se obedecerem à lei dominical de Roma. 

- Portanto, é apropriado dizer que houve 4 sessões da Conferência Geral, embora nenhum 

negócio oficial tenha sido feito em uma das reuniões italianas, porque as duas reuniões 

italianas são conectadas por horários que começaram ou terminaram às 9h11 da manhã ou da 

tarde (foi observado que as conferencias gerais do movimento estão interligadas por números 

proféticos) 

- Mais uma vez, na interpretação do sonho de Guilherme Miller, James White entendeu que as 

jóias eram o povo de Deus, enquanto Jeff entende que as jóias são as verdades proféticas que 

possuímos e, na verdade, ambas estão corretas. Mas, como somos espiritualmente o que 

comemos, se as pessoas têm seguido uma doutrina falsa, quando o Homem da Vassoura varre 

as falsas doutrinas, então Ele também varre os falsos irmãos que acreditam nelas. 

- Uma falsa doutrina é que as notícias da FOX são um fluxo de informações ruim na Guerra da 

Informação e que a CNN é o bom fluxo de informações, mas, na realidade, são os dois fluxos 

ruins, sendo que a FOX vem do Falso Profeta e a CNN do Dragão ( e EWTN da Besta), enquanto 

o bom fluxo de informações que as pessoas precisam sintonizar vem dos estudos feitos pelo 

ministério FFA-Future For América. 



Jeff prevê que a discussão entre o lado oposto ao FFA / SOTP passará de acusar Bronwyn a 

acusar Clayton, seu filho, e aqui está o porquê: 

- Em uma conversa livre e informal com Parminder (e outros presentes), sugeriu-se que o 

ministério, e possivelmente o povo, precisassem ser mais organizados, e o tópico do Batismo 

como parte da organização foi abordado, e Parminder disse a Jeff, que ele precisava ser 

batizado primeiro. Isso colocou Jeff em um dilema, porque ele não queria ser batizado antes 

de seu filho não convertido, e o entendimento de que o dia 9 de novembro era um prazo, 

aumentou a pressão. Clayton foi batizado, mas Jeff não tinha confiança de que realmente 

estava convertido. 

- Jeff relata como Clayton se tornou um gênio em computadores e desenvolveu o primeiro 

software para pesquisar os escritos do EGW antes de 1989, e mais tarde se tornou um 

instrutor líder da atual tecnologia Cloud (nuvem), e como isso desde seu batismo Clayton 

queria montar um Site de informações compartilhadas wiki do FFA que ligaria todos os 

ministérios do FFA / SOTP ao redor do mundo em um site comum da base de informações. 

- Então Parminder pediu a Clayton que desenvolvesse uma VPN (rede virtual privada) ou um 

sistema de e-mail fechado e privado apenas para os líderes desse movimento, e também para 

montar um site sofisticado para a filial européia, o que ele fez, por suas despesas próprias e, 

portanto, em seu próprio nome, mas com o entendimento de que ele seria reembolsado por 

sua startup (projeto inicial) e pelas despesas mensais contínuas ... o que evidentemente nunca 

aconteceu. 

- Portanto (de acordo com Jeff), Parminder criou seu próprio monstro Frankenstein  em 

Clayton por não pagar (e também por fazer falsas acusações contra sua irmã Bronwyn), então 

Clayton ajustou o site europeu (que ele projetou e possui) para redirecionar o tráfego a um 

site anti-seitas (por favor, perdoe o sarcasmo anticristão de Clayton ao fazê-lo). Portanto, a 

FIN-Future is Now (Ministerio O Futuro é Agora na Europa) acusou Clayton de ser um hacker 

em seu site e wiki (de propriedade de Clayton), que é uma calúnia extremamente depreciativa 

nos círculos de TI-Tecnologia da Informação, possivelmente prejudicando a reputação 

profissional de Clayton como líder mundial em TI e prejudicando suas possibilidades de renda.  

Então, Jeff rejeita completamente essa falsa acusação. De fato, Clayton poderia processar o 

grupo europeu por calúnia, se quisesse. 

- É o mesmo com a Igreja da Comunidade Lambert: Jeff é o proprietário total, por isso é seu 

direito garantido constitucionalmente de vendê-lo a qualquer momento; e o partido da 

oposição deve reconhecer isso, já que eles têm um estudioso da Constituição dos EUA em sua 

organização (Tayler Sena). 

- 1 Pet. 2: 3 “Se é que já provastes que o Senhor é benigno” (coma o pequeno livro em 11 de 

setembro). 

- 1 Pet. 2: 5 “Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual” (não uma casa 

política). 

