
11/09/2019, Sim, mas como parece isso? (Desculpas e Defesas, parte 4) 

- Jeff admite sua culpa nos últimos anos por não problematizar questões pequenas que ele não aprovou 

completamente no ensino de Parminder. 

- Jeff também não se opôs quando Parminder afastou os irmãos africanos de apresentar mais a respeito 

de Raphia, Panium e linhas proféticas associadas. 

- Da mesma forma, Jeff não se opôs quando Parminder desencorajou Theodore James Turner (um 

professor de música da Universidade que entende de relacionamentos numéricos, de calendários, 

fractais e quiasmas, pois ocorrem na música e na natureza muito além do que atualmente entendemos 

na profecia bíblica). 

- Não obstante, a mão de Deus foi vista em muitos eventos milagrosos, como os tempos proféticos que 

apareciam no número de dias entre as reuniões do acampamento, ou como as duas sessões italianas da 

reunião de acampamento / conferência geral começaram e terminaram às 9/11 nos relógios em 

diferentes anos. 

- Mesmo nesta última Campal na Alemanha, foi uma coincidência interessante (talvez) que foi realizada 

na regiao  do castelo de Wartburg, onde Martin Luther estava escondido, e então quando Jeff decidiu 

falar novamente depois de estar “escondido”  (aposentado) por 5 meses do canal SOTP no Youtube, seu 

primeiro tema também foi sobre se esconder. 

- GC 187-188 Lutero, em Wartburgo, ouvindo o que ocorrera, disse com profundo pesar: “Sempre 

esperei que Satanás nos mandaria esta praga.” — D'Aubigné. Percebeu o verdadeiro caráter desses 

pretensos profetas, e viu o perigo que ameaçava a causa da verdade. A oposição do papa e do 

imperador não lhe tinha causado perplexidade e angústia tão grandes como as que experimentava 

agora. Dos professos amigos da Reforma haviam surgido seus piores inimigos. As mesmas verdades que 

lhe haviam trazido tão grande alegria e consolação, estavam sendo empregadas para provocar contenda 

e criar confusão na igreja... Mas o pensamento de permanecer por mais tempo afastado do conflito, 

numa crise tal, tornou-se-lhe insuportável. Resolveu voltar a Wittenberg. 

- Num. 25: 1-18, apostasia em Baal-Peor. Finéias mata Zinri e Cosbi e interrompe a praga, e recebe um 

sacerdócio da aliança. Zimri = musical, entende Linhas, fractais e quiasmas à medida que ocorrem na 

música e na natureza. Cozbi = falso ou mentiroso. 

- Jeff lê um e-mail (email traduzido no final deste documento) de um apoiador que está há apenas dois 

anos neste movimento. Evidentemente, Parminder ensinou recentemente que não precisamos orar 

antes de abrir a Bíblia, e fez muitas outras reivindicações autoritárias que causaram grande 

preocupação. (Este escritor demorou alguns meses para assistir aos vídeos, então ele não sabia que 

tudo isso estava sendo ensinado.) 

- PP 331-332 Durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve fazendo 

preparativos para a ocupação de Canaã. Neste trabalho o grande chefe esteve inteiramente 

empenhado; (escondido, por assim dizer, em Wartburg). ... Não demorou muito tempo para que o 

veneno se espalhasse, como uma infecção mortal, pelo acampamento de Israel. Aqueles que teriam 

conquistado seus inimigos na batalha, foram vencidos pelos ardis das mulheres gentílicas. O povo 

parecia ter endoidecido. Os príncipes e principais homens estavam entre os primeiros a transgredir, e 



eram tantos os culpados dentre o povo, que a apostasia se tornou nacional. (A apostasia se espalhou 

por todo o movimento.) 

- Vingar os filhos de Israel dos midianitas (Números 31: 2), foi a ordem de Deus para Moisés; Depois 

serás recolhido ao teu povo. (Moisés não morreu até depois da limpeza da apostasia.) 

- Um dos agentes do lado oposto estava falando sobre a Constituição dos EUA e a liberdade de escolha e 

liberdade de religião, mas agora eles estão sendo instruídos a não ouvir FFA / SOTP, portanto, não há 

mais liberdade de escolha nem liberdade religiosa no acampamento deles, mais ou menos como uma 

seita. 

