
  
  

O CERCO E A  

CONQUISTA 

  

Oséias 8:1 Põe a trombeta à tua boca. Ele vem como águia conta a casa do SENHOR, porque traspas-

saram o meu concerto e se rebelaram conta a minha lei. 2. E a mim clamarão: Deus meu! Nós, Israel, te 

conhecemos. 3. Israel rejeitou o bem; o inimigo persergui-lo-á. 4. Eles fizeram reis, mas não por mim; consti-

tuíram príncipes, mas eu não o soube; da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. 
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PREFÁCIO 

Este livreto intitulado "O cerco e a conquista" (tradução livre) foi colocado nesta 

forma apenas para os crentes da Assembleia do Terceiro Êxodo. Caso este livreto 

caia nas mãos de outros crentes, por favor, note que não se destina a promover 

qualquer pessoa ou doutrina especial, mas apenas para edificar o leitor e fazer 

com que tenhamos mais fé na Mensagem da Hora que nos foi trazida pelo Profeta 

de Deus, irmão William Marrion Branham.  

Comitê de informação da Assembleia do Terceiro Êxodo. 

Nota de Tradução 

Esta tradução foi feita com carinho pela equipe do Tabernáculo a Voz de Deus em Bra-

sília-DF, para trazer em língua portuguesa as preciosidades deste livreto que nos im-

pulsiona na compreensão da hora em que vivemos.  

Agradecemos a Deus pela oportunidade de termos acesso a Seu Conselho por meio do 

trabalho e dedicação do nosso amigo e amado irmão em Cristo, Vinworth Dayal e toda 

congregação em Trinidad e Tobago, tornando-nos evidente o que o profeta chamou de 

‘rastro da serpente’, tema de uma mensagem que ele tinha todas as escrituras e não 

pôde trazer numa pregação. Em verdade ele pregou de forma sobrenatural e coube a 

Eliseu, com a porção dobrada do Espírito, mostrar tais rastros para a Igreja que não 

seria confundida nesta hora. 

PODER DE TRANSFORMAÇÃO1 | William Branham | 31 de ou-

tubro de 1965.  

136 Quando for para casa desta vez, estarei pregando sobre o tema 

O Rastro da Serpente; a besta no princípio, e a besta no fim; e 

rastreá-la através da Bíblia, e mostrar como ele culmina. Estão 

vendo? E todos vocês obtenham isso pelo telefone, vejam, se o Se-

nhor nos permitir fazê-lo. E agora somente observem quão astuto 

esse sujeito é, como ele é exatamente... Bem, eles são exatamente 

como Judas e Jesus ali, ambos irmãos em sua tribo, exatamente 

como Esaú e Jacó. E - e como o - o corvo e a pomba, sentados no 

mesmo poleiro. E tudo é um gêmeo, nesta - nesta grande guerra em 

que estamos. 

Que o Senhor abençoe esta leitura e seja a cada um uma bênção como foi a nós. 

Brasília-DF, outubro de 2020.  

.  

 
1 Mensagem pregada 448 anos depois que Lutero fixou as 95 teses na catedral de Witemberg, 

Alemanha, em 31 de outubro de 1.517. 
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Introdução  

  

O CERCO E A CONQUISTA | Vinworth Dayal | 2000 

A profecia do Profeta estava se cumprindo, estava em processo de cumprimento. 

Os caldeus haviam chegado. O cerco estava estabelecido e a economia estava sendo 

destruída. Fora desta Mensagem, quem poderia pregar que Roma os capturou? 

O cerco está montado amigos. Eles coloca-

ram um cerco e o mundo inteiro está siti-

ado. Esta nação está sitiada. Talvez você 

olhe e não consiga ver os servos do rei 

da Babilônia. Talvez você não consiga ver 

como eles montaram suas fortificações e 

como invadem os portões parte por 

parte. Como eles trazem a fome e como 

eles quebram o poder do povo e então 

eles os possuem. Até que finalmente sua 

conquista terminou e eles os pegaram. É 

um cerco, ... é uma conquista!!  

AS TRÊS CORTINAS Pt. 1 | 
Vinworth Dayal | Out. 5 2008  
No momento, estamos vendo uma 
tempestade econômica devasta-
dora e esta é uma categoria 7. Isso 
não está atingindo um só lugar; o 
mundo inteiro está tremendo. 
Qualquer economista poderia se 
levantar e falar. Mas porque temos 
esta Bíblia e a Mensagem, sabe-
mos quando isso está aconte-
cendo, é uma reestruturação do 
sistema. Sabemos que o poder do 
mal nos bastidores está manipu-
lando as coisas para assumir o 
controle, de modo que, quando 
chegar a hora, você não possa 
comprar ou vender. E quando este 
ano começou, eu disse para você 
observar e ver antes que o ano 
acabe. 
O tempo todo esse poder estava 
tentando se apoderar dos Estados 
Unidos da América, porque este 
era o país mais rico do mundo. E o 
povo daquele país representou 
algo tão grande que o mundo in-
teiro olhou para eles. Porque eles 

permaneceram pela liberdade de 
religião. E eles lutaram contra os 
britânicos por sua independência e 
de um pequeno bando que come-
çou com 13 colônias, eles se torna-
ram a maior nação do mundo fora 
de Israel. 
Mas esta é a grande coisa sobre a 
Bíblia, ela mostra que a nação se 
tornaria no final das contas o pró-
prio veículo para aquilo de que 
foge. A besta que saiu da terra fa-
lará com a voz do dragão que saiu 
do mar. E a besta que saiu da terra 
forçará toda a terra a adorar a 
besta (que saiu do mar). 
O controle total da Igreja Católica 
nos Estados Unidos da América: E 
isso não é política que é profecia; 
Apocalipse 17 e 18, que o poder ro-
mano irá governar o mundo inteiro. 
Apocalipse 13, América, a besta 
que sai da terra se tornará o veí-
culo através do qual o poder ro-
mano assumirá o controle da terra. 

E o Espírito Santo no livro do Apo-
calipse chama a Igreja Católica de 
“aquela mulher Jezabel” ligando-a 
aos livros de Reis e Crônicas onde 
está sua história, então quando 
essa repetição começa podemos 
ver exatamente do tempo de I Reis 
16 quando Jezabel se casou com 
Acabe até 2 Reis 9 quando Jeú foi 
ungido para a destruição de Jeza-
bel;  ela foi destruída. E assim, de 
1960 até a Igreja Católica desapa-
recer do mapa, essa história está 
se repetindo, I Reis 16 e II Reis 9 
no antigo testamento e que se des-
dobrou de 1960 a 2008. Portanto, 
a história de Israel no tempo de 
Acabe e Jezebel vai repetir na 
América. Estou mostrando como 
esse poder de Jezabel entrou em 
Israel nas dez tribos, democratas, 
e agora estou mostrando como ele 
veio e tomou o reino da Judéia, re-
publicanos. 

AS TRÊS CORTINAS Pt. 2 | Vinworth Dayal | Oct. 8th 2008  

Anti-Catholicism in the United States  

Trent Horn 
  

10 - Nov - 16 
  

https://www.catholic.com 
  

https://www.catholic.com/magazine/online-edition/anti-catholicism-in-the-united-states
https://www.catholic.com/magazine/online-edition/anti-catholicism-in-the-united-states


Estes são israelitas, mas para os israeli-
tas a profecia. Lá dentro vocês estão divi-
didos, são menos de dois tem todas es-
sas coisas que são administrações, você 
poderia chamar um de Refeito, então o 
que foi falado pelos publicanos, pode cha-
mar um de Democrata.  

 

A América é parte do mistério porque esse 

aperto está vindo de Apocalipse 13. Este 

Profeta em quem acreditamos veio da Amé-

rica. 

 

Isso é o que está acontecendo. Isso é o que 

está acontecendo, há tantos pedaços do que 

está quebrado nas notícias e nos eventos 

modernos, mas isso é a profecia... Dentro 

dali você tem todas essas coisas que estão 

sendo feitas, para que o que foi falado pelo 

Profeta seja cumprido. Porque todas essas 

coisas o estão levando a um ponto onde 

Roma controlará os militares, ela controlará 

a política e todas as religiões. 

 

Você não pode comprar ou vender mos-

trando que ela controlará toda a economia. 

 

Todos aqueles nomes que não estão escri-

tos no Livro do Cordeiro morto antes da fun-

dação do mundo adorarão a besta e aque-

les que não o fizerem serão mortos; mos-

trando que ela controlará todas as religi-

ões. 

 

Ela controlará todo o governo porque diz, 

‘e esses dez reis darão sua força e poder à 

besta’. 

AS TRÊS CORTINAS Pt. 1 | Vinworth Dayal | Oct. 5th 2008 

  

E este sistema é conhecido como mistério Babilônia na Bíblia e também como a 

grande mulher chamada de 'Grande Prostituta' e também é chamada de 'aquela 

mulher Jezabel'. E quando Elias veio, quando ele estava entrando em seu minis-

tério, aquele poder Católico subiu na América até a sede da Casa Branca em 

1960. 
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A BESTA QUE SAIU DA TERRA Apocalipse 13:11-18 ARC  

E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e falava 

como o dragão.  

E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela 

habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada.  

E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens.  

E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença 

da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera 

a ferida de espada e vivia.  

E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da 

besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta.  

E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um 

sinal na mão direita ou na testa,  

para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da 

besta, ou o número do seu nome.  

Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é nú-

mero de homem; e o seu número é seiscentos e sessenta e seis.  

A bandeira dos Estados 

Unidos da América e a do 

Vaticano hasteadas lado a 

lado em Washington 
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A Marca da Besta 

E eu vi outra besta subindo da terra ... (não da - da água, da terra). Então, a espessura e a 

multidão de pessoas é água, então aqui é onde não havia gente, os Estados Unidos. E ele 

tinha dois chifres de cordeiro ... 

 

“Dois chifres como um cordeiro”, não um cordeiro. O que é isso? É nosso búfalo americano. 

Certo. Veja, lá está ele, “dois 

chifres como um cordeiro”. Mas 

então o que ele fez? Ele tinha 

liberdade de religião, primeiro; 

ele agiu como um cordeiro; ele 

falava como um cordeiro. Mas 

lembre-se, ele nunca se tornou 

um carneiro velho. Ele era um 

cordeiro. Este país tem apenas 

cento e cinquenta anos, você 

sabe, apenas um cordeiro. 

... e então ele falou como um 

dragão. 

 

E ele exerceu todo o poder ... a primeira besta tinha diante de si ... (o dragão vermelho) ... e 

fez com que todos os que estavam na terra, que habitavam sobre a terra, adorassem a besta, 

cuja ferida mortal foi curada . ( Veja!) 

 

E - e ele faz grandes maravilhas, para fazer dele um fogo descer do céu ... (A bomba atômica, 

e hidrogênio; nação inteligente e assim por diante, enganando as nações por estas coisas). 

Os Estados Unidos chegarão a um tempo em que a igreja e o Estado se unirão. 

 
A Marca da Besta, 158-161 

William Branham 

13 de maio de 1954  
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Eu estava entrando na história americana, a história dos Estados Unidos da América. E mos-

trando como eles começaram com 13 colônias e 13 estrelas e listras e eles tinham 13 flechas 

naquela águia e na nota de um dólar. Eles tiveram 13 

degraus para subir a pirâmide e, em seguida, como 

ela é encontrada no capítulo 13 do Livro do Apoca-

lipse. 
As Três Cortinas Pt. 1  
Vinworth Dayal  
05 de outubro de 2008  

 

312 (...) Ela está colocada bem aqui no trono hoje, 

neste país.  313 Recordem, exatamente como fez 

Acabe, e Jezabel atrás dele, que... A Bíblia chama a 

Igreja Católica de Jezabel, prostituta. E Acabe não 

era um sujeito ruim; eu não digo que o Sr. Kennedy 

não é um homem bom, eu não sei nada sobre ele. Ele 

é um homem; isto é tudo que eu sei. Ele é o Presi-

dente; eu creio que ele dará um bom Presidente. Não é ele, é aquele sistema atrás dele. 

Espere até que ele se esquente no Gabinete e tudo que ela puder, então observe o que 

acontece. Observe o que isto fez em outras nações; veja o que sempre tem feito. 314 E não 

diz a Bíblia em Apocalipse 13... O número desta nação é 13: ela tem 13 listras na - 13 estrelas 

na bandeira, 13 listras na bandeira, 13, tudo nela é treze. Treze colônias, tudo treze, e é 

encontrada no capítulo 13 de Apocalipse. 
A Restauração da Árvore Noiva  

William Branham  

22 de abril de 1962 

 

A história de Israel está se repetindo nos Estados 

Unidos da América 

 

Gálatas 3:6 É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 

Gênesis 14:14. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, 

nascidos em sua casa, trezentos e dezoito, e os perseguiu até Dã. 

Gênesis 14:15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os 

perseguiu até Hobá, que fica à esquerda de Damasco. 

6 E eu penso através da era, eu penso no pai de nossa nação, George Washington, como 

ele confiou em Deus. 
História de vida 

William Branham 

20 de julho de 1952 

  

O Brasão Americano mostrando a Águia com 13 fle-

chas, 13 listras e 13 estrelas 
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97 (...)Sim, temos que ter um absoluto. 98 Es-

tou pensando em alguém neste momento, en-

quanto encerramos, que foi George Washing-

ton. Quando a América era jovem e lutávamos 

pela vida, a vida desta grande nação que te-

mos. George Washington era um cristão. Ele 

era um crente. E lá no Valley Forge, disseram-

me que dos soldados americanos apenas cerca 

de um terço deles tinham sapatos. E o inverno 

estava gélido, a zero grau de temperatura, e o rio estava congelado e transbordando. E os 

britânicos do outro lado. E a vida desta pequena nação estava por um fio. 99 O que ele fez? 

Ele era um cristão. Ele saiu durante a noite e se ajoelhou na neve, e orou até ficar molhado 

com a água da neve até em torno da cintura. E ele ficou ali e orou até obter o absoluto, a 

reposta de Deus, que Deus lhe daria a vitória. 100 E no dia seguinte, o Valley Forge não era 

nada para ele. Atravessou o Delaware, avançou através do gelo com soldados malvestidos, 

quase congelados, com os pés descalços no chão, na neve, e a conquistou, mesmo quando 

três balas de rifle atravessaram seu casaco. Por 

quê? Ele estava confiando no absoluto de uma 

oração respondida. Amém. As próprias origens de 

nossa nação se basearam nessas coisas.  
Um Absoluto  
William Branham  
04 de março de 1963  

 

José / Manassés; que era uma meia tribo de José; 
era conhecida como a 13ª tribo de Israel. Se olhar-
mos para os símbolos americanos, veremos 13 re-
petidamente. Existem 13 faixas no escudo e na 

bandeira nacional - "a bandeira dos Estados Unidos". Houve 13 estados fundadores da Amé-
rica. 
  

