
07/09/19, Jeff na Igreja de Lambert, O Esconder da Mãe Angélica 

  

(desculpas e defesa, parte 1) 

- Satanás está ... continuamente forcejando por introduzir o falso  - para afastar da verdade. O 

derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. {ME1 48.3} 

- A história passada registra líderes que permitiram que a apostasia crescesse bem debaixo do 

nariz, por assim dizer. 

- PP 454 (331.5), 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; mas para o povo este tempo de trégua e expectação foi mais 

probante, e antes que se passassem muitas semanas sua história foi mareada pelos mais 

medonhos desvios da virtude e integridade. 

- Por sugestão de Balaão, uma grande festa em homenagem a seus deuses foi nomeada pelo 

rei de Moabe, e foi organizado secretamente que Balaão induzisse os israelitas a 

comparecerem. Ele foi considerado por eles como um profeta de Deus e, portanto, teve pouca 

dificuldade em cumprir seu propósito. 

- 1 Cron. 21: 9-13: Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: 

Vai, e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: Três coisas te proponho; escolhe uma 

delas, para que eu ta faça. E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolhe 

para ti, ou três anos de fome, ou que três meses sejas consumido diante dos teus 

adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que três dias a espada do Senhor, 

isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel; vê, pois, 

agora, que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em 

grande angústia; caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas 

misericórdias; mas que eu não caia nas mãos dos homens. 

 

- 1 Cron. 21:17 E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse (organizado) 

o povo? E eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal; mas estas ovelhas que fizeram? 

Ah! Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai, e não para 

castigo de teu povo. 

- 1 SM 203-205, EGW não percebeu o impacto do livro Templo Vivo (Living Temple) de Kellogg 

até que seu filho a incentivou a lê-lo, mas ela se opôs. 

Jeff possui sua parte na criação da presente controvérsia. Ele não vê nenhum problema com as 

linhas que Tess está usando, mas ele vê um problema nas parábolas sendo usadas [aplicação 

incorreta intencional] como uma maneira de governar, em vez de simplesmente fornecer 

informações. 

- EV 360, o erro pode surgir através do que parece ser um anjo da luz (mensageiro da verdade). 

- Esses falsos profetas terão de ser enfrentados. Farão um esforço para enganar a muitos, 

induzindo-os a aceitar falsas teorias. Muitas passagens serão de tal modo mal aplicadas, que as 

teorias enganosas basear-se-ão aparentemente nas palavras que Deus proferiu. A preciosa 

verdade será destinada a comprovar e constatar o erro. Esses falsos profetas, que pretendem 

ser ensinados por Deus, tomarão belos textos dados para adornar a verdade, e usá-los-ão 



como um vestido de justiça para encobrir teorias falsas e perigosas. E mesmo alguns daqueles 

que, em tempos passados, foram honrados pelo Senhor, apartar-se-ão tanto da verdade que 

advogarão teorias desorientadoras com respeito a muitos aspectos da verdade, inclusive a 

questão do santuário. Manuscrito 11, 1906. {Ev 360.2} 

- A questão do santuário agora tem a ver com levantar um templo espiritual (não político). 

ME2 103.1 A força da advertência a vir agora ao povo de Deus de perto e de longe, é a 

mensagem do terceiro anjo. E os que estão buscando compreender essa mensagem não serão 

levados pelo Senhor a fazer da Palavra uma aplicação que solape o fundamento e remova as 

colunas da fé que fizeram dos adventistas do sétimo dia o que hoje são. As verdades que se 

têm estado a desdobrar em sua ordem, à medida que temos avançado através da profecia 

revelada na Palavra de Deus, são verdade, sagrada e eterna verdade hoje. Aqueles que 

examinaram passo a passo a base na história passada de nossa experiência, vendo a cadeia de 

verdade nas profecias, estavam preparados para receber e obedecer a todo raio de luz. Eles 

estiveram orando, jejuando, buscando, cavando em procura da verdade como de tesouros 

escondidos, e o Espírito Santo, sabemos, estava nos ensinando e guiando. Foram avançadas 

muitas teorias que apresentavam uma semelhança de verdade, mas tão misturada com textos 

mal interpretados e mal aplicados, que induziam a perigosos erros. 

Jeff alega que este movimento não entende mais o que é a nossa fundação. 

- ME2 103.1 Muito bem sabemos nós como foi estabelecido cada ponto da verdade, e sobre 

ele posto o selo pelo Espírito Santo de Deus. E todo o tempo ouviam-se vozes: "Aqui está a 

verdade", "eu tenho a verdade; segui-me." Mas vinham as advertências: "Não vades após eles. 

Não os enviei, porém eles correram." (Jer. 23:21). 

- ME2 104.1 As direções do Senhor foram assinaladas, e maravilhosíssimas Suas revelações do 

que era a verdade. Ponto após ponto foi estabelecido pelo Senhor Deus do Céu. Aquilo que era 

verdade então, é verdade hoje. Não cessam, porém, de ouvirem-se as vozes - "Isto é verdade. 

