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- As pedras foram finalizadas e reunidas na Fundação desta mensagem no final da série “As 

Duas Tabuas de Habacuque” em 2012 (não em 2014, como Parminder afirmou, a fim de se 

adequar à sua agenda do Decreto Dominical). 

- Jeff teve a idéia da Tríplice Aplicação da Profecia do livro de Louis Were, “A Certeza da 

Terceira Mensagem do Anjo”, onde descreveu que os poderes protestantes ajudariam o 

papado a derrubar a URSS ateísta, o que não aconteceu até depois de sua morte. 

- A atual tríplice aplicação é:  

1989> 11 de setembro = Dan. 11: 40-45.  

11 de setembro> 2014 = marcar tempo.  

2014> 2019 = guerra de informações. 

- Outro aspecto a considerar é Externo e Interno. 

- De 1989 a 11 de setembro, nosso foco externo era Roma em profecia, e nosso foco interno 

era esse movimento como fora a mensagem de Elias. 

- Ensinamos então como agora, que combinar as características da Roma pagã com a Roma 

papal nos daria as características da Roma global moderna. 

- Todos os três são liderados por um Pontífice Maximus. Todos os três são poderes de 

perseguição, e os três têm um tempo associado a eles (360, 1260 e 1 hora), e os três precisam 

superar três obstáculos geográficos antes que possam governar supremamente. Para a Roma 

Global Moderna, foi a URSS em 1989, serão os EUA (Terra Gloriosa) no Decreto Dominical e 

depois o resto do mundo (como o Egito). 

- Uma das principais coisas que Miller descobriu foi em Dan. 11:14, que Roma estabeleceu a 

visão (não Antíoco Epifanes, conforme o catolicismo, o protestantismo apóstata e, 

infelizmente, até o adventismo de Laodicéia). 

- Portanto, quando chegamos ao tempo de 11 de setembro de 2014 (sobre o Islã 

externamente) ainda entendemos que Roma estabeleceu a visão, não o Islã. A questão sobre 

se os gafanhotos em Joel 2 eram o Islã ou Roma foi um dos pontos de discórdia em 2013 que 

levou ao rompimento com o ministério O Caminho dos Justos (Path of the Just). 

- Internamente, os 3 Elias (Elias, João Batista, guardiões do sábado dos últimos dias / 144.000) 

têm que lidar com um inimigo tríplice (uma figura fraca do poder civil [Dragão], rei que 

governa mais de 10 áreas [a ONU], uma forte figura da igreja imoral que o controla [Besta], e 

seus enganadores servos da igreja [Falso Profeta]). 

- E suas três línguas / vozes semelhantes a rãs são CNN = voz do dragão, EWTN = voz da besta 

escondida e FOX = voz do falso profeta. 

- Lembre-se de que, nos três cenários, o poder da mulher (o poder da Besta) fica oculto em 

segundo plano. 



- Quando fazemos a Tríplice Aplicação da Profecia ao Islã, vemos que ela é descrita como três 

Ais em Apoc. 8:13. No 1º Ai, o Islã árabe sob Maomé atacou as nações que apoiavam Roma 

(que eram os exércitos de Roma) repentina e inesperadamente, como escorpiões (as pessoas 

geralmente não vêem um escorpião antes que ele as pique). Então, no 2º Ai do Islã turco, sob 

o comando de Othman (o rei que fundou o Império Otomano), também atacou as nações que 

apoiavam Roma, só que agora elas aprenderam a usar explosivos em seus ataques. À medida 

que combinamos esses dois conjuntos de características, vemos no terceiro Ai, que começou 

em 11 de setembro (que os próprios muçulmanos chamam os três Ais como seus três grandes 

jihads), que foi liderado por Osama bin Laden e agora é um Jihad mundial, mas principalmente 

dirigida aos EUA (porque os EUA são o novo exército de Roma desde que ajudamos Roma a 

derrubar a URSS em 1989). 