George Washington orando no Valley Forge 

George Washington atravessando o 

Rio Delaware 

Bandeira dos Estados Unidos da América 

com 13 estrelas e 13 listras 
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38 Eles assemelham, um ao outro, perfeitamente. E lembrem-se quando estes... Israel 
veio e tomou sua terra natal e a Palestina, mandou de volta todos os ocupantes daquela terra 
e possuiu a terra. Nós viemos e a tomamos dos índios, os expulsamos e possuímos a terra. 
Deus tinha uma razão para aquilo. Deus ia mostrar ao mundo o que Ele pode fazer com um 
- um pequeno bando de pessoas que queria liberdade e liberdade de religião para servirem 
a Deus.  
Religião de Jezabel 
William Branham  
19 de março de 1961 

118 (...) E como este país, sendo um tipo, 
como Israel, entrou em uma terra e expulsou 
os ocupantes, e herdou a terra. E os primei-
ros reis que eles tiveram, Davi e Salomão, 
eram reis tementes a Deus. Depois de um 
tempo, eles colocaram um Acabe em cena. 
Eles votaram nele. A cadeira terá ... a igreja 
se tornou mundana. E tivemos um Lincoln e 
um Washington, veja o que é hoje. Olhe 
para onde estamos indo agora. Onde está a 
próxima coisa? Estamos no tempo do fim. 
A Voz do Sinal 
William Branham  
21 de março de 1964  

 

Esta nação era conhecida em todo o mundo como a nação líder, porque tínhamos homens 
piedosos por trás dela: (...). Mas assim como Israel cometeu seu erro e colocou Acabe, 
nós fizemos a mesma coisa não muito tempo atrás. Quando Acabe entrou, ele se casou 
com Jezabel. E Jezabel era uma pagã.(...) 
Um som incerto 
William Branham  
29 de abril de 1961  

 

37 E então, nós concluímos, que este país livre, e foi... tinha um cordeiro, que significa o 
Cordeiro de Deus. Mas, após um tempo, este mesmo sistema que nós temos, falou como 

o dragão e exerceu todo o poder 
que o dragão tinha diante dele.  
Religião de Jezabel 
William Branham  
19 de março de 1961  

Oséias 8:1-4 Põe a trombeta à tua boca. Ele 

vem como águia conta a casa do SENHOR, porque tras-

passaram o meu concerto e se rebelaram conta a minha 

lei. 2. E a mim clamarão: Deus meu! Nós, Israel, te co-

nhecemos. 3. Israel rejeitou o bem; o inimigo persergui-

lo-á. 4. Eles fizeram reis, mas não por mim; constituíram 

príncipes, mas eu não o soube; da sua prata e do seu 

ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. 
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Apocalipse 13: 1-9 

1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças 
e dez chifres, e, sobre os chifres, dez diademas, e, sobre as cabeças, um nome de 
blasfêmia.  

2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés, como os de urso, e a 
sua boca, como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande 
poderio. 

3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e 
toda a terra se maravilhou após a besta.  

4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: 
Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela?  

5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder 
para continuar por quarenta e dois meses.  

6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu 
tabernáculo, e dos que habitam no céu.  

7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda 
tribo, e língua, e nação.  

8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão 
escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo.  

9. Se alguém tem ouvidos, ouça. 

BABILÔNIA MISTÉRIO: ROMA: 

Conecção: Vaticano-Jesuítas-Illuminati  
Apocalipse 17:5 E, na sua testa, estava escrito o nome:  

“MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROSTITUI-

ÇÕES E ABOMINAÇÕES DA TERRA.” 
129 Ora, até este momento não cheguei ainda àquele ponto na história que prometera cobrir, 
isto é, a mistura de religião de Ninrode e a religião cristã. Você se recorda que Atallus fugiu 
da Babilônia para Pérgamo e estabeleceu seu reino fora do alcance do Império Romano. Ele 

floresceu pelos anos, alimentado pelo deus deste mundo. Uma suces-
são de reis sacerdotes seguiu Atallus até o reino de Atallus III quando 
por razões conhecidas somente da soberania de Deus ele legou o reino 
a Roma. Júlio César então tomou ambos os reinos, o físico e o espiritual 
porque ele se tornou o Pontífice Máximo da Religião Babilônica e foi 
por conseguinte sacerdote-rei. Este título passou sucessivamente aos 
imperadores até ao tempo de Maximus III que o recusou. Segundo a 

História de Estêvão foi então que o Papa tomou a supremacia que o imperador rejeitara e 
hoje existe ainda um pontífice no mundo, e ele é verdadeiramente o Pontífice Máximo. Ele 
usa uma coroa tríplice e reside em Roma. E em Apocalipse 17 Deus não se refere mais a 
Pérgamo como trono de Satanás nem diz que é onde Satanás habita. Não, a sala do trono 
não se acha mais em Pérgamo, mas sim no mistério da grande Babilônia. Ele não está na 
Babilônia, mas no mistério da Babilônia. Ele se encontra numa cidade sobre sete colinas. 
Sua cabeça é o anticristo porque ela usurpou o lugar de Cristo que é o Único Mediador e o 
Único que pode perdoar pecados. Sim, o Pontífice Máximo está conosco hoje. 
A Era de Pérgamo 
William Branham 

07 de dezembro de 1960.  
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A Reforma e o Surgimento da Abominação 

chamada Ordem Jesuíta 
 
42 Aqueles que combateram esta terrível igreja anticristo foram destruídos. Os que com ela 
ficaram acharam-se como penhores da igreja quer fossem eles camponeses ou reis. Suas 
vidas não mais lhes pertenciam, e nem também pertenciam a Cristo, mas eles pertenciam, 
de corpo, alma e espírito à Igreja de Roma. Eles falavam sobre o sangue de Cristo, no en-
tanto compravam sua salvação com dinheiro, e compravam o perdão dos pecados com 
dinheiro ou com penitência. O mais rico, deles acharam esta situação feliz quando o Papa 
Leão X permitiu-lhes comprarem indulgência para os pecados ainda não cometidos de 
modo que eles com a consciência tranquila planejavam seus terríveis crimes e depois pro-
curavam levá-los a cabo, sabendo que o papa já os tinha remido de seus pecados. A Palavra 
de Deus foi retida deles, quem então era para conhecer a verdade! (...) 
19 Assim quando Leão X tornou-se papa, e João Tetzel foi vender indulgências pelo pecado, 
Lutero não tinha escolha senão levantar-se contra este ensinamento anti-escriturístico. 
Primeiro, ele bradou do púlpito contra isto e depois escreveu suas famosas 95 teses que 
em 31 de outubro de 1.517 ele pregou na porta da Igreja de Castelo.  
A Era de Sardes 
William Branham 

09 de dezembro de 1960. 

 
70 E nos dias de Martinho Lutero, depois de cinco – quinhentos 
anos de eras negras, Martinho Lutero viu a Coluna de Fogo se 
mover e ele saiu da igreja Católica e seguiu a Coluna de Fogo e 
trouxe dezenas de milhares deles para fora. 
Israel na sua terra natal  
William Branham  
29 de março de 1953  

A Reforma: Quando a Reforma veio com suas doutrinas de sal-
vação pela graça somente por meio da fé, ela despojou comple-
tamente Roma de seu poder espiritual. E assim, com esses 
grandes avivamentos estourando e acontecendo a Reforma, as nações estavam se afas-
tando do poder do Papa.  
E com a quebra de seu poder espiritual, ele perdeu seu poder temporal. Em outras palavras, 
ele não tinha mais a capacidade de governar o povo por meio do rei do país, porque o 
rei estava se separando, como Henrique VIII. Bem, isso não era bom para Roma porque eles 
estavam perdendo muito dinheiro. As nações não estavam mais pagando "centavos de 
Pedro".  

Martin Luther   
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Inácio de Loyola Como resultado disso, o Diabo le-

vantou Inácio de Loyola com seus demonismos, seus 

"exercícios espirituais" e - como Loyola havia sido membro 

dos Alumbrados espanhóis, que é o que hoje chamamos de 

Illuminati, ele usou a Ordem dos Jesuítas para tentar recu-

perar o que havia sido levado pela Reforma. Ele tinha uma 

vontade de aço. E então, ele foi até o Papa, e o Papa em 

1540 então criou a Ordem dos Jesuítas. Mas este homem é 

um soldado, ele é um advogado, e ele reuniu uma legião de 

soldados e guerreiros para voltar 

Santo Inácio de Loyola o que Roma havia perdido, além de 

instituir um Governo Mundial para o Papa, de Jerusalém. 
[The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope] 

Poder Jesuíta: "A Companhia de Jesus foi desde então reconhecida como a principal 

força de oposição do protestantismo. A Ordem tornou-se dominante na determinação 

dos planos e da política da Igreja Romana. O sucesso da Ordem foi fenomenal. Ela 

enviou seus representantes a cada trimestre do globo. Tornou-se uma potência mundial. 

Seus apóstolos solitários foram vistos sombreando os tronos da Europa. Eles usaram 

todos os meios conhecidos pela engenhosidade humana ... para conhecer todos os se-

gredos, sondar todos os desígnios, penetrar em todas as intrigas, prevalecer em todos os 

conselhos, superar toda a diplomacia, e dominar a raça humana, - tal era seu propósito 

e ambição. Eles ferem a sociedade humana em todas as partes da terra habitável, as 

rastejantes silenciosas de sua trama sempre crescente para retomar o mundo para a 

Igreja (Católica Romana) , e para subjugar e conquistar e extinguir o último rema-

nescente da oposição ao seu domínio de costa a costa, dos rios aos confins da terra. " 
[História Universal de Ridpath, John Ridpath, 1899] 

O Jesuíta Geral (O Papa Negro): O Jesuíta Geral é o ditador e 

autocrata absoluto, completo e total da Ordem. Quando ele fala, 

seus provinciais se movem. Eles dividiram o mundo nessas pro-

víncias. Portanto, é o antigo governo provincial da Babilônia, 

centrado em Nabucodonosor ou no próprio jesuíta geral; por-

tanto, é uma forma estritamente romana de governo, onde todos 

os estados ou províncias estão subordinados a este soberano 

mundial. Seu objetivo final é o governo do mundo, sob o con-

trole do Papa, a partir do Templo de Salomão reconstruído 

em Jerusalém 
  

Santo Inácio de Loyola 

Arturo Sosa   
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É o Superior Geral dos Jesuítas, o chamado "Papa Negro" [o preto aqui se refere 

a atividades ocultas e malignas, não à raça ou cor] quem dá as ordens ao Papa real. 

O general jesuíta e os outros altos generais jesuítas são feiticeiros. Eles adoram o 

que chamam de Lúcifer. O atual Jesuíta General é Arturo Sosa. “É" para a maior 

glória de Deus "- Ad Majorem Dei Gloriam: a maior glória do deus que se assenta em 

Roma. ” [O espectro Jornal, maio de 2000, O Papa Negro] 

 
“Eles dividiram o mundo nessas províncias. Portanto, é o antigo governo provincial da Babilônia, centrado 
em Nabucodonosor ou no próprio jesuíta geral; portanto, é estritamente uma forma de governo romana, onde 

todos os estados ou províncias estão subordinados a este soberano mundial. ” 

O Papa Paulo III ordenou que Inácio de Loyola fundasse a Ordem dos Jesuítas, que 

atuaria como a inteligência e a milícia secreta do Vaticano. [Alberto 

Rivera, ex-padre jesuíta, Chick Publications]  

 
 
 

Alberto Rivera  
Ex-Padre Jesuíta 

  

  



O juramento extremo 
de indução jesuíta  
Como outro item de interesse, citamos os seguintes 
trechos desta organização sob juramento. Só é levado 
pelo sacerdote mais confiável da Ordem dos Jesuítas 
e foi acusado como aquele levado pelos membros do 
Quarto Grau dos Cavaleiros de Colombo. (Ver Regis-
tro do Congresso, Projeto de lei 1523 da Câmara, 
caso de eleição contestado de Eugene C. Bonniwell, 
contra Thos. S. Butler, 15 de fevereiro de 1913, pági-
nas 3215-16.) 

"Eu .........................................., agora na presença 

de Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Virgem 

Maria, o Bem-aventurado Miguel Arcanjo, o 

Bem-aventurado São João Batista, os Santos 

Apóstolos ... e a você meu Pai fantasmagórico, o 

Superior Geral da Companhia de Jesus fundada 

por Santo Inácio de Loyola , na pontificação de 

Paulo III, e continuar até o presente, fazer pelo 

ventre da virgem, a matriz de Deus e a vara de 

Jesus Cristo, declarar e jurar que sua Santidade, o 

Papa, é o Vice regente de Cristo , e é o verdadeiro 

e único cabeça da Igreja Católica ou Universal em 

toda a terra; e em virtude das chaves de ligar e 

desligar, dadas a sua Santidade por meu Salvador, 

Jesus Cristo, ele tem o poder de depor reis heré-

ticos, príncipes, estados, comunidade e go-

verno, TODOS sendo ILEGAIS sem sua confir-

mação sagrada, e que podem ser destruídos com 

segurança. 

Eu agora renuncio e nego qualquer lealdade de-

vida a qualquer rei herético, príncipe ou estado 

chamado Protestante ou Liberal, ou OBEDIÊN-

CIA A QUALQUER DE SUAS LEIS, magistra-

dos ou oficiais. 

Declaro ainda que ajudarei e ajudarei e aconselha-

rei todos ou qualquer um dos agentes de sua San-

tidade em qualquer lugar onde quer que eu esteja, 

e farei o meu melhor para extirpar as doutrinas 

protestantes ou liberais heréticas e destruir todos 

os seus pretensos poderes, legais ou então. Além 

disso, prometo e declaro que, não obstante, estou 

dispensado de assumir qualquer religião herética, 

para a propagação dos interesses da Igreja Mãe, 

para manter em segredo e privado todos os conse-

lhos de seus agentes, .......  

Eu prometo e declaro ainda, que eu não terei opi-

nião ou vontade própria, ou qualquer reserva 

mental, mesmo como corpo ou cadáver, mas 

obedecerei sem hesitação a cada uma das ordens 

que possa receber dos meus superiores na milícia 

do Papa e de Jesus Cristo. 

"Que irei a qualquer parte do mundo, seja qual 

for, sem murmurar e serei submisso em todas as 

coisas que me forem comunicadas ... Eu prometo 

e declaro que irei, quando a oportunidade se apre-

sentar, fazer e travar uma guerra implacável , se-

creta ou abertamente, contra todos os hereges, 

protestantes e liberais, 

como sou instruído a 

fazer para extirpá-los 

e exterminá-los da 

face de toda a terra, e 

que não pouparei 

sexo, idade ou condi-

ção, e isso eu vou en-

forcar, desperdiçar, 

ferver, esfolar, estran-

gular e enterrar vivos 

esses hereges infames; rasgar os estômagos e ven-

tres de suas mulheres e esmagar as cabeças de 

seus filhos contra a parede, a fim de aniquilar para 

sempre sua raça execrável. 

“Que quando o mesmo não puder ser feito aberta-

mente, usarei secretamente um COPO DE VE-

NENO, UM CABO DE ESTRANGULAÇÃO, 

OU UMA BALA DE CHUMBO, INDEPEN-

DENTEMENTE DE HONRA, POSIÇÃO, DIG-

NIDADE OU AUTORIDADE DA PESSOA OU 

PESSOAS QUALQUER SEJA SUA CONDI-

ÇÃO DE VIDA, PÚBLICA OU PRIVADA, 

COMO A QUALQUER MOMENTO POSSO 

SER ORDENADO A FAZER POR QUALQUER 

AGENTE DO PAPA OU SUPERIOR DA IR-

MANDADE DA FÉ SANTA DA SOCIEDADE 

DE JESUS".  