Eu tenho novo esclarecimento". Mas esses novos esclarecimentos em sentidos proféticos são 

manifestos em aplicar mal a Palavra e levar o povo de Deus ao sabor das ondas sem uma 

âncora que os segure. Se os estudiosos da Palavra pegassem as verdades que Deus revelou ao 

guiar Seu povo, e se apoderassem dessas verdades, digerissem-nas, e as introduzissem em sua 

vida prática, então seriam condutos vivos de luz. Mas aqueles que se aplicaram a estudar 

novas teorias, têm uma mistura de verdade e de erro,… 

- Entendemos que a profecia vem em quatro etapas ou estágios, e Jeff ainda alega que este 

Movimento não entende mais o que representa a Formalização da Mensagem na revista “O 

Tempo do Fim” (Time of the End-TOE) em 1996. 

- 1989 a 11 de setembro foi o Teste de Dan. 11: 40-45. De 11 de setembro a 2014 foi o Teste 

no 2520. 2014 a 2019 é o Teste nos 2 Fluxos de Informação. 

- A revista O Tempo do Fim (Time of the End) contém três verdades principais: os eventos de 

Dan. 11: 40-45, que a Besta, o Dragão e o Falso Profeta se oporão ao povo de Deus, e que 

haverá uma Lei Dominical nos EUA (e se não houver decreto dominical literal no futuro, a 

revista O Tempo do Fim conterá erros em nossa mensagem formalizada). 

- Em 1996, junto com a revista O Tempo do Fim, FOX NEWS surgiu (para combater a CNN), que 

é o órgão de propaganda do Falso Profeta (protestantismo apóstata), e a CNN é o órgão de 



propaganda do Dragão e EWTN (Eternal World Television Network), fundada pela Madre 

Angélica é o órgão de propaganda da Besta. 

- A EWTN foi fundada em 1978 e após a eleição do Papa João Paulo II começou a relatar suas 

famosas viagens ao redor do mundo. Em 1996, tornou-se também um canal de notícias na 

Internet e a cabo, e agora é o maior veículo de notícias religiosas do mundo (mas quantos 

sabem disso?). 

- Portanto, em 1996, paralelo à formalização de nossa mensagem, o Lado Negro se tornou uma 

entidade de notícias tripla que também formalizou sua mensagem. 

- Poucos parecem ter lido na revista O Tempo do Fim, todas as citações de um autor jesuíta 

que descreve a luta de três vias pelo controle do mundo, mas, em média, Jeff se refere a essa 

união tripla uma vez a cada 7 parágrafos da revista. 

Jeff reconhece que Parminder tem uma memória muito boa, mas de alguma forma esqueceu 

de dizer algo sobre Dan. 11: 40-45 nos Votos Batismais que ele escreveu, e ainda não o 

escreveu quando lhe pediram. 

- Nos disseram que agora existem 2 fluxos de informação (como FOX e CNN, sendo o último o 

bom fluxo de informação [Good Stream]), mas em 1996, o FOX e a CNN faziam parte do mau 

fuxo de informação (Bad Stream). 

- Os recém-chegados a esta mensagem são ensinados a prestar atenção à revista O Tempo do 

Fim, mas não se espera que eles aprendam sobre Dan. 11: 40-45 e a tripla união da Babilônia 

Moderna, que são as pedras que constroem nosso templo moderno, e a tripla união que leva o 

mundo ao Armagedom é a Pedra da Esquina Principal. 

- Na construção do templo de Salomão, a pedra principal da esquina foi projetada pelos 

construtores originais, mas depois os construtores esqueceram o que era e, em seguida, 

tiveram que redescobrir que era um encaixe perfeito. 

- FOX e CNN foram apresentados como os bons e os maus fluxos de informação e em virtude 

de 2 Cor. 3:18 (ao contemplarmos somos transformados) as pessoas em nosso movimento 

adotaram a FOX ou a CNN como fonte de informação tornaram-se mais políticas que 

religiosas, discutindo princípios sociais do que proféticos. 

Jeff elogia Bronwyn por esclarecer a ele sobre o que realmente estava acontecendo. 

- FOX e CNN representam os elementos conservadores e liberais da sociedade americana que 

estão trazendo os EUA para uma nova Guerra Civil, e as pessoas neste movimento não devem 

participar dela. 

- O verdadeiro canal da verdade são os sacerdotes, depois de purificados, depois de Rafia, 

quando podem começar a trabalhar como sacerdotes. 

- O objetivo de Jeff é voltar a 2014 (onde ele supostamente caiu em erro ao recusar a idéia de 

um então decreto dominical) e examinar mais de perto as Taboas de Habacuque, finalizar a 

metodologia das Cartas e estudar as ações internas do adventismo (este movimento), que se 

divide em movimentos proféticos e político-sociais separados; e também observar as ações 

externas dos EUA à medida que os movimentos sociais se dividem em campos republicanos 

em guerra (FOX) e democrata (CNN). 

- Então haverá um templo profético e um templo do povo. 
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