- Então, em 2014, quando fazemos a Triplice Aplicação da Profecia Internamente, vimos 

semelhanças entre o início e o final do Israel Antigo literal (alfa e ômega) e do Israel Moderno 

espiritual (também um alfa e ômega), e vimos que quando Deus tinha estabelecendo Sua 

Aliança com um novo grupo de pessoas que Ele as levou para Si mesmo longe de outras 

pessoas e teve um tempo de ensino exclusivo com elas, o que significava que eles não fizeram 

nenhum evangelismo público para o mundo exterior durante esse período de aprendizado 

particular. Para o Israel antigo, foram 40 anos, e para a nova igreja cristã, 7 anos; para os 

mileritas, 6 anos, de 1844 a 1850. Quando os mileritas produziram o diagrama de 1850, isso foi 

como uma ajuda visual evangelística. 

- A questão de não realizar evangelismo público em 2014 fez com que algumas pessoas 

abandonassem o movimento por causa de todas as citações da EGW que incentivavam o 

evangelismo público. Portanto, o novo movimento de oposição aparentemente agora afirma 

que, desde que o FFA lançou conselhos da EGW sobre evangelismo, agora eles podem jogar 

fora tudo o que EGW disse. Mas essa é uma afirmação falsa, porque o FFA não rejeitou as 

declarações da EGW sobre evangelismo público. O ponto é que o evangelismo só para até que 

entendamos nossa mensagem. Quando o povo da nova aliança tem sua nova mensagem clara 

e direta (que separa o joio e o trigo ... o que está acontecendo agora), ENTÃO eles estarão 

prontos para sair para fazer evangelismo público. 

- Portanto, há uma Triplice Aplicação Interna e Externa de Profecia em nosso tempo. 

- Quando o Espírito Santo está sendo derramado na mensagem final do MC (clamor da meia-

noite) , também entendemos que é o momento do Omega final da apostasia também, e leva 

algum tempo para que ambas as mensagens se desenvolvam. 

- A mensagem do Clamor da Meia-Noite= MC mostra 3 pontos definidos de desenvolvimento. 

- A primeira foi quando Esdras 7: 9 foi aberto por um professor visitante que estava realmente 

doente na época na propriedade do FFA (antes da construção do atual SOTP). Alguém que Jeff 

chama de “O Soldado” (The Soldier) tentou ajudar, mas ele também ficou doente. 

- O segundo foi quando foi descoberto na Escola ACE, no País de Gales, que a Rússia ainda era 

profeticamente importante nas batalhas antitípicas de Rafia e Panium. Um homem e uma 

mulher deram a mensagem, mas eles tinham uma agenda (um assunto) diferente, queriam 

estudar outras coisas. O próprio Jeff estava doente nessas reuniões. “O Soldado” (agora fora 

de harmonia com o FFA / SOTP) estava lá e apresentou um estudo usando EGW / Ross Train 

Depot Vision Windstorm retratando o FFA como o ômega final da apostasia. (essa visão não se 

encontra entre os escritos de EGW mas entende-se ser inspirado) 



- O terceiro estava no campus da SOTP quando a Guerra das Informações foi aberta, mas o 

atual grupo de oposição Omega virou essa informação de cabeça para baixo na aplicação da 

Linha Profética para fazer de Hillary Clinton um tipo de herói, em vez de alguém que encobre e 

destrói evidência. E novamente, um homem e uma mulher deram a mensagem, mas eles 

tinham uma agenda (um assunto) diferente, queriam estudar outras coisas. Dizia-se que Jeff 

estava doente, cansado, e precisava se aposentar. 

- Esses 3 passos são paralelos ao sonho de JN Loughborogh, onde ele teve que passar por 3 

poças de lama para chegar à fonte de água pura mais adiante à porta fechada. 