O Monograma Jesuíta 
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A Ordem dos 

Illuminati  

Nasceu em 

1776 

A família Rothschild: Especializada em fazer 

grandes empréstimos a governos, geralmente para 

financiar guerras, e gra- 

dualmente passou a exercer  

enorme influência nos assun- 

tos  políticos. Seu poder foi  

ampliado por sua influência  

ou controle sobre os bancos  

centrais. Eles têm paixão pelo  

sigilo e geralmente trabalham nos bastidores  

N.B. Conquistaram os Bancos Cen-trais depois de 

1776. Banco Central começou na Babilônia 

Aliança: O Jesuíta General havia buscado 

uma aliança com a Casa Maçônica de Roths-

child na Inglaterra. Para conseguir isso, ele 

escolheu um jesuíta que era judeu de raça 

- Adam Weishaupt. Weishaupt foi um bri-

lhante instrutor de Direito Canônico na 

Universidade Jesuíta da Baviera. Lemos: 

“Do Colégio Jesuíta de Ingolstadt é certo 

ter emitido a seita. Conhecidos como ‘os 

Illuminati da Baviera’, fundado por Adam 

Weishaupt. [Occult Theocracy, Lady Que-

enborough, publicado originalmente em 

1933] 

Judeu: O cartel 

bancário inter-

nacional (Illumi-

nati) é principal-

mente judeu 

por raça. 

Base de longo prazo: Os 

Illuminati operam em 

uma base de longo prazo. 

Quer demore vários anos 

ou mesmo séculos, eles 

têm dedicado seus des-

cendentes a manter a pa-

nela fervendo até que 

eles esperem que a cons-

piração seja realizada. 

[Myron Fagan, Editor] 

Ramo importante: A 

organização satânica 

secreta (Illuminati), 

mais tarde se tornou o 

ramo mais importante 

da ordem jesuíta, con-

trolando a economia 

mundial,  bancos in-

ternacionais, as forças 

militares, a feitiçaria 

e as religiões mundi-

ais. [Alberto Rivera ex 

jesuíta] 

Maçons: os maçons in-

feriores não têm ideia de 

que os maçons do Alto 

Escalão estão traba-

lhando para o general je-

suíta. Eles pensam que 

estão apenas fazendo 

trabalhos e sendo pes-

soas boas. Mas o ponto 

principal é que os ma-

çons de alto nível são su-

jeitos, também, ao Ge-

neral Jesuíta  [The 

SPECTRUM Newspa-

per, May 2000, The 

Black Pope] 

Meyer Armchiel 

Rothschild: tornou-se 

o principal finan-ciador 

dos Illuminati. Em 1º 

de maio de 1776, a Or-

dem dos Illuminati foi 

oficial-mente fundada 

no antigo reduto dos je-

suítas da Baviera. Os 

jesuítas agora usa-riam 

a Casa Judaica de 

Rothschild. [The S-

PECTRUM News-pa-

per, May 2000, The 

Black Pope] 

Seis objetivos básicos: A Ordem dos Illuminati (que signi-

fica iluminados) tinha seis objetivos básicos em seu plano de 

conquista do mundo:  

1. Abolição de todos os governos existentes e o estabeleci-

mento de um supergoverno mundial único, 

2. Abolição da herança,  

3. Abolição da propriedade privada,  

4. Abolição do patriotismo,  

5. Abolição da família, 

6. Abolição de liberdade. [A Nova Ordem Mundial] 
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Estados Unidos da América Nasceu em 

1776  

Fugindo da perseguição católica romana 

É impressionante ver o paralelo entre o Israel do Antigo Testamento e a América agora. 
Ambos eram grandes nações. Ambos foram fundados e seu povo tinha ido para lá por causa 
de perseguições religiosas. 
Israel foi perseguido pelo Faraó e esteve em cativeiro por centenas de anos, onde foram 
privados de adorar o Deus vivo e verdadeiro, e foram privados desse privilégio; e eles se 
tornam escravos. Mas Deus havia feito a eles uma promessa em Sua Bíblia, ou em Sua 
Palavra, e por Seus profetas, que Ele lhes daria uma terra. E eles entraram nesta terra e 
expulsaram os ocu-
pantes daquela terra, e 
possuíram sua he-
rança, pois Deus tinha 
um propósito de fazer 
isso. E assim é esta 
nossa grande nação. 
Viemos aqui, e em 
Plymouth Rock esta 
nação foi fundada na 
liberdade de religião 
porque nossos ante-
passados fugiram da 
perseguição romana 
do moderno sistema 
de Jezabel, e fugiram 
e resistiram a muitas 
perseguições e martí-
rios sob o falso sistema de Jezabel e, de acordo com o capítulo 13, Deus havia prometido 
a eles um oásis e um lugar , pois a mulher foi carregada para o deserto, onde foi alimentada 
por um tempo, um tempo e metade de tempo. Deus fez a promessa à América, ou à igreja 
(à mulher) de vir a este país 
 
34 Vocês observaram em Apocalipse 13? Todas as outras bestas tiveram que emer-

gir do mar, águas; Apocalipse 17:15, diz, “As águas que vistes são povos e multi-

dões”. E todas as outras bestas, elas surgiram da água, e densas multidões de 

povos. Mas quando os Estados Unidos surgiram, “Eles vieram da terra onde não 

havia povos”. E lembrem-se, quando ele surgiu, ele parecia um cordeirinho. 
Religião de Jezabel  
William Branham  
19 de março de 1961 
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Rei da América: 

“73 Agora, o Espírito Santo era o 

Líder nesta nação. Esta nação cos-

tumava ser governada quando lá 

em... quando prepararam a decla-

ração da independência. E havia 

uma cadeira a mais que se encon-

trava ali. Não há um pouquinho 

de dúvida em minha mente que, o 

Filho de Deus Se sentava naquela 

mesa, quando esta nação foi fun-

dada com base nos princípios de 

liberdade de religião e liberdade 

para todos, e baseada na Palavra 

Eterna de Deus. O Rei Rejeitado 
William Branham  15 de maio de 1960 

 
A visão dos Illuminati sobre a América: eles 

consideraram isso (a América) uma grande 

ameaça aos seus planos. No início de 1800, o es-

tabelecimento do Times of London afirmou: "Se 

essa política financeira perversa que teve sua 

origem na República da América do Norte for es-

tabelecida, então esse governo fornecerá seu 

próprio dinheiro sem custo. Ele pagará suas 

dívidas e ficará sem uma dívida. Ele se tornará 

próspero sem precedentes na história dos gover-

nos civilizados do mundo. Os cérebros e a ri-

queza de todos os países irão para a América do 

Norte. Esse governo deve ser destruído ou des-

truirá todas as monarquias do globo. ["Des-

cent Into Slavery"por Des Griffin, Capítulo 

Cinco] 

 

Jesuítas, um inimigo perigoso: "É minha opi-

nião que se as liberdades deste país, os Estados 

Unidos da América, forem destruídas, será pela 

sutileza dos padres jesuítas católicos romanos, 

pois eles são os inimigos mais astutos e perigo-

sos da liberdade civil e religiosa. Eles instigaram 

a maioria das guerras da Europa. "General Lafa-

yette da França 

 

Sua Constituição foi baseada na 

Bíblia: a América foi única na histó-

ria moderna. Foi apenas a segunda 

nação na história (Israel foi a pri-

meira) que foi formada com a Bíblia 

como seu livro de leis. Sua Consti-

tuição foi projetada especificamente 

para limitar o poder do governo e 

manter seus cidadãos livres e prós-

peros. [Descida à escravidão, por Des Griffin, 

Capítulo 5] 

União de Estados Soberanos Independentes: 

Assim começou a jornada das treze ex-colônias 

britânicas em direção a uma união duradoura de 

Estados Soberanos Independentes. 

 

A Constituição protegeu a forma e 

a criação de dinheiro: 
Levítico 19: 35-36: (...) Equilíbrio justo, 
peso justo, um efa justo e um him justo, 
tereis. 
Apenas o governo teve permissão para imprimir 

dinheiro. “O Congresso terá Poder ... Para cunhar 

Dinheiro, regular o Valor disso ... "(Artigo I, Se-

ção 8, EUA] 
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O Trabalho 

de base para 

o Cerco 

As Sociedades Secretas: 

para que esses grupos implemen-

tem seu plano, eles usaram as so-

ciedades secretas, como Jesuítas, 

Maçonaria e os Illuminati. O 

povo deste país pensou que ven-

cemos a Guerra Revolucionária. 

Eles não estavam cientes das for-

ças em ação e dos convênios fei-

tos por meio de tratados e das 

obrigações envolvidas ao usar o 

dinheiro do rei. Nem estavam ci-

entes dos impostos que resultam 

do uso dos reis do dinheiro e da 

escravidão que se segue. [A his-

tória do ouro e da prata legais 

como moeda...] 

Os Pais Fundadores 
Os Pais fundadores sabiam da intriga dos Jesu-

ítas dirigida à nova República Protestante des-

ses Estados Unidos. 

1735-1826 (John Adams) es-

creveu ao presidente Jefferson: 

"Não estou feliz com o renasci-

mento dos jesuítas. Não tere-

mos enxames regulares deles 

aqui, em tantos disfarces quanto 

apenas um rei dos ciganos pode 

assumir, vestido de pintores, 

editores, escritores e mestres-

escolas? Se alguma vez houve 

um corpo de homens que mere-

cesse a condenação eterna no 

Inferno é esta Sociedade de 

Loiola. [Os Novos Jesuítas, Ge-

orge Riemer] 

1743-1826 (Thomas Jef-

ferson) "Se o povo ame-

ricano permitir que os 

bancos controlem a 

emissão de sua moeda, 

primeiro pela inflação e 

depois pela deflação, os 

bancos e corporações 

que crescem ao seu re-

dor privarão as pessoas 

de todas as propriedades 

até seus filhos vão acor-

dar sem-teto no conti-

nente que seus pais 

ocuparam. " 

1732-1799 (Ge-

orge Washing-

ton) 

"Se alguma vez 

nossa nação vol-

tar a trabalhar 

em papel não-fi-

nanciado, certa-

mente será como 

a morte de nosso 

corpo político. 

Este país irá 

quebrar." 

Patriarcas: Os patri-

arcas de nosso país 

entendiam os perigos 

dos bancos e dos ho-

mens que controla-

vam as instituições 

bancárias. O inimigo 

que derrotou este 

país desde o início 

foi a dívida criada 

pelo uso do papel-

moeda em vez de 

moedas de ouro e 

prata. O uso de pesos 

e medidas diferen-

tes fez com que este 

país caísse nas mãos 

dos banqueiros inter-

nacionais. [Um país 

derrotado na vitória] 
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Começa o cerco 
A Primeira Rodada 

Andrew Jackson: A primeira evidência documentável do envolvimento de 

Rothschild (Illuminati) nos assuntos financeiros dos Estados Unidos veio no final 

da década de 1820 e início da década de 1830, quando a família, por meio de seu 

agente Nicholas Biddle, lutou para derrotar a iniciativa de Andrew Jackson de 

restringir os banqueiros internacionais . Os Rothschild perderam o primeiro 

turno quando, em 1832, o presidente Jackson vetou a mudança para renovar a 

carta patente do 'Banco dos Estados Unidos' (um banco central controlado pelos 

banqueiros internacionais). 

Nicholas Biddle, o presidente do Banco dos Estados Unidos, disse: “Este digno 

presidente (Andrew Jackson) pensa que, por escalpelar índios e prender juízes, 

deve fazer o que quer com o banco. Ele está enganado.” Em 30 de janeiro de 

1835, os banqueiros tentaram assassinar o presidente 

Jackson. Richard Lawrence armado com duas pistolas à 

queima-roupa, disparou ambas as pistolas, e ambas fa-

lharam estragando os planos dos banqueiros. O presi-

dente Jackson disse: “o Banco está tentando me ma-

tar, mas vou matar o Banco." [Um país derrotado na 

vitória] 
 

Cova de víboras: "Você é uma cova de víboras. Eu pre-

tendo expulsá-lo e pelo Deus Eterno eu vou expulsá-lo. 

Se o povo ao menos entendesse a injustiça grosseira de 

nosso sistema financeiro e bancário." Andrew Jackson [segredos do Federal Re-

serve] 

Jackson, por meio do poder que lhe foi conferido pela Constituição, removeu o 

dinheiro do Banco dos Estados Unidos e o colocou nos Bancos do Estado. 1837 

marcou o fim do Banco dos Estados Unidos. [Um país derrotado na vitória] 

 

Retaliação: No ano de 1837, um pânico financeiro atingiu a América. Henry 

Clews, o famoso banqueiro, em seu livro, Twenty-eight Years in Wall Street, 

afirma que o Pânico de 1837 foi arquitetado (por Rothschild) porque o contrato do 

Banco dos Estados Unidos foi autorizado a expirar em 1836. [Segredos do Federal 

Reserve] 

[Pânico Financeiro: É uma condição de crise, marcada por um alarme avassalador, nos meios 
financeiros ou comerciais, que conduz a uma restrição súbita e drástica do crédito e a 

uma grande retração dos preços das ações e dos imóveis. O pânico geralmente é seguido 

por uma onda de falências de negócios e pode ser seguido por um período de depressão]   

Andrew Jackson 1767-1845 
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DIVIDIR PARA 

CONQUISTAR: 

E houve Guerra en-

tre os Estados! 

O papel dos jesuítas: “É mais uma 
guerra religiosa do que uma guerra ci-
vil! Existem apenas alguns dos líderes 
do sul que não estão mais nem menos 
sob a influência dos jesuítas. Deve-
mos ao Papa que agora vemos nossa 
terra avermelhada com o sangue de 
seus filhos mais nobres ”. [Abraham 
Lincoln] 

A escravidão e o Vaticano: em 1860, 
a questão diante do povo era a escravi-
dão. Os jesuítas no Vaticano estavam 
ocupados planejando a destruição dos 
EUA, enviando agentes ao norte e ao 
sul para atiçar a questão da escravidão. 
A mão de Deus estava sobre esta nação, 
e Abraham Lincoln, em 6 de novembro 
de 1860, foi eleito Presidente dos Esta-
dos Unidos. A imprensa (democrata) 
controlada pelos jesuítas atacou Lin-
coln. Lincoln jurou que acabaria com a 
escravidão. [A grande Traição, Publicações 

Chick] 

Começa a guerra civil: o exército dos 
estados escravistas da Confederação 
do Sul dispara contra as tropas da 
União do Norte em Fort Sumter, na 
Carolina do Sul, em 12 de abril de 
1861. 