 

                                                                       ---------  ## -------- 

Olá irmão Jeff, 

Nunca nos conhecemos ou nos comunicamos contigo antes. Sabemos que você disse em sua terceira 

apresentação que você não pode responder a e-mails e nós respeitamos isso. Mas eu queria enviar um 

pequeno incentivo de qualquer maneira. 

Entramos no movimento há pouco mais de dois anos e ficamos impressionados com os paralelos entre 

Israel e a Igreja, e maravilhados com tantas outras coisas que nunca tínhamos notado. Nós não 

estavamos assistindo muito suas apresentações, e não sei por que especificamente, exceto que eu acho 

que Parminder estava fazendo mais apresentações e nós o ouviamos. E depois Tess também. 

No entanto, quero agradecer agora por nos dar esperança novamente. O elo da verdade está sendo 

ouvido em nossa casa pela primeira vez em meses e meses. No ano passado quase perdemos a 

esperança pensando sobre se havíamos feito a escolha errada ao deixar nossa igreja, e estar ouvindo 

essas mensagens. Não podemos negar a verdade em algumas áreas, mas nos últimos dois meses nós 

ficamos muito preocupados que os fundamentos de nossa fé tenham sido varridos. Não por muito 

tempo, poderíamos resolver o conceito com estudo bíblico, Espirito de profecia e oração. Eu senti por 

algum tempo que eu não tinha certeza se poderia orar mais, como nos disseram basicamente que não 

podíamos Deus não nos ouviria. Também nos disseram, basicamente, que não podemos ler a Bíblia ou 

Ellen White porque podemos não entender como lê-lo. Também nos disseram que "assim diz o Senhor" 

não poderia ser usado para ir contra as mensagens porque eram do movimento de sucesso e não 

cometem erros. Foi-nos dito que Deus não fala com indivíduos, apenas com a liderança, então o que 

eles dizem vem de Deus. 

Eu senti como alguém sem fé se sentiria. O poço do desespero. Eu poderia ter desistido da vida. Eu 

chorei e chorei. Se eu não conseguia orar, não sabia ler e não podia ser conduzido, então qual era a 

experiência da minha vida? Foi nula e sem efeito? Meu testemunho foi uma farsa? Eu sentia que Deus 

me conduzia. Eu sentia que Ele me guiava. Eu o vi responder minhas orações diretamente. Milagres 

foram feitos em nossas vidas e nas vidas de nossos filhos que só podem ser o amor e o cuidado de Deus. 

Nós sabemos que Ele cuida de nós individualmente. Mas tudo isso foi varrido, aparentemente. 

Entao começaram as apresentações 'use calças ou você está fora' e isso foi tudo o que pude entender. 

Eu não tem problema se outras pessoas usam calças. Faca o que você gosta. Eu não comecei a usar saias 

para agradar qualquer pessoa e não foi nem uma decisão rápida. Certamente não era para agradar a 



nenhum colega crente ou usar um uniforme no qual eles me aceitariam. Eu moro em uma cidade rural 

em **** sem outros crentes da verdade presente por perto. Temos nossa própria igreja em casa a cada 

semana. Fazemos como uma Escola Sabatina e serviço da Igreja. Não há ninguém para ver o que estou 

vestindo. 

Então, eu não tenho nenhum problema com o que os outros querem fazer - acredito que há uma grande 

diferença entre aceitar que os outros querem usar calças e ser forçado a usá-las eu mesmo. Em seu 

primeiro vídeo de defesa, Parminder disse que um estilo de liderança autoritário não era cristão. No 

entanto, é exatamente isso que eu o vi fazendo, como ele declarou de muitas maneiras diferentes que 

todas as mulheres devem estar vestindo calças ou estão fora, perdidas. Uma declaração até disse algo 

tipo, se você não usa calça, você será amarrado com os outros e queimado. Acho isso tão longe de ser 

cristão. A defesa de Parminder por falar assim foi que ele era o segundo anjo e, portanto, ele podia falar 

como quisesse. Como eu disse acima, fomos informados de que Deus não fala conosco e qualquer coisa 

que seja apresentada pelo movimento, deve estar correto, pois é uma história de sucesso. Eu acho isso 

ditatorial, líder de culto farisaico, remanescente da igreja católica na idade das trevas. Use calças ou 

você está fora. Hitler não tinha uma faixa vermelha ou algo parecido nos braços de seus seguidores? 

De qualquer forma, não estou aqui para separar os outros. É apenas um sinal de aviso para mim. Não 

era o elo da verdade. 
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