- No Segundo Passo no País de Gales O Soldado começou sua apresentação anti-FFA / SOTP 

com a citação do livro de EGW, ME1 204, O inimigo das almas procurou trazer a suposição de 

que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia, e que essa 

reforma consistiria em (1) abandonar as doutrinas que permanecem como os pilares de nossa 

fé e (2) iniciar um processo de reorganização. Se essa reforma ocorresse, o que resultaria? (3) 

Os princípios da verdade que Deus, em Sua sabedoria, deu à igreja remanescente, seriam 

descartados. (4) Nossa religião seria mudada (de um movimento religioso para um movimento 

político). (5) Os princípios fundamentais que sustentaram o trabalho nos últimos cinquenta 

anos (desde 1989 para nós) seriam considerados erros. (6) Uma nova organização seria 

estabelecida. (7) Os livros de uma nova ordem seriam escritos (os livros e gráficos Alpha não 

poderiam mais ser vendidos em suas reuniões). (8) Um sistema de filosofia intelectual 

(metodologia) seria introduzido. (9) Os fundadores desse sistema iam às cidades (as nações 

envolvidas neste movimento) e realizavam um trabalho maravilhoso. (10) O sábado, é claro, 

seria considerado levianamente, como também o Deus que o criou. (11) Nada poderia impedir 

o novo movimento. (12) Os líderes ensinariam que a virtude é melhor que o vício, mas Deus 

sendo removido (não há necessidade de um Assim Diz o Senhor ou oração), eles (13) 

colocariam sua dependência do poder humano, que, sem Deus, não tem valor. . Seus alicerces 

se fundariam na areia (número de seguidores), e os vendavais e tempestades derribariam a 

estrutura. {ME1 204.2} 

- ME1 205, Quem tem autoridade para iniciar semelhante movimento? Possuímos a Bíblia. 

Temos nossa experiência, com o atestado da milagrosa operação do Espírito Santo. Temos 

uma verdade que não admite contemporização alguma. Não devemos repudiar tudo que não 

esteja em harmonia com esta verdade? (Não é possível fazer isso porque o novo Ômega diz 

que não precisamos mais usar nossas Bíblias nem o Espírito de Profecia.) 

- Externamente agora, a Guerra das Informações ocorre entre democratas e republicanos 

sobre a Constituição dos EUA. 

- Internamente agora, a Guerra da Informação está entre o governo, pela planta da Escola 

Madison no SOTP e o Socialismo. 

- Um trecho do sonho de Miller, que começa na PE 81 (um símbolo da Meia-Noite que está às 

portas). 

- PE 83, Enquanto eu estava assim chorando e lamentando a minha grande perda e 

responsabilidade, lembrei-me de Deus, e ferventemente orei para que Ele me enviasse auxílio. 

- PE 83.2, Imediatamente a porta se abriu e um homem entrou na sala, quando todas as 

pessoas se haviam retirado; e esse homem, tendo na mão uma vassoura, abriu as janelas, 

começando a varrer a sujeira e o lixo da sala. 



- PE 83.3, Pedi-lhe que desistisse, pois havia algumas jóias preciosas espalhadas entre o lixo. 

- PE 83.4, Disse-me ele para "não temer", pois "tomaria cuidado delas". Então, enquanto ele 

varria o lixo e a sujeira, jóias e moedas falsas, tudo saiu pela janela como uma nuvem, sendo 

levados pelo vento para longe. Na agitação eu fechei os olhos por um momento; quando os 

abri o lixo tinha desaparecido (separado em 7 de setembro). As jóias preciosas, os diamantes, 

as moedas de ouro e de prata, continuavam espalhadas em profusão por todo o recinto (onde 

estamos agora). 

Ele colocou então sobre a mesa um cofre, muito maior e mais belo que o anterior, e ajuntou as 

jóias, os diamantes, as moedas, e lançou-as dentro do cofre, até não ficar uma só, embora 

alguns dos diamantes não fossem maiores que a ponta de um alfinete. Então ele me chamou: 

"Vem e vê." 

- O homem da vassoura vai substituir todas as joias num cofrinho maior para nós, e tudo o que 

precisamos fazer é vir e ver. 
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