 
Papel dos Illuminati: Nos anos após a Independência, um relacionamento comer-
cial estreito se desenvolveu entre a aristocracia produtora de algodão no Sul [es-
tados que apoiam a escravidão] e os fabricantes de algodão na Inglaterra. Os 
banqueiros europeus (Illuminati) decidiram que essa conexão comercial era o 
calcanhar de Aquiles da América, a porta pela qual a jovem República americana 
poderia ser atacada e vencida com sucesso. Sua propaganda cuidadosamente 
plantada e alimentada se transformou em rebelião aberta e resultou na secessão 
do estado da Carolina do Sul em 29 de dezembro de 1860 [depois que Lincoln foi 
eleito presidente]. Em poucas semanas, outros seis estados juntaram-se à conspi-
ração contra a União e se separaram para formar os Estados Confederados da 
América, com Jefferson Davis como presidente.  
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Gabinete Confederado, 1861: 
A história revela que os 
Rothschilds estiveram forte-
mente envolvidos no financia-
mento de ambos os lados da 
Guerra Civil. Lincoln atrapa-
lhou suas atividades quando, 
em 1862 e 1863, se recusou a 
pagar as taxas de juros exor-
bitantes exigidas pelos Roths-
childs e emitiu notas dos Esta-
dos Unidos sem juros. Isso os 
irritou. ["Descent Into Slavery" 

por Des Griffin, cap. 5] 

O Chefe de Justiça 

da igreja Católica 

Romana Tany 

disse: “Os negros 
não têm direitos 
que o homem 
branco deva respei-
tar”. Abraham 

Lincoln mais tarde 

assinou a Procla-
mação de Emanci-
pação. 

O papel do jesuíta: “É mais uma guerra religiosa do que 

uma guerra civil! Existem apenas alguns dos líderes 

do sul que não estão mais 

ou menos sob a influência 

dos jesuítas. Devemos ao 
Papa que agora vemos 

nossa terra avermelhada 
com o sangue de seus fi-
lhos mais nobres ”. 
[Abraham Lincoln]  

Jefferson Davis e seu gabinete   

Vítimas na grande batalha 

de Gettysberg. 

Abraham Lincoln Eles 

odiavam Lincoln ainda 

mais por assiná-lo. 
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Honra e Dever: “O homem não deve se 
importar onde e quando morrerá, desde 
que morra no posto de honra e dever. 
Mas devo acrescentar, hoje, que tenho o 
pressentimento de que Deus me chamará 
a Ele pelas mãos de um assassino. Que a 
Sua vontade, e não a minha, seja feita! 
Tantas tramas já foram feitas contra mi-
nha vida, que é um verdadeiro milagre 
que tenham falhado, quando considera-
mos que a grande maioria delas estava 
nas mãos de hábeis assassinos católicos 
romanos, evidentemente treinados por 
Jesus. 
seus ”[Abraham Lincoln“ Cinquenta 
anos na Igreja de Roma, ”por Chiniquy] 
 

Vitória de Lincoln e do Exército da 

União: a guerra durou até 26 de maio, 
1865, quando o último exército confede-
rado se rendeu. 

 

Assassinato na Sexta-Feira Santa: "Sinto-me 
seguro ao afirmar que em nenhum outro lugar 
pode ser encontrada em um livro a apresentação 
conectada da história que vai até a morte de 
Abraham Lincoln, que foi instigada pelo 
papa" negro " , o General da Ordem dos Je-

suítas, camuflado pelo papa "branco", Pio 

IX, auxiliado, incitado e financiado por outros 
"Divine Righters" da Europa, e finalmente con-
sumado pela Hierarquia Romana e seus agentes 
pagos neste país e no Canadá francês na noite 
"sexta-feira Santa", 14 de abril de 1865, no Te-
atro Ford, Washington, DC " [The Suppressed Truth 

About The Asassination of Abraham Lincoln, ...]  

DISCUTINDO A 

PROCLAMAÇÃO 
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Derrubando seus muros 
A ERA DA IGREJA DE TIATIRA  William Branham 08-12-60 
198. (...) Durante aquele tempo acontecerá que - que haverá uma grande mulher 

se levantando nos Estados Unidos; ela estará lindamente vestida (e eu coloquei 

entre parênteses, talvez a igreja católica. Vêem?), isso assumirá o governo sobre 

o poder, sobrepujará os outros nos Estados Unidos. Ela será bonita de se olhar, 

mas ela terá o coração cruel como ela pode ser. " 

Implacáveis: Destemidos por seus fracassos 
iniciais em destruir os Estados Unidos, os ban-
queiros internacionais (Illuminati) persegui-
ram seu objetivo com zelo implacável. Entre 
o fim da Guerra Civil e 1914, seus principais 
agentes nos Estados Unidos foram Kuhn, 
Loeb and Co. e o JP Morgan Co. Eles opera-
ram anonimamente nos Estados Unidos por 
trás da fachada (máscara) do Americano J. P. 
Morgan and Company. 

Armadilha: “Como eu disse; o primeiro 
grande passo da conspiração seria a armadilha 
de nosso sistema monetário. Para atingir esse 
objetivo; Eles precisavam 
obter a cooperação total dos 
elementos do então grande 
banqueiro na América do 
Norte, e isso era mais fácil 
de falar do que fazer. Mesmo 
naqueles anos, Wall Street 
era o coração do mercado fi-
nanceiro americano e J.P. 
Morgan era seu ditador. [Myron Fagon, Edi-
tor]  

 

Plotagem: Os banqueiros internacionais planejavam ativamente restabelecer um banco central 

sob seu controle nos Estados Unidos. Em 13 de março de 1907, os banqueiros engendraram um 
pânico financeiro que levou à depressão. [A Nova Ordem Mundial] 

Foi uma crise financeira que teve todas as características de um 'trabalho' Rothschild habilmente 
planejado. O pânico resultante minou financeiramente dezenas de milhares de pessoas inocentes 
em todo o país - e rendeu bilhões para a elite bancária. O objetivo da "crise" era duplo: 

1. Para fazer uma 'matança' financeira para os Insiders, e 
2. Para impressionar o povo americano com a "grande necessidade" de um banco central. 

[Condescendido de “Descent Into Slavery”, The New World Order] 

De acordo com o congressista Charles Lindbergh, Sr., "The Money Trust (Illuminatis) cau-
saram o pânico de 1907 e, portanto, forçou o Congresso a criar uma Comissão Monetária Naci-
onal. "[O Conselho de Relações Exteriores e a Nova Ordem Mundial] 

Em 1908, o Congresso criou a Comissão Monetária Nacional, cuja tarefa era desenvolver um 
plano para lidar com as crises financeiras periódicas. [A Nova Ordem Mundial]]  

  

J.P. Morgan 
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O sistema de Reserva Federal foi Planejado em Segredo 
Houve uma ocasião, perto do final de 1910, em que eu era tão reservado - na verdade, tão fur-

tivo - como qualquer conspirador ... nossa expedição secreta à Ilha Jekyll como a ocasião da 

concepção real do que eventualmente se tornou o Sistema de Reserva Federal [Frank Vanderlip, 

The Saturday Evening Post, 9 de fevereiro de 1935, página 25] 

  

The Mastermind: Barão Alfred Rothschild foi o mentor por trás do plano. Paul Warburg, 

um sócio, era o representante de Rothschild. Having elaborou a arquitetura de um sistema ban-

cário de propriedade privada, o desafio era descobrir uma maneira de fazer o Congresso dos 

EUA aprová-lo. [A nova ordem mundial] 

A ESTATURA DE UM VARÃO PERFEITO 

William Branham  

14-10-1962 

E vocês simplesmente mantêm suas casas e coisas, mas vocês 

pertencem à Igreja Católica. A nação pertence à Igreja Católica. 

A coisa toda é capturada assim por meio de sua moeda. 

 

A ERA DA IGREJA DE PÉRGAMO  

William Branham  

12/07/1960  

E a Bíblia disse que ele aceitaria com lisonjas, e ele aceitou; 

Pegando os intelectuais: os bancos têm comprado intelectuais há mais de 90 anos. O professor 
Murray Rothbard escreveu sobre algumas das etapas que levaram à formação do banco central 
nos EUA no início deste século: 
"Os grandes banqueiros perceberam que um dos primeiros passos na marcha para um banco 
central era ganhar o apoio dos economistas, acadêmicos e especialistas financeiros do país." . 
"... A então impressionante soma de $ 50.000 foi levantada em toda a comunidade bancária e 

corporativa do país para financiar o trabalho da Comissão Monetária de Indianápolis. Para a 
grande cota da cidade de Nova York ... uma grande contribuição veio de ninguém menos que o 
próprio JP Morgan . " 
Os dois grupos que teriam credibilidade com o público - a ala monetária da profissão econômica 
e os intelectuais - foram comprometidos. 

Pegando o público em geral: Durante a mesma primavera de 1910, os numerosos volumes de 
pesquisa da Comissão Monetária Nacional sobre vários aspectos da atividade bancária foram 
lançados no mercado. O objetivo era inundar a opinião pública com um desfile de estudos 
analíticos e históricos impressionantes, todos supostamente “científicos” e “sem valor”, mas to-

dos projetados para promover a agenda de um banco central." [LPARKS@FAME.ORG] 

  

DANIEL 11:32 E aos 

violadores do con-

certo ele, com lison-

jas, perverterá.  

Entrando pe-

los seus por-

tões 
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SEDUÇÃO 

Partido Democrático mais vulnerável: “Agora sob a Constituição; todo o controle de nosso 
sistema monetário está investido exclusivamente em nosso Congresso. O próximo passo impor-
tante foi seduzir nosso congresso a trair esse edital constitucional, entregando esse controle à 

hierarquia da grande conspiração dos Illuminati para cumprir 
o que ele precisava para obter o con-
trole do Republicano ou do Partido 

Democrata. O Partido Democrata 
era o mais vulnerável. No entanto, 

primeiro teriam que implantar seu homem, um fantoche obediente 
na Casa Branca para assinar a Lei do Federal Reserve como lei. Eles 

sabiam disso mesmo que 
o Senado aprovasse 
aquela lei; o então re-
cém-eleito presidente 
Taft iria vetá-lo pronta-
mente. Então eles espe-

raram. ”  
Plantando a semente, e ela relaxou: "Em 1912; 

seu homem, Woodrow Wilson (democrata), foi eleito para a presidência. Imediatamente após 
Wilson ter sido declarado, o Federal Reserve Act foi aprovado em ambas as casas do Congresso 
e Wilson prontamente assinou e o Federal Reserve Act tornou-se lei. Aquele ato hediondo de 
traição foi cometido em 23 de dezembro de 1913; dois dias antes do Natal, quando todos os 
membros do Congresso, exceto por vários representantes cuidadosamente escolhidos e três se-
nadores igualmente escolhidos, estavam longe de Washington. Nossos pais fundadores conhe-
ciam muito bem o poder do dinheiro. Eles sabiam que quem quer que tivesse esse poder tinha o 
destino de nossa nação em suas mãos. Portanto, eles guardaram cuidadosamente esse poder 
quando iniciaram a Constituição . [Myron Fagon] 
Práticas enganadoras: Cavando fundo em seu saco de práticas en-

ganosas, os banqueiros internacionais realizaram seu maior golpe 
até agora - a criação do Sistema de Reserva Federal de propriedade 

privada, que colocou o controle das fi-
nanças dos Estados Unidos Estados 
com segurança nas mãos dos monopo-
listas do dinheiro enlouquecidos pelo poder. Paul Warburg tornou-
se o primeiro presidente do "Fed". 

[“Descent 

Into Slavery 
”Des Griffin, 

Capítulo 
Cinco]  

II Coríntios 11:3 (...)assim 

como a serpente enganou 

Eva com sua astúcia 

O Rei Rejeitado  

William Branham 

15.05.1965 

... esta nação foi fundada sobre os princí-

pios de liberdade religiosa e liberdade para 

todos, e com base em 

Woodrow Wilson 
 

Deuteronômio 25:13 Na 

tua bolsa não terás di-

versos pesos, um grande 

e um pequeno. 

Amós 8:5 (...) diminuindo o efa, e aumentando o 

ciclo e procedendo dolosamente com balanças en-

ganadoras. 

  

Paul Warburg 
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Os verdadeiros proprietários do Fe-

deral Reserve Bank (FED) 

O Sistema da Reserva Federal arrecada 
cerca de um trilhão de dólares por ano. 
Alguns de seus acionistas são identifica-
dos como: Rothschilds de Londres e 

Berlim: Lazard Brothers de Paris; Is-

rael Moses Seif da Itália; Kuhn, Loeb e 

Warburg da Alemanha; e as famílias 

Lehman Brothers, Goldman, Sachs e 

Rockefeller de Nova York. Os acionis-

tas não são você nem eu, não a América, 

não o governo dos EUA. Eles são um 

consórcio de famílias de bancos priva-

dos internacionais e seus acionistas! ” 
[POR QUE UMA AMÉRICA FALIDA?]

O presidente Louis T. McFadden do Co-
mitê Bancário e Monetário da Câmara, 
discursou na Câmara em 10 de junho de 
1932:  
"Algumas pessoas pensam que os Ban-

cos do Federal Reserve são instituições 

governamentais dos 

EUA. Não são instituições 

governamentais. São ins-

tituições de crédito pri-

vado monopólios que ata-

cam o povo dos EUA 

para o benefício deles 

próprios e de seus viga-

ristas estrangeiros e domésticos, e cre-

dores de dinheiro ricos e predadores." 

[Deut. 28: 15 & 41-44] 15 Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu 

Deus (...) 41 Filhos e filhas gerarás; porém não serão para ti, porque irão em cativeiro. 42 Todo o 
teu arvoredo e o fruto da tua terra consumirá a lagarta. 43 O estrangeiro, que está no meio de 
ti, se elevará muito sobre ti, e tu mui baixo descerás. 44 Ele te emprestará a ti, porém tu não lhe 
emprestarás a ele; ele será por cabeça, e tu serás por cauda. 

Os banqueiros do FED dizem: Paul War-

burg (redator do Federal Reserve Act):  

“Quem controla o vo-

lume de dinheiro em 

qualquer país é o 

mestre absoluto de 

toda a indústria e co-

mércio.” Meyer Ams-

chel Rothschild co-

mentou uma vez: 

“Dê-me o controle do 

dinheiro de uma nação e não me importo 

com quem faz as leis”.

1921, William P.G, Harding, O Segundo 

Governador do Federal Reserve, decla-

rou:  “Do ponto de 

vista jurídico, esses 

bancos são empresas 

privadas, organizadas 

por meio de um ato es-

pecial do Congresso, a 

saber, o Federal Re-

serve Act. Eles não es-

tão no sentido estrito da palavra bancos 

governamentais ” 
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O Mistério (Babilônia) dos Bancos Centrais 
 Babilônia e Bancos: Bancos tiveram origem na 

Babilônia e funcionavam nos templos e palácios 

que além das atividades normais, forneciam locais 

seguros para o armazenamento de objetos de va-

lor, entre AC 3000 - AC 2000 [Um Comparativo Cro-

nologia do dinheiro desde os tempos antigos até os dias 

atuais] 

Não está escrito na Constituição dos EUA. Ainda assim, a complexa estrutura de 
governança, combinada com o fato de que tão poucas pessoas entendem o que 
ela faz, dá ao FED um ar de mistério que muitas vezes permite escapar do escru-
tínio público - e do Congresso. Um ex-funcionário do FED comparou o Sistema 
de Reserva Federal com a Igreja Católica: 
O Sistema é exatamente como a Igreja. É provavelmente por isso que me sinto 
tão confortável com isso. Tem um papa, o presidente; e um colégio de cardeais, 
os governadores e presidentes de bancos; e uma cúria, a equipe sênior. O equiva-
lente aos leigos são os bancos comerciais. Se você é um paroquiano travesso da 
Igreja Católica, você se confessará. Nesse sistema, se você for desobediente, você 
chega à janela de Desconto para um empréstimo. Temos até diferentes ordens de 
pensamento religioso, como jesuítas, franciscanos e dominicanos, mas os cha-
mamos de pragmáticos e monetaristas e neo-keynesianos. [Citado em Greider, Wil-

liam, Secrets of the Temple, pg. 54.] 