- Há uma aplicação incorreta da Palavra de Deus acontecendo. Tess ensina que o Chifre 

Republicano dos EUA foi quebrado em 2016, mas o FFA sempre ensinou que o Chifre 

Republicano foi quebrado em 11/9 paralelo ao Chifre Protestante sendo quebrado no tempo 

milerita em 19 de abril de 1844. 



- Como movimento, nossa compreensão da profecia foi alterada (distorcida) por aqueles na 

oposição que ensinam erroneamente que a CNN era um bom fluxo de informações para o 

povo de Deus (quando, na realidade, é um terço dos 3 fluxos ruins de informações ), 

informações que foram destruídas pelo atual antítipo externo de Hillary Clinton neste 

Movimento. (representado na pessoa de Tess Lambert) 

- Portanto, internamente, o movimento de oposição foi transformado em um grupo ativista 

político socialista por um Zimri (um mestre compositor) e uma Cozbi. (uma pessoa enganadora 

como Hillary Clinton e que se autoproclama uma profetiza). (Zimri representado por Parminder 

e Cozbi Representada por Tess Lambert) 

- Mas está chegando Finéias (como uma serpente sibilante), com uma reta linha de verdade 

profética (dardo), que derrubará esse falso movimento socialista (templo do povo), e ele 

construirá uma verdadeira casa espiritual (o Templo Verdadeiro) e sera ordenado para sempre 

como o chefe de um sacerdócio espiritual para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Jesus 

Cristo para sempre ... antes que Moisés morra e antes de cruzarem o Jordão. 

- Então vemos dois templos, dois movimentos; o antigo movimento Alpha (imperfeito) e o 

novo e aperfeiçoado movimento Omega que acredita que você precisa separar o barulho ruim 

das boas novas da CNN (uma mistura de barulho bom e mau, como a Árvore Proibida no 

Jardim do Éden), mas no geral é uma fonte segura. 

- É uma expressão interna do conflito externo entre democratas liberais e republicanos 

conservadores, e suas respectivas vozes (FOX e CNN)(*), nenhuma das quais é uma fonte 

segura. 

- Eva sentiu um novo senso de liberdade e liberdade quando comeu o fruto proibido, paralelo 

à liberdade e ao senso de liberdade que o novo movimento Omega sentiu quando violaram as 

leis da saúde e da modéstia. 

- EGW diz que o povo de Deus não é enganado tanto pelo erro quanto pela má aplicação da 

profecia. 

- Então, como Jeff se deixou levar por essa apostasia? Bem, por um momento (por 5 meses de 

esconderijo), ele se tornou um Aaron aposentado e flexível que fez um bezerro de ouro que o 

povo queria. Mas agora Moisés está de volta e ele está pedindo que todos os levitas leais 

saiam e fiquem ao seu lado, e recebam um ministério da aliança-mensagem-sacerdócio de 

Deus. (Antes disso, o sacerdócio era dirigido a cada família.) 

- Ah, e a propósito, Arão não morreu com os rebeldes, mas aceitou sua repreensão e depois 

continuou com seu ministério designado por Deus. 

- Agora é a hora em que os sacerdotes leais devem sair e permanecerem separados e em 

oposição ativa à apostasia predominante dentro deste Movimento. (Os sacerdotes leais depois 

de atravessarem o Mar Vermelho não somente se afastaram do Bezerro de Ouro [um símbolo 

do socialismo egípcio] como também julgaram Baal-Peor [mulheres midianitas dançando em 

torno de um símbolo do socialismo egípcio] pouco antes de atravessar o Jordão)  

- Parminder sugeriu que Jeff estava cansado de viajar, depois o enviou para a Europa, África, 

Brasil e mais alguns lugares nos EUA. Durante esse período, Kathy (esposa de Jeff) foi deixada 

para administrar o FFA / SOTP sozinha, e surgiram queixas que ela é como uma dona de obra 

severa e difícil (que talvez NÃO deva ser batizada no recém-organizado movimento por causa 



de seus traços de caráter supostamente anticristãos). Mas em suas viagens, Jeff e Kathy 

visitaram a fazenda de Guilherme Miller e foi sugerido a eles que a esposa de Guilherme Miller 

teve que manter uma fazenda trabalhando e produzindo, e também teve que administrar seus 

10 filhos sozinha (e um agricultor) enquanto Miller estava viajando ... e que ela possivelmente 

tinha que ser uma pessoa muito orientada para tarefas (talvez até difíceis), a fim de manter a 

fazenda da família, que era o único meio de apoio. 

- Mas as personalidades não são o verdadeiro problema. A verdadeira questão ainda está por 

vir. 

 

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, EWTN >  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]) 

Velho Odre de Vinho > Mateus 9:17 
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