A armadilha do imposto de renda 
Por quê: Por que um imposto de renda pessoal e progressivo foi cobrado de “Nos 
o povo” em 1913 - o mesmo ano em que o FED foi criado? De que outra forma os 
chefões do FED poderiam financiar to-
dos esses juros cobrados com moeda 
falsa? [Por que uma América falida] 

Confisco: O Sistema de Reserva Fede-

ral deu aos conspiradores o controle 

completo de nosso sistema monetário; 

mas de forma alguma afetou os ganhos 

das pessoas porque a Constituição pro-

íbe positivamente o que hoje é conhe-

cido como imposto de renda retido na 

fonte maior do que 20%. Mas o projeto 

dos Illuminati para a escravidão em um único mundo exigia o confisco de todas as 

propriedades privadas e o poder de controle dos ganhos individuais. Isso teve de 

Joel 3:5  Visto como levas-

tes a minha prata e o meu 

ouro e as minhas coisas de-

sejáveis e formosas metestes 

nos vossos templos; 

O Rei Rejeitado 

William Branham 

09/05/1960 
45 E Samuel procurou dizer-lhes que isso 

não funcionaria (...) “além do mais, ele co-

brará certos impostos de vocês, do seu grão, 

e de toda sua renda. Ele cobrará imposto de 

tudo isso, para fazer certos débitos (...) 46 O 

povo disse: “Mesmo assim queremos ser 

como o resto dos povos.”; 
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ser realizado por um imposto de renda progressivo e graduado. Portanto; apenas 

uma emenda à Constituição poderia dar ao governo federal tais poderes confisca-

tórios. 

Lei do Imposto de Renda Federal: 

Ninguém jamais percebeu que a 16ª 

emenda foi criada para roubar, e 

quero dizer roubar, as pessoas de 

seus ganhos por meio da provisão 

para imposto de renda. A armadi-

lha do imposto de renda da 16ª 

Emenda visava confiscar e roubar os 

ganhos do rebanho comum; você e 

eu. Não se destinava nem mesmo a 

tocar nas enormes receitas da gangue 

Illuminati, os Rockefellers, os Car-

negies, os Lehmans e todos os outros conspiradores. 

 

Fundações isentas de impostos: "Então, junto com a 16ª emenda, eles criaram o 

que chamaram de" fundações isentas de impostos "que permitiriam aos conspira-

dores transformar sua enorme ri-

queza nos chamados "fundações" 

e evitar o pagamento de pratica-

mente todas as A desculpa para 

isso era que os ganhos dessas 

"fundações livres de impostos" 

seriam dedicados à filantropia hu-

manitária. Portanto, agora temos 

as várias fundações Rockefeller, o 

Fundo Carnegie, a Fundação Ford, 

a Fundação Mellon e centenas de 

"fundações isentas de impostos" 

semelhantes. [Myron Fagon, Editor]  

Não te estribes no teu próprio entendimento William 

Branham | 20/01/65 

78 Por pouco e nós estamos falidos nesta nação. Estamos em-

prestando em impostos que serão pagos daqui a quarenta anos, 

eles me contam, assim disseram eles na “Life Line”. Impostos 

que nós estamos gastando agora, serão pagos daqui a quarenta 

anos. Meu pequeno neto, se Jesus tardar, os impostos que ele vai 

pagar quando tiver quarenta anos de idade, nós estamos gas-

tando isto agora. Enviando para ajuda externa, e nossos próprios 

índios e coisas, morrendo de fome. Estão tentando comprar 

companheirismo. Você não compra companheirismo. Você não 

compra um amigo. Não, mas isto é o que nós estamos fazendo. 

Esta é a forma como nós estamos estabelecidos: cobrando 

impostos das pessoas, em tudo que eles podem entrar, im-

posto, imposto, imposto. E nós não ficaremos livres da dívida 

de guerra por - por centenas de anos ainda, suponho, que nós 

temos sido lançados por políticos. E agora nós não deveríamos 

estar dessa forma. Não há razão para estarmos dessa forma. 79 

Mas as igrejas, elas mesmas, tem-se tornado ricas. “Pratica-

mente a riqueza do mundo”, diz a Bíblia, “está na igreja cató-

lica” (...) 
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Poluindo a nação, inva-

dindo a alma 

Apocalipse 9:1-3 (...), e vi uma estrela que do céu caiu na terra; 

e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do 

abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande 

fornalha e, com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E 

da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; (...). 

A Invasão dos Estados Unidos | William Branham | 9-5-54 

217 O que é isto? É o Diabo. É o Diabo, a invasão. Ele se moveu rapidamente 

para dentro da nação, como um leão rugindo. Ele se estabeleceu aqui no melhor 

lugar que tinham, em Hollywood. Ele disse: “Eu posso tomar os filmes aqui até 

que a televisão venha, então eu os tomarei.” E ele se assentou ali. 

CONFERÊNCIAS | William Branham | 25-11-60 
6 (...) haverá uma grande mulher de pé nos Estados Unidos, porque os Estados 

Unidos são marcados pela mulher. Seu número é treze, e ela se levantará, ou será 

presidente, ou (Ponho isto em parênteses) talvez a mulher sendo bonita e atrativa 

será a igreja católica, porém cruel de coração, e ela guiará a nação para a poluição 

(...) 

Som Incerto | William Branham 60-12-18 

193 Quando a televisão está ficando podre, o rádio 

e o jornal. Todos os veículos de propaganda, a coisa 

constantemente cigarros, tabacos e uísque, e bebidas, 

e mulheres vestidas de forma imoral. Piadas sujas e 

piadistas nos programas de televisão, e a América 

caindo nisto. Como um grande ... como a casa do rei 

Nabucodonosor de ... de frivolidade naquela noite, 

veio uma corrida louca por lá. Eles tiveram uma - uma 

grande festa de vinho e dança, e a televisão, se ti-

vesse sido naquele dia (...)  
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Era de batalha na mente – O C. R. E. 

Em 5 de fevereiro de 1891, uma associação secreta conhecida como Grupo da Mesa Redonda foi 

formada em Londres por Cecil Rhodes, seu banqueiro, Lord Rothschild, o cunhado Rothschild, 

Lord Rosebery e Lord Curzon. O Conselho de Relações Exteriores (CRE) foi criado como filial 

americana em Nova York em 29 de julho de 1921. Os membros fundadores incluíam o Coronel 

House e "... potentados do setor bancário internacional como JP Morgan, John D. Rockefeller, 

Paul Warburg, Otto Kahn e Jacob Schiff ... da mesma maneira como arquitetou o estabeleci-

mento o Sistema Federal de Reserva [Gary Allen na edição de outubro de 1972 da American Opinion] 

Foi formado para obter o controle dos Estados Unidos econômica, política e 

espiritualmente em passos lentos e graduais. Simultaneamente; os Rothschilds 

(Illuminati) estabeleceram grupos de controle semelhantes ao CFR na Ingla-

terra, França, Alemanha e outros Nações para controlar as condições mundiais 

e cooperar com o CRE. Mas o trabalho principal do CRE era obter o controle 

total dos Meios de comunicação. O controle da imprensa foi atribuído a 

Rockefeller. 

Pe-

gando a mídia escrita: 

o falecido Henry Luce 

foi financiado para criar 

várias revistas nacio-

nais, entre elas "Life", 

"Time", "Fortune" e 

outras, que publicam 

"U.S.S.R." na América. 

Os Rockefeller também 

financiaram direta ou 

indiretamente a "Re-

vista Look" dos irmãos 

Coles e uma rede de 

jornais. O falecido Eu-

gene Myer, um dos fun-

dadores do CRE, com-

prou o "Washington 

Post", a "Newsweek", 

o "Weekly Magazine" 

e outras publicações. 

Ao mesmo tempo; o 

CRE começou a desen-

volver e nutrir uma 

nova geração de colu-

nistas e escritores-edi-

toriais obscenos. 

Agora, se você ainda se 

pergunta sobre essas 

notícias tendenciosas e 

mentiras descaradas 

que lê no seu jornal; 

você agora tem a res-

posta. Tudo isso demo-

rou, é claro. 

Rádio, Televisão e 

Hollywood: Para Leh-

mans, Goldman-Sachs, 

Kuhn-Loebs e War-

burgs (DONOS DO 

FED); o CRE atribuiu o 

trabalho de obter o con-

trole da indústria cine-

matográfica, Hol-

lywood, rádio e televi-

são; e acredite em mim, 

eles conseguiram. Se 

você se pergunta sobre 

todos os filmes obsce-

nos, de sexo, porno-

grafia e de casamentos 

mistos que vê no ci-

nema e na televisão 

(tudo isso desmorali-

zando nossa juven-

tude); você agora tem a 

resposta. [Por Myron 

Fagon, Editor] 

Esportes: eles são os 

que estão no governo. 

Eles são os responsá-

veis pelos esportes pro-

fissionais. Todos os 

seus principais proprie-

tários desses clubes de 

bola, em sua maioria, 

são Cavaleiros de 

Malta. Outro que usa-

ram foi Walt Disney, 

maçom do 33º grau - 

Disneyworld, Dis-

neyland. Eles criam to-

das essas diversões, jo-

gos e passatempos para 

embebedar as pessoas 

de prazer, enquanto es-

tão ocupados derru-

bando a forma protes-

tante de governo. [The 

SPECTRUM Newspa-

per, May 2000, The 

Black Pope] 

Rendição da sobera-

nia: "A camarilha mais 

poderosa nestes grupos 

elitistas tem um obje-

tivo em comum. Eles 

querem trazer a rendi-

ção da soberania da 

independência nacional 

dos EUA." [Contra-al-

mirante Chester Ward - 

ex-membro do CRE por 

16 anos]  
 

Walt Disney 
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A perversão começa nos “loucos anos 

20” 

O Direito de Votar: A 19ª Emenda, que se tornou lei em 

26 de agosto de 1920, deu às mulheres o direito de votar 

em todas as eleições 

Melindrosas: antes da Primeira Guerra Mundial, as 

mulheres usavam cabelos longos, vestidos até os torno-

zelos e longas meias de algodão. Mas na década de 1920, 

eles usavam vestidos curtos e justos e enrolaram as 

meias de seda até os joelhos. Eles cortavam o cabelo em 

um estilo infantil chamado bob e usavam batom cha-

mativo e outros cosméticos. Casais dançavam face a 

face ao som de jazz estridente. As mulheres que usavam essas roupas tornaram-se conhecidas 

como flappers. Eles - junto com muitos de seus mais velhos - frequentemente visitavam boates 

supostamente secretas chamadas de bares clandestinos. ” Colaborador: E. David Cronon, Ph.D., Prof. 

de História, Univ. de Wisconsin, Madison. 

Os adolescentes dos anos 20 inventaram o namoro: o namoro permitia que as pessoas se 

vissem, se descobrissem sem proclamar a intenção de se casar. Tire suas roupas. Não foram 

apenas as saias longas que foram eliminadas, mas também as roupas íntimas; ligas, anáguas e 

espartilhos.  

Bobbing (Sacudir) o cabelo era um símbolo de li-

berdade. As mulheres reivindicaram os direitos dos 

homens. Short era ousado e sexy e criou uma atitude 

totalmente nova que ia muito além de um estilo de ca-

belo. 

Os cosméticos saíram dos bordéis e ganharam as ruas. 

Mulheres respeitáveis agora usavam ruge e talco e, ao 

fazer isso, afirmavam-se como seres sexuais atraentes, 

sem sacrificar seu bom nome. Elas podiam mudar sua 

aparência sutil ou drasticamente. Não era simples-

mente para mulheres perdidas, mas para todas as mu-

lheres de todas as idades. Em 1929, as mulheres usa-

vam em média meio quilo de pó por ano em seus ros-

tos.  

A Libertação dos Quatro Anjos 

Presos no Rio Eufrates | 

Vinworth Dayal | 10/03/93 
Homem enchendo o mundo com suas in-

venções, e glorificando-se acima de Deus 

... a quinta visão do Profeta era a mulher 

cortando seus cabelos, como o inimigo as 

despia, despojava-as de sua virtude. 

Através da quarta dimensão do rádio e da 

televisão, os demônios que saíram do bu-

raco estavam se encarnando nas pessoas. 

Os demônios que vieram do poço sem 

fundo tinham cabelos como mulheres e 

isso aconteceu depois do primeiro AI 

(Primeira Guerra Mundial). 

A Invasão dos Estados Unidos | William Branham | 

09/05/1954 
É a maior nação no mundo, de pé hoje, porém a própria semente do 

Diabo tem sido plantada dentro dos corações das pessoas; como isto 

entrou em Hollywood, como isto entrou nas pessoas, e começou 

nisto. 
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O Mistério dos 

Bancos Centrais 
O Banco Central teve seu Genesis (semente) na 
Babilônia 
As primeiras leis bancárias oficiais faziam parte 

do Código de Hamurabi na antiga Babilônia (750 

a.C.). Esses bancos babilônios, “pela organização 

detalhada, pelo número de filiais e funcionários, pe-

los registros diários e contas mantidas do capital in-

vestido neles, podem muito bem ser comparados 

com os maiores bancos dos séculos XIX e XX d. 

C." 

A Brief History, de Dee Hock, Origins of 
Money 

A HISTÓRIA DOS BANCOS 
As atividades bancárias foram suficientemente importan-

tes na Babilônia no segundo milênio a.C. que padrões es-

critos de prática foram considerados necessários. (…) Os 

depósitos não eram de dinheiro, mas de gado, grãos ou outras 

safras e, eventualmente, metais preciosos. 

Nem só de pão viverá o homem | 
Vinworth Dayal | 27/04/08 

Uma mudança de poder, está ocorrendo uma 

transferência de riqueza. Os judeus ficarão presos, diz ele. Um 

caçador prepara uma armadilha e há um poderoso caçador que 

tem um plano para unir o mundo e ser entronizado como Deus. 

Nimrode tinha um plano assim em Gênesis. E então Nimrode (o 

primeiro selo), ele saiu com aquela falsa doutrina de que ele era 

"a semente da mulher"; (segundo selo) ele saiu com a paz da 

terra inventando armas, conquistando território; (terceiro selo) 

ele controlava recursos, economia; (e o quarto selo) ele uniu o mundo e então foi entro-

nizado como Deus e todos os corpos deveriam vir e adorar na Babilônia. Mas antes de 

chegarem a esse estado mundial, o mundo se dividiu nos dias de Peleg.  

A Escritura na Parede | William Bra-

nham | 58-0618. 

15 Agora, nosso assunto começa esta noite 

com uma dessas junções. E isso foi ... Nossa 

cena começa na Babilônia. E a Babilônia 

aparece no início parte da Bíblia; aparece 

no meio da Bíblia; e aparece no final da Bí-

blia. Agora, o que é já foi; e o que há de ser 

também já foi. Veio de Gênesis, de cada 

ismo. Se você voltar e estudar atentamente, 

descobrirá que todos os ismos na terra hoje 

começaram em Gênesis. Porque significa "o 

começo, a semente". E todos os pecados que 

você vê na terra hoje começaram em Gênesis. 
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Na Babilônia os grupos religiosos controlavam as finanças e o comércio 

Na Babilônia, os bancos eram controlados e administrados a partir dos 
templos. Os templos da Babilônia fizeram empréstimos de seus tesouros já em 2.000 
a.C. [Religiosos e banqueiros trabalhavam juntos.] 

A History of Money from Ancient Times to the Present Day, Cardiff, UK, University of Wales Press. 
 

As Três Cortinas Parte 3 | Bro Vinworth Dayal | 12-
10-2008  

Babilônia foi profetizada para governar o 
mundo, a misteriosa Babilônia foi profetizada 
na saída da dispensação gentia para fazer o 
mesmo como quando Babilônia governou o 
mundo na vinda da dispensação gentia. Da 
mesma forma que a dispensação gentílica veio 
da mesma maneira que saiu. E o que começou 
como guerras por conquistas e mercados e rotas 
comerciais acabou com o culto a uma imagem. 

A Influência babilônica na 

igreja no tempo de Jesus 
Nem só de pão viverá o homem |Vinworth Dayal | 
27/04/08 

E durante todo o ministério de Jesus ele teve 
que multiplicar o pão, ele teve que tirar di-
nheiro da boca do peixe 
para pagar impostos. O que 
isso diz a você? A economia, 
os cambistas entram na 
igreja. Os grandes banquei-
ros e o câmbio. Porque, 
igreja e banco e todas 
essas coisas estavam tra-
balhando juntas, estava 
ficando político, e foi cor-
rompido sob o poder ro-
mano. 

MARCOS 11:15 E vieram a Jerusalém; e 
Jesus, entrando no templo, começou a ex-

pulsar os que ven-
diam e compravam 
no templo; e derribou 
as mesas dos cambis-
tas e as cadeiras dos 
que vendiam pombas. 
  

JOEL 3:5 Visto como levastes 

a minha prata e o meu ouro e 

as minhas coisas desejáveis e 

formosas metestes nos vossos 

templos; 
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A Nova Babilônia - Uma Babilônia de 
Mistério 
MISTÉRIO, A GRANDE BABILÔNIA, A MÃE DAS PROSTITUIÇÕES E ABOMINA-

ÇÕES DA TERRA. 

A Era da Igreja de Pérgamo | William Bra-

nham | 60-1207 (Versão em inglês) 
98 Agora, é por isso que volto para pegar esta his-

tória da história da igreja, descobrindo onde - ao 

que aconteceu quando Ele disse: “Você habita 

onde está o trono de Satanás”. 99 Eu pensei: "Bem, 

onde poderia ser aquilo, uma certa coisa, o trono 

de Satanás?" Então descobri que este grande rei, 

depois de fugir dos conquistadores persas que to-

maram posse (de acordo com a visão de Daniel), 

ele veio a esta cidade de Pérgamo, em Roma, e ali 

estabeleceu seu quartel-general. Satanás mudou 

sua sede da Babilônia para Pérgamo, onde (no fu-

turo) ele iniciaria a nova Babilônia. Oh!. Agora, 

você obtém os planos de fundo em que estamos. 

Tudo certo.

As Três Cortinas Parte 3 |  

Bro Vinworth Dayal |  

12-10-2008 
Estou tentando mostrar a você como Babilônia com 

seu rei e suas forças invasoras saíram conquistando 

e conquistando. Na terra ela estava devorando na-

ções na terra, na terra ela estava pegando recursos, 

controlando rotas de comércio, ela estava contro-

lando os mercados e os estava colocando sob pesa-

dos impostos como o FMI e o Banco Mundial, com 

as pequenas nações, assim como toda essa região do 

Caribe está sob esses poderes. 

 

A Ordem Jesuíta atualmente também controla várias outras organizações juntamente com a Ordem Militar 

de Malta (ver abaixo), como: Nações Unidas, OTAN, Comissão Europeia, Conselho de Relações Exteri-

ores, vários bancos centrais, grandes corporações, serviços secretos e numerosas sociedades e cultos, 

como a Maçonaria ("A Fraternidade") e Opus Dei. 

A rede mafiosa Jesuíta & SMOM é apoiada por muitas das famílias mais ricas da Europa e dos EUA 

(muitas vezes chamadas de "Nobreza Negra") e os maçons de alto nível dentro de certas sociedades se-

cretas de 'elite'. Os exemplos são os proeminentes, mas certamente não os mais poderosos, da família 

Rothschild (Cavaleiros de Malta) e da família Rockefeller (Cavaleiros de Malta, que começou a usar o 

financiamento Rothschild para explorações de campos petrolíferos americanos). 

A Ordem Militar de Malta ("Cavaleiros de Malta") é uma das ordens militares mais antigas 

e de elite do Vaticano na rede de organizações católicas romanas. Os cavaleiros controlam o 

dinheiro. Os Altos Cavaleiros de Malta, que se reúnem em seu palácio no Monte Aventin, em 

Roma, é claro, se encontram com o General Jesuíta, e assim por diante. E o Conde Von Ho-

ensbroech, que era um nobre alemão que se tornou jesuíta por 14 anos, escreveu uma obra em 

dois volumes chamada Quatorze anos como um jesuíta. Seu pai era um cavaleiro de Malta. 

Sim, os Jesuítas trabalham em conjunto e têm encontros regulares com os cavaleiros de 

Malta. 

Os cavaleiros controlam o dinheiro, os cavaleiros controlam os bancos. Eles controlam o 

Banco do Canadá, o Federal Reserve Bank, o Banco da Inglaterra; eles controlam o sistema 

bancário.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Soberana_e_Militar_de_Malta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Soberana_e_Militar_de_Malta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_do_Tratado_do_Atl%C3%A2ntico_Norte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comiss%C3%A3o_Europeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
https://pt.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%A7onaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Opus_Dei
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wealthiest_families
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza_negra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rothschild
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rothschild
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_Rockefeller
http://reformation.org/oil-monopoly.html
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"Essas três famílias financeiras, os Rothschild, 

Morgan e Rockefeller, todos obedecem à ordem 

dos Jesuítas por causa da infiltração dos Jesu-

ítas em suas organizações. Eles fazem o que for 

necessário para destruir a liberdade constituci-

onal na América e para trazer o papa ao domí-

nio mundial. Ao olharmos para o século 20, ve-

mos o quão bem-sucedidos os jesuítas têm sido. 

Eles continuaram a desperdiçar a riqueza da 

América e a atacar continuamente sua grande 

constituição e liberdades civis. Diariamente, o 

poder do papa aumenta na Cidade do Vaticano. 

Um dia eles alcançarão o poder total nova-

mente. " 

Essas famílias ricas funcionam como financia-

dores e procuradores para as operações bancá-

rias da máfia Jesuíta & SMOM. 

 

Cidades maçônicas 
A rede Vaticano-Jesuíta-Maçônica opera principalmente nas seguintes cidades: 
Cidade do Vaticano, Roma, Itália. (centro religioso) (estado soberano desde 1929) 

Cidade de Londres, Londres, Reino Unido. (centro econômico) (estado soberano desde 1649, de propriedade da City 

of London Corporation) 

Distrito de Columbia (que inclui Washington D.C.), Estados Unidos. (centro militar) 

Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) O Banco Cen-

tral Mundial: "Torre de Basel" 

 

Aquele que possui o ouro, faz 

as regras 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Posted: July 12, 2002, By Joan Veon 

Bank for International Settlements (BIS)   © 2008 WorldNet- 
Daily.com  

Quando o BIS realiza sua reunião anual, aqueles que contro-

lam o sistema monetário mundial - os ministros do banco 

central do mundo, que parecem homens de negócios co-

muns - se aproximam dos hotéis próximos. Uma vez por mês, o Grupo dos Dez Governadores 

do Banco Central se reúne para determinar valores de moeda, regras e regulamentos bancários 

internacionais, que país vai crescer e que país pode até precisar de sanções. O que realmente 

diferencia este banco de todos os outros bancos centrais é que ele empresta a outros bancos 

centrais e faz negócios apenas em ouro. De acordo com seu relatório anual, eles possuem 

ativos de 192 toneladas de ouro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaticano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/City_of_London_Corporation
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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O ápice do sistema 
Essa nova ordem econômica mundial está evoluindo desde 1930, quando um americano, Owen 

Young, foi designado para criar o "banco central". Em seu livro, "Tragedy and Hope", o Dr. 

Carroll Quigley, mentor de Bill Clinton na Universidade de Georgetown, disse: 

Os poderes do capitalismo financeiro tinham outro objetivo de longo alcance, nada menos do que 

criar um sistema mundial de controle financeiro em mãos privadas, capaz de dominar o sistema 

político de cada país e a economia do mundo como um todo. 

Esse sistema seria controlado de maneira feudal pelos bancos centrais do mundo agindo em con-

junto, por acordos secretos celebrados em frequentes reuniões e conferências privadas. O ápice do 

sistema seria o Banco de Compensações Internacionais, um banco privado de propriedade e con-

trolado pelos bancos centrais mundiais, que também eram empresas privadas. 

Cada banco central procurou dominar seu governo por sua capacidade de controlar os empréstimos 

do tesouro, de manipular as divisas estrangeiras, de influenciar o nível de atividade econômica do 

país e de influenciar os políticos cooperativos por meio de recompensas subsequentes no mundo dos 

negócios. " 

Carrol Quigley, Tragedy and Hope, 1966 - professor da Universidade Georgetown 

Curiosamente, agora vivemos em um mundo em que não existem fronteiras financeiras. Trabalhando 

no Grupo dos Sete e começando em 1980, foi o BIS que ajudou a derrubar essas fronteiras, criando 

assim um fluxo sem estado de US $ 1,9 trilhão que corre ao redor do mundo diariamente em busca 

do maior retorno ou jogo mais rápido . Por sua vez, a necessidade de administrar esse jogo global 

de roleta financeira permitiu que o BIS desenvolvesse regras e regulamentos para fazer com que 

todos os sistemas monetários mundiais estivessem em conformidade com eles. 

Primeiro, em 1913, o Congresso votou a transferência do controle de nosso sistema financeiro para 

essa empresa privada. O Federal Reserve juntou-se ao Sveriges Riksbank (Suécia) fundado em 1688, 

ao Banco da Inglaterra em 1694, ao Banco da França em 1803, ao Bundesbank alemão em 1870, ao 

Banco do Japão em 1882 e ao Banco da Itália em 1893 uma transferência monetária de controle para 

uma empresa privada. O objetivo deles é emprestar dinheiro aos respectivos governos para que 

lhes paguem juros para sempre! Se você duvida desse acordo, seu dólar é uma "Nota da Reserva 

Federal". É por isso que "nós, o povo", não podemos nos perdoar pelos juros de nossa dívida. Não 

devemos isso ao Tesouro! 

Segundo, quando as barreiras financeiras entre os países caíram, criou-se a necessidade de mais 

supervisão do banco central. Como resultado, o mandato do BIS criou novas regras, regulamentos e 

supervisão - em áreas que até então não havia controle - aumentou. Portanto, quando o G7 clamou 

pelo "fortalecimento da Arquitetura Financeira Internacional", concedeu-lhes um mandato ofi-

cial para assumir o controle de novas áreas. 

Terceiro, o Congresso transferiu a supervisão da contabilidade corporativa para uma fundação in-

ternacional que está desenvolvendo regras internacionais de contabilidade. Seu presidente do Con-

selho de Curadores é o ex-presidente do Federal Reserve, Paul Volcker. Resumindo, os lobos (ban-

queiros internacionais) estão agora perseguindo as raposas (todos aqueles que já têm acesso) 

ao galinheiro que é o investimento e a economia meus e de você.  
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O mundo tem uma dívida externa de $ 

54,31 trilhões: exatamente a quem o 

mundo está endividado? 

Como os países se saem neste jogo “Riqueza é Dívida”? 

A tabela a seguir, disponível no Livro de Fatos da CIA, é uma 

lista dos 14 países mais endividados. É a dívida externa de cada 

país definida como “o total da dívida pública e privada devida 

a não residentes, reembolsável em moeda estrangeira, bens ou 

serviços”. Isso mostra claramente que os países mais ricos do 

mundo têm a maior dívida externa.  

O gráfico também indica que o mundo está endividado em US 

$ 54,31 trilhões. O Livro de Fatos da CIA afirma que “este 

número é a soma total da dívida externa de todos os países, tanto pública como privada.” Então, quem é 

exatamente essa entidade "externa" a quem o Mundo está em dívida? A tabela da CIA lista 199 países 

que têm dívida externa - a dívida mundial é a soma destes. Uma vez que a ONU reconhece apenas 192 

países, podemos excluir com segurança qualquer país que possua US $ 54 trilhões. Portanto, a menos que 

tenhamos emprestado dinheiro de uma fonte externa, existem outros jogadores. Alguns desses atores, 

como muitos já perceberam, são os bancos centrais do mundo, um dos maiores é o Federal Reserve 

System dos Estados Unidos da América2. 

Escravidão por Dívida 

Universal  

Isso significa que os bancos centrais do 

mundo são donos do The World. É por isso 

que eles receberam rédea solta para fazer o 

que quisessem com a economia global e por 

que travaram guerra contra qualquer or-

ganização que ameace sua plutocracia 

bancária. Eles fizeram isso eliminando pes-

soas físicas e jurídicas que ousassem criar 

suas próprias moedas não fiduciárias, ge-

ralmente lastreadas em metais preciosos, 

com base em um sistema sem juros e contro-

lado pela comunidade. 

Então, como cada país se sai em suas práti-

cas contábeis atuais? A tabela a seguir é uma 

lista dos dez primeiros e dos últimos dez pa-

íses com base em seu saldo de conta cor-

rente, conforme listado no Livro de Fatos da 

CIA. O fato de China ter o melhor balanço 

patrimonial e os Estados Unidos, o pior, se 

correlaciona muito bem com o que está 

acontecendo atualmente com suas moedas e 

economias.  

 
2 Não consegui encontrar este link 2020-0610. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/notesanddefs.html#2079
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2079rank.html
http://www.whale.to/b/mullins5.html
http://www.whale.to/b/mullins5.html
http://chycho.blogspot.com/search?q=fed+war
http://chycho.blogspot.com/search?q=fed+war
http://chycho.blogspot.com/search?q=fed+war
http://www.halexandria.org/dward297.htm
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2187rank.html
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Primeiro, em 1913, o Congresso votou a transferência de seu controle de nosso sistema financeiro 

para essa corporação privada. O Federal Reserve juntou-se ao Sveriges Riksbank (Suécia) fundado 

em 1688, ao Banco da Inglaterra em 1694, ao Banco da França em 1803, ao Bundesbank alemão em 

1870, ao Banco do Japão em 1882 e ao Banco da Itália em 1893 na transferência monetária controle 

para uma empresa privada. O objetivo deles é emprestar dinheiro aos respectivos governos para que 

lhes paguem juros para sempre! Se você duvida desse acordo, verifique se o seu dólar é uma "Nota do 

Federal Reserve". 

Os Cavaleiros incluem muitos atuais chefes de estado, indústria, mídia e entretenimento. Para um exemplo 

contemporâneo, verifique o extremista cristão de direita Joseph Schmitz. Operando sob o escudo de seu 

departamento - “Sempre Sob a Proteção do Todo-Poderoso” - este inspetor-geral do Pentágono trouxe 

escândalo após escândalo ao todo-poderoso enquanto supervisionava contratados militares para a Casa 

Branca de Bush de 2002 a 2005. Pelo menos 149 contratos, totalizando mais de US $ 42 bilhões foram 

cobertos por Schmitz enquanto corporações como Halliburton, KBR, Bechtel, Fluor, CACA, Triple Ca-

nopy, Dyna Corp e Blackwater lucraram com o esmagamento do Iraque urbano. Schmitz bloqueou muitas 

investigações do Congresso sobre corrupção, corrupção e lucro por parte de tal estilo Luciferiano.  
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O Poder Deles 

para Destruir 
Poder de criar é poder de des-

truir 
O ex-presidente do Federal Reserve, Paul Volcker, também nos avisou: “Afinal, o poder verda-

deiramente único de um banco central é o poder de criar dinheiro e, em última análise, o poder 

de criar é o poder de des  truir. 

 

Plano pré-con-

cebido para des-

truir: George W. 

Malone, senador dos 

EUA de Nevada fa-

lando perante o Con-

gresso em 1975, aludiu 

às famílias que secreta-

mente possuem o Fe-

deral Reserve Bank e 

controlam as finanças 

dos EUA: soma-se à 

sala do Conselho do Federal Reserve Board de Governador um plano pré-conce-

bido para destruir a independência econômica e social dos Estados Unidos. 

  

Joel 1:6 Porque uma nação su-

biu sobre a minha terra, pode-

rosa e sem número; os seus 

dentes são dentes de leão, e 

tem queixadas de um leão ve-

lho. 

Plano dos Illumi-

nati: “Pânico e depres-

são financeira acabariam 

resultando no Governo 

Mundial, uma nova or-

dem de governo mun-

dial.” (Segredos do Federal 

Reserve) 

A depressão será criada: “o 

um governo invisível do poder monetário será le-

galizado (...) O maior crime de todos os tempos é 

o perpetrado por estes banqueiros e moeda cor-

rente. A nova lei criará inflação sempre que os 

trastes quiserem inflação. De agora em diante, a 

depressão será criada cientificamente. 

(Charles A. Lindberg, na época da passagem do Federal 

Reserve Act em 1913) 
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Destruindo por dentro: Depressões 
Daniel 8:24 … e destruirá maravilhosamente 

 

Destruindo a classe média 
Os jesuítas são os verdadeiros autores do comunismo socialista. O sistema econô-

mico da Idade das Trevas era o feudalismo, consistindo de poucos proprietários 

ricos e muitos camponeses pobres. Era um pecado lucrar com alguém que não 

fosse os senhores feudais. Portanto, se o mundo deve retornar à Idade das Trevas, 

a classe média protestante deve ser destruída. (The SPECTRUM Newspaper, maio de 2000, 

The Black Pope) 

Nos bastidores: os elitistas (Illuminati) planejavam seus próximos grandes movimentos 

em direção à dominação mundial. Por meio do Federal Reserve System, de sua propriedade, eles 

criaram o crash do mercado de ações em 29 de outubro de 1929. Os insiders obtiveram 

milhões de dólares em lucros rápidos vendendo a descoberto, enquanto os investidores comuns 

foram eliminados. (O valor das ações em que haviam investido suas economias caiu para 

quase zero, mais o dinheiro que haviam tomado emprestado na margem e em suas casas 

para comprar ações, ainda precisava ser reembolsado). Isso levou à Grande Depressão, que 

persistiu durante a maior parte da década de 1930. (Nova Ordem Mundial).  

Libertando os Quatro Anjos que estão 

presos no Rio Eufrates | 

Vinworth Dayal | 1993 

Quando você está lutando contra seu ini-

migo, você deve conhecer sua força. É por 

isso que Tito e eles cortaram suas rotas co-

merciais. Porque eles sabiam que a maneira 

de aleijar a nação era matá-los de fome; era 

quebrar a economia. 

Ramses & Moses Pt. 6 

Vinworth Dayal | 

2 de fevereiro de 2000 

Apocalipse 13 são os Estados Unidos da 

América e observe que só há ricos e po-

bres, nenhum no meio, a classe média 

está destruída. 

Destruindo a oposição financeira: 

O ‘pânico financeiro’ foi usado novamente (pe-

los banqueiros Illuminati) como um instru-

mento de poder sobre os negócios e a comuni-

dade financeira. Em 1920, causou a Depressão 

Agrícola, porque os bancos estaduais e empre-

sas de confiança se recusaram a aderir ao Sis-

tema de Reserva Federal. A principal jogada do 

Sistema da Reserva Federal era quebrar esses 

pequenos bancos rurais e recuperar o dinheiro 

que havia sido pago aos fazendeiros (que ha-

viam se tornado ricos e eram anti-FED) du-

rante a Primeira Guerra Mundial, na verdade, 

arruinando-os, e isso continuou a fazer. (Segre-

dos da Reserva Federal) 
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Alan Greenspan: Foi o FED: 

“Quanto à tentativa do Sr. Wilson de culpar os" Sujos 

anos 1930 - Dirty Thirties "(e recessões) na livre inicia-

tiva, remeto-o a um artigo escrito pelo presidente do Fe-

deral Reserve dos EUA, Alan Greenspan, intitulado 

"Gold and Economic Freedom". Greenspan explica que 

foi a expansão desenfreada do crédito pelo Fed nos 

anos 1920 que criou a depressão dos anos 1930. Em 

essência, o Fed inundou a economia com papel-moeda, 

criando assim um boom artificial. Para evitar a hipe-

rinflação, retraiu o crédito causando uma quebra na 

bolsa, seguida de uma depressão” [Publicado no Globe and 

Mail 19-10-95]  

O mercado de ações era a isca: John J. Raskob (Illuminati Cavaleiro de Malta), 

vice-presidente da DuPont Company e da General Motors Corporation, declarou que 

qualquer pessoa que investisse $ 15 por mês no mercado de ações poderia ganhar $ 

80.000 em 20 anos. Essas promessas de riqueza convenceram muitos americanos a 

comprar ações. Os preços das ações aumentaram gradualmente desde o início dos 

anos 1920, mas dispararam em 1927 e 1928 (período em que o Fed começou a 

injetar dinheiro na economia). O preço médio das ações na Bolsa de Valores de 

Nova York quase triplicou de 1925 a 1929. Esse tipo de lucro era irresistível para 

os investidores ... levou mais americanos do que nunca a investir em ações de 

empresas. 

Especulação: A tendência de alta levou a uma especulação generalizada, que em-

purrou o valor das ações muito além do nível justificado. Grande parte da espe-

culação envolvia a compra de ações na margem; isto é, pagando uma fração do 

custo e pegando emprestado o restante. 

Empréstimo na margem: através do milagre de comprar ações na margem, pode-

se comprar ações sem o dinheiro para comprá-las. Comprar ações com margem fun-

cionava da mesma maneira que comprar um carro a crédito. O Sr. John Doe poderia 

comprar 1 ação da empresa colocando $ 10 de sua propriedade e pegando empres-

tado $ 75 de seu corretor. Se ele vendesse as ações por $ 420 um ano depois, ele teria 

transformado seu investimento original de $ 10 em $ 341,25 ($ 420 menos os $ 75 e 

5% de juros devidos ao corretor. [Por Paul Alexander Gusmorino, 3 °]  

Allan Greenspan – Ex-presidente 

do FED. 
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Banqueiros do Fed Novo Crash estava chegando: O Federal Reserve Board já 

havia alertado os acionistas dos Federal Reserve Banks para saírem do mercado, 

em 6 de fevereiro de 1929, mas não se preocupou em dizer nada ao resto do povo. 

Ninguém sabia o que estava acontecendo, exceto os banqueiros de Wall Street que 

comandavam o show. [O segredo do Federal Reserve] 

Presos pelo crédito: os comerciais de rádio persuadiram os ouvintes a gastar uma 

parte maior de sua renda crescente. As lojas desenvolveram planos de parcelamento e 

incentivaram os clientes a "Compre agora, pague depois". O conceito pegou rapida-

mente. No final da década de 1920, 60% dos carros e 80% dos rádios eram com-

prados a prazo. Essa estratégia criou uma demanda artificial por produtos que as 

pessoas normalmente não podiam pagar. Isso adiou o dia do ajuste de contas, mas 

tornou a queda ainda pior quando chegou. Grande parte dos salários foi para pagar 

compras anteriores. [por Paul Alexander Gusmorino 3º]. 

O Dia do Juízo: Eles rugiram como leões e tigres 
Os Estados Unidos vinham se preparando para um crash há muito tempo. Na terça-feira 

negra, 29 de outubro de 1929, o mercado colapsou. Nas palavras de um guarda de 

cabelos grisalhos da Bolsa de Valores: "Eles rugiam como um monte de leões e tigres. 

Eles furavam e gritavam, eles se agarravam nas coleiras uns dos outros. Era como um 

bando de homens malucos. De vez em quando , quando Radio ou aço entrava em co-

lapso, você veria algum pobre diabo desabar e cair no chão. Em um único dia, dezesseis 

milhões de ações foram negociadas - um recorde - e trinta bilhões de dólares desapa-

receram no ar. A 

“Era do enrique-

cimento rápido" 

acabou. Funcioná-

rios cínicos de ho-

téis de Nova York 

perguntavam aos 

hóspedes:" Você 

quer um quarto 

para dormir ou pu-

lar? " [Colaborador: 

E. David Cronon, Ph.D., 

Prof. de Historia na 

Univ. of Wisconsin, Ma-

dison 

Falência: Em 1933, o Governo Federal dos Estados Unidos decla-

rou-se falido.   
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Destruindo a Família 

 

Depressão dos banqueiros da década de 1930  

No início da década de 1930, os banqueiros, única fonte de novo dinheiro e crédito, recusaram 

deliberadamente empréstimos a indústrias, lojas e fazendas. No entanto, foram necessários pa-

gamentos de empréstimos existentes e o dinheiro rapidamente desapareceu de circulação. Bens 

estavam disponíveis para serem comprados, empregos esperando para serem feitos, mas a falta 

de dinheiro paralisou o país. 

Com esse estratagema simples, a 

América foi colocada em uma 

"depressão" e os banqueiros to-

maram posse de centenas de mi-

lhares de fazendas, casas e pro-

priedades comerciais. Disseram 

às pessoas que "os tempos são di-

fíceis" e "o dinheiro é curto". 

Não entendendo o sistema, eles 

foram cruelmente roubados de 

seus ganhos, suas economias e 

suas propriedades.  
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Olhando para trás, para a Grande Depressão  

Sofrimento 

Humano & A 

grande De-

pressão  

Jeremias 29:17 Assim diz o Se-

nhor dos Exércitos: Eis que en-

viarei entre eles a espada, e a 

fome, e a peste e fá-los-ei como 

a figos podres, que não se po-

dem comer, de maus que são. 

Paupérrimos: de 1930 a 1933, 

os preços das ações industriais 

caíram cerca de 80%. Os bancos 

e pessoas físicas com investimentos no mercado de ações perderam grandes somas. Os bancos 

também emprestaram dinheiro a muitas pessoas que não puderam pagar. O aprofundamento da 

depressão forçou um grande número de pessoas a retirar suas economias. Os bancos tiveram 

grande dificuldade em pagar seus saques, o que ocorreu em um momento em que os bancos não 

conseguiam cobrar muitos empréstimos entre janeiro de 1930 e março de 1933, cerca de 9.000 

bancos faliram. As falências de bancos acabaram com as economias de milhões de pessoas.  

O sofrimento humano se tornou uma realidade para milhões dos ame-

ricanos enquanto a depressão continuava. Muitos morreram de doenças re-

sultantes de desnutrição. Milhares perderam suas casas porque não pu-

deram pagar a hipoteca. Em 1932, pelo menos 25.000 famílias e mais de 200.000 

jovens vagaram pelo país em busca de co-

mida, roupas, abrigo e emprego. Muitos jo-

vens viajavam em trens de carga e viviam 

perto de pátios de trem em campos chama-

dos vagabundos selvagens. Os viajantes 

imploravam por comida ou roubavam se 

não conseguiam comer de outra forma, às 

vezes comiam em latas de lixo.
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10 milhas de largura e 10 milhas de comprimento  

Muitas pessoas que perderam suas ca-

sas permaneceram na comunidade. 

Alguns se abrigaram na casa de um 

parente. Outros se mudaram para uma 

parte pobre da cidade e construí-

ram barracos com latas rasas 

e engradados velhos. Os grupos 

desses barracos eram chamados de 

Hooverviles, um nome que refletia 

a raiva e a decepção do povo com o 

fracasso do presidente Hoover em 

acabar com a depressão.  

 

Peggy Terry, que cresceu em 

Oklahoma durante a depressão, re-

lembrou uma visita a um Hoovervile na cidade de Oklahoma: “Aqui estavam todas essas pessoas 

vivendo em velhas carrocerias enferrujadas. Uma família ... (estava) morando em uma caixa de 

piano. Esta não era apenas uma pequena seção, tinha talvez 16 km de largura e 16 km de com-

primento. Pessoas que vivem em tudo o que podem comer juntos ... ” 

1743-1826 Thomas Jefferson “Se o povo americano permitir 

que os bancos controlem a emissão de sua moeda, primeiro 

pela inflação e depois pela deflação, os bancos e corporações 

que crescem ao seu redor vão privar o povo de toda proprie-

dade até seus filhos vão acordar sem-teto no continente que 

seus pais ocuparam ”   

Hoovervile em Nova Iorque 1930. 

Thomas Jefferson. 
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Ainda conquistando: Roosevelt,  

o velhaco. 

O CRE obtém seu primeiro pre-

sidente: em 1932, 12 milhões estavam 

desempregados. O Conselho de Rela-

ções Exteriores (C.R.E.) trouxe agora 

seu primeiro membro a se tornar um 

candidato presidencial, Franklin Delano 

Roosevelt. Devido ao colapso econô-

mico engendrado pelos globalistas, Roo-

sevelt derrotou Hoover por ampla margem na eleição de novembro de 1932.  

60-1204M - A REVELAÇÃO 

DE JESUS CRISTO | William 

Branham 
405 Veja a profecia que o Senhor me 

deu em 33, como isto aconteceria (...) 

406 (...) A América O presidente Roo-

sevelt será o velhaco de todos eles.” E 

é isso mesmo. Ele foi. 

O REI REJEITADO | William Bra-

nham | 09/05/1960 

45 E Samuel procurou dizer-lhes que 

isso não funcionaria (...) “além do mais, 

ele cobrará certos impostos de vocês, 

do seu grão, e de toda sua renda. Ele co-

brará imposto de tudo isso, para fazer 

certos débitos (...) 46 O povo disse: 

“Mesmo assim queremos ser como o 

resto dos povos.” 

A ERA DA IGREJA DE PÉRGAMO| William Bra-

nham 

122 Como eu estava dizendo: “Este país disse:‘ Bem, se o 

Sr. Kennedy for eleito, os católicos assumirão. ’” Assumir? 

Eles já fizeram isso há muito tempo e você não sabia 

nada sobre isso. Quem paga seus professores? Como eles 

fazem essas coisas irem para suas escolas e ensinar o cato-

licismo na escola? E vocês, contribuintes, pagam por isso. 

Oh, bem debaixo do seu nariz, veja, assim. Oh, que coisa, 

como ele trabalhou! E a Bíblia disse que ele viria com li-

sonjas, e ele veio; veja, isso mesmo; veja, não pague im-

postos sobre nada. 

Franklyn Delano Roosevelt 

65-0120 – NÃO TE ESTRIBES NO TEU PRÓPRIO 

ENTENDIMENTO 

William Branham 

78 Por pouco e nós estamos falidos nesta nação. Esta-

mos emprestando em impostos que serão pagos da-

qui a quarenta anos, eles me contam, assim disseram 

eles na “Life Line”. Impostos que nós estamos gas-

tando agora, serão pagos daqui a quarenta anos. 
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Emissão de notas bancárias do FED: em 9 de março de 1933, o Congresso aprovou 

a Lei de Bancos de Emergência. Isso permitiu que notas do Sistema de Reserva Federal 

fossem emitidas. [A Nova Ordem Mundial] 

Declaração de falência: Roosevelt emitiu uma série de ordens executivas, cujo efeito foi 

declarar a falência do governo dos Estados Unidos. Nosso governo se tornou uma empresa falida 

controlada por seu credor, o Sistema de Reserva Federal. 

Capturando o ouro: Em 19 de abril de 1933, o padrão ouro foi abandonado. As moedas de 

ouro foram retiradas de circulação - uma forma 

educada de dizer confiscadas do público. Os dóla-

res não podiam mais ser trocados por ouro. O 

abandono do ouro efetivamente fortaleceu o poder 

das autoridades monetárias de criar dinheiro do 

nada. 

Agência de arrecadação de tributos: Em 

12 de julho de 1933, foi constituído o Serviço de 

Fiscalização e Auditoria da Receita Federal 

com o objetivo de arrecadar tributos para o 

Fed. Ele existe hoje como Serviço de Receita Interna, parte do Departamento do Tesouro, ainda 

arrecadando imposto de renda para o Fed. 

Amarrando o povo à dívida do governo federal: Em 1940, a Lei Buck foi aprovada. 

Isso criou a presunção de que somos cidadãos do governo federal, em vez de cidadãos de nos-

sos respectivos estados soberanos e, portanto, escravos nas plantações federais que são respon-

sáveis pela dívida cada vez maior do governo federal. [A nova ordem mundial] 

Pagamento inicial: O roubo do ouro deste país foi um pagamento inicial para os ban-

queiros. Outra parte do acordo era que os Estados Unidos não estavam recolhendo dinheiro sufi-

ciente em impostos para pagar os juros, então o povo americano teve que ser enganado para 

celebrar contratos de previdência social que tornariam o povo americano legalmente vinculado 

aos banqueiros em servidão voluntária. [Um país derrotado na vitória] 

Implementação total do imposto de renda: "Os conspiradores não usaram totalmente a 

provisão para imposto de renda até a Segunda Guerra Mundial (1943), quando Franklin Roosevelt 

aplicou um imposto retido na fonte de 20% sobre todos os pequenos assalariados e até 90% sobre 

rendas mais altas. [Por MYRON FAGON, Editor] 

Passado e presente: em 1910, a dívida federal dos EUA era de apenas US $ 1 bilhão, ou US 

$ 12,40 por cidadão. As dívidas estaduais e municipais eram praticamente inexistentes. As 

dívidas estaduais e locais agora são maiores do que a dívida federal, e as dívidas comerciais e 

pessoais totalizaram mais de US $ 6 trilhões, 3 vezes o valor de todos os terrenos e edifícios na 

América. [Retirado do artigo Billions for the Bankers; Dívidas para o povo]  
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1933 ALPHA DRACONIS  

SETENTA SEMANAS DE DANIEL | William Branham | 06-08-1961  

200 Agora, em 1933 quando estávamos adorando aqui no templo maçô-
nico onde a Igreja de Cristo está hoje, em uma manhã de abril antes de 
sair de casa, eu estava dedicando meu - um carro (eu tenho um carro modelo 
33, e eu o estava dedicando ao serviço do Senhor.), e em uma visão eu vi 
o tempo do fim. Agora, observe quão chocante isto é.3 

A ERA DA IGREJA DE TIATIRA | William Branham | 08-12-1960  

194 E agora, quando comecei a escola dominical, caí em transe. Estávamos 

tendo aqui na velha casa maçônica, a casa de Charlie Kern, um pequeno grupo 
de nós. E eu vi esse presidente Roosevelt liderando o mundo em uma 
guerra mundial. Previsto! Eu disse: “E há três ismos: o nazismo, o fas-
cismo e o comunismo” (...). 

CONDENAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO | William Branham | 13-11-
1960 
23 “Nós estaríamos em guerra com a Alemanha. Observe a Rússia! Agora, 
isto... Comunismo, Nazismo e Fascismo. Observe a Rússia! Mas esta não é a 
principal para observarmos”. (...) 30 Presidente Franklin D. Roosevelt levou a 
América para a festa de chá da Inglaterra. Isto é certo. a Alemanha nunca 
nos escolheu; nós os escolhemos. Colocou o mundo inteiro em guerra; cau-
sando uma guerra mundial. 

SETENTA SEMANAS DE DANIEL | William Branham | 06-08-1961  
202 Eu disse, “O ditador que está se levantando agora na Itália (que era 
Mussolini), ele tomará o poder e irá a Etiópia; e cairá sob suas botas”. (...) Eu 
disse, “Ele terá um fim vergonhoso”, e assim sucedeu. Ele e a mulher com 
quem vivia foram pendurados na rua pelos pés, suas roupas caindo. Bem, isso 
sucedeu. 

SETENTA SEMANAS DE DANIEL | William Branham | 06-08-1961  
204 A quarta, eu disse, “Nossa guerra será com a Alemanha, e eles construi-
rão um grande lugar de concreto e se fortificarão ali, e os Americanos levarão 
uma horrível sova”.  

 
3 Na Mensagem traduzida para o português, foi omitida a expressão “quando estávamos adorando aqui no templo 
maçônico” 
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A Libertação  

dos Quatro An-

jos Presos no Rio 

Eufrates 

Apocalipse 9:13-18 13E tocou o 

sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro 

que estava diante de Deus, 14a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os 

quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. 15E foram soltos os quatro 

anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça 

parte dos homens. 16E o número dos exércitos dos cavaleiros era de duzentos milhões; e 

ouvi o número deles.17E assim vi os cavalos nesta visão; e os que sobre eles cavalgavam 

tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre; e a cabeça dos cavalos era como 

cabeça de leão; e de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. 18Por estas três pragas foi 

morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam 

da sua boca. 

FESTA DAS TROMBETAS | William Branham | 19-07-1964M  
144 (...) Vêem? Eram cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra, que 

foram presos no Eufrates por todos estes anos, demônios espirituais. O que era isto? O 

velho Império Romano sendo despertado, a perseguição dos judeus. Eles estavam presos 

aproximadamente por dois mil anos no rio Eufrates, não podiam atravessar para a pro-

messa, uma seita religiosa que estava tentando chegar no outro lado. Eufrates, vocês sa-

bem, veio através do Éden. Mas eles estavam presos ali, 200.000 demônios de persegui-

ção.  

145 E observe o que acontece sob a Sexta trombeta. Foram soltos sobre os judeus, a 

perseguição dos judeus! Demônios sobrenaturais, aproximadamente dois mil anos, então 

soltos por Stalin, Hitler, sobre os judeus.  

146 Você diz, “Bem, estes não são Romanos”. É o mesmo espírito que fez as mesmas 

coisas fez isto aos cristãos nos dias da velha Roma pagã (agora observe o Israel natural e 

a Igreja espiritual, enquanto separamos isto) soltando sobre os judeus. 

A ESCRITURA NA PAREDE | William Branham | 08-01-1958 

10 (...) E a Babilônia era uma grande cidade. (...) E através do centro da cidade vinha o 

grande rio, Eufrates. Se você observar isto, é a cidade do Diabo, pois foi projetada como 

a Cidade de Deus, como o Rio da Vida diante do Trono.  

Ataque Japonês a Pearl Harbor  
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A Libertação dos Quatro Anjos Delimitados pelo Rio Eufrates | 

Vinworth Dayal | Outubro 1993  
Sob a quinta trombeta (Primeira Guerra Mundial), essa chave foi dada e solta-os, mas 

agora em 1933 [Eles eram anteriormente limitados pelos princípios cristãos] tudo estava 

em ordem agora eles tinham aquelas 

quatro unções, comunismo, na-

zismo, fascismo e capitalismo . Capi-

talismo, esse é o que permaneceu um 

segredo porque de Apocalipse 13 está 

para vir. E todos os quatro são contro-

lados pelo catolicismo. Porque aquele 

que está policiando o mundo hoje está 

falando com a voz do dragão. Ob-

serve aquele falso profeta falando pa-

lavras exageradas, voando pelo mundo Apocalipse 16:13. 

O REI REJEITADO | William Branham | 15-55-1960 

E Samuel tentou avisá-los, Ele disse: “Isto é o que o rei que reinará sobre vocês fará: 

Ele pegará seus filhos e os fará servir com seus carros e cavalos, e eles correrão na 

frente de seus carros. 

A ERA DA IGREJA DE TIATIRA | William Branham | 08-12-1960 

6 Agora, junto com o que acabei de dizer, lembre-se da visão de Daniel. A última parte 

da imagem, a última potência mundial estava nos pés. Isso era ferro e argila. Veja que 

o ferro é o Império Romano. Mas agora não é mais ferro sólido. Argila está misturado 

nele. No entanto, ele está lá e administrando os assuntos mundiais tanto nas nações de-

mocráticas quanto nas mais despóticas. A igreja Romana está em todas as nações. 

Está tudo misturado. (versão em inglês) 

ACUSAÇÃO | William Branham | 07-07-1963 

95 (...) Presidente Roosevelt... Eu ouvi seu pronunciamento quando ele - quando ele 

transmitiu naquela noite, o chamou de “Uma Conversa em Torno da Lareira”. Ele disse: 

“Quando Roma caiu”, ele disse, “foi uma pena, porque Roma é a cabeça do cristia-

nismo todo”. Poderia você imaginar um protestante dizendo isso? 

A ERA DA IGREJA DE TIATIRA | William Branham | 08-12-1960 

6 Observe que aonde quer que a igreja romana fosse, o comunismo seguiria. Tem que 

ser assim. E deixe-me avisá-lo agora, não pense que o comunismo é seu único inimigo. 

Não senhor. É a Igreja Católica também, e ainda mais. (versão em inglês).  
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Jesuítas e o comunismo: os jesuítas aperfeiçoa-

ram os princípios do comunismo em suas reduções 

no Paraguai, por 150 anos, de 1600-1750. Uma redu-

ção é uma comuna. Em Israel, eles o chamariam de 

kibutz. Na Rússia de Joseph Stalin, eles a chamariam 

de comuna. Em Nova York, eles chamam de vila. É 

uma vida comunitária onde todos são iguais em suas 

finanças e todos são controlados por um ditador. 

Essa é a essência do comunismo. Os jesuítas, nas re-

duções do Paraguai, que eram os comunas, tinham um banco central, e era "cada um 

segundo sua capacidade e cada um segundo sua necessidade". E assim, os índios Gua-

rani que foram súditos eram escravos dos Jesuítas, colocando suas mercadorias no 

comércio e no comércio mundial. 

É uma introdução: com isso, eles introduziram o comunismo em 1848 por meio 

de Karl Marx. Eles o orientaram no Museu Britânico, segundo Alberto Rivera, um 

ex-jesuíta. [The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope] 

Descendente de Roosevelt: "No início de 1850; os Illuminati mantiveram uma 

reunião secreta em Nova York que foi dirigida por um iluminista britânico. O "comu-

nismo" deveria ser usado para fomentar guerras e revoluções futuras. Clinton Roo-

sevelt, um ancestral direto de Franklin Roosevelt; entre outros, foi nomeado para 

chefiar um comitê para arrecadar fundos para o novo empreendimento. [Por MYRON 

FAGON, Editor] 

Joseph Stalin (Jesuíta): De 1917-1922, a Maçonaria Judaica, controlada pelos 

Jesuítas, implementou o Comunismo na Rússia. Lenin, o meio-judeu, era um maçom. 

Por 10 anos após a revolução, os judeus se saíram muito 

bem, mas em 1922, Joseph Stalin, aquele grande odia-

dor de judeus, que foi educado por jesuítas na Geórgia 

(ele estudou no Seminário Teológico Ortodoxo de Tiflis), 

foi trazido por Lenin após a Revolução, e o nomeou Se-

cretário do Partido Comunista em 1922. 

Roosevelt, um maçom: Os jesuítas então moveram seu 

Shriner Maçom, o presidente Roosevelt, para reconhecer 

o governo sangrento da Rússia em 1933. Os jesuítas en-

tão financiaram o comunismo russo com seus Cavaleiros 

de Malta em Wall Street.” [The SPECTRUM Newspaper, May 

2000, The Black Pope]  
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Roosevelt, um maçom: Os jesuítas então moveram seu Shriner Maçom, o pre-

sidente Roosevelt, para reconhecer o governo sangrento da Rússia em 1933. Os je-

suítas então financiaram o comunismo russo com seus Cavaleiros de Malta em Wall 

Street.” [The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope] 

Como Roosevelt fez o truque: aquele traidor charlatão fez o truque para eles. 

Sem nem pedir consentimento do Congresso; ele proclamou ilegalmente o reconhe-

cimento do regime de Stalin. Isso foi o suficiente. E exatamente como os conspirado-

res imaginaram; o mundo inteiro seguiu nossa liderança. Isso reprimiu automatica-

mente o movimento de resistência crescente do povo russo. Isso lançou automatica-

mente a maior ameaça que o mundo civilizado já conheceu. 

Roosevelt e Pearl Harbor: "Eu digo repetidamente que nunca mandarei meni-

nos americanos para lutar em solo estrangeiro." Lembrar; ele estava defendendo essa 

declaração, mesmo quando já se preparava para nos lançar na Segunda Guerra Mun-

dial, atraindo os japoneses para aquele ataque furtivo a Pearl Harbor para fornecer-

lhe sua desculpa. [Por MYRON FAGON]  

Winston Churchill escreveu 

sobre Pearl Harbor, que FDR 

e seus principais conselhei-

ros, "conheciam o propósito 

total e imediato de seu ini-

migo ... Nem devemos permi-

tir que o relato em detalhes das 

mudanças diplomáticas retrate 

o Japão como um inocente fe-

rido ... "[A Grande Aliança] 

“O presidente Roosevelt 

(FDR) provocou o ataque, sa-

bia disso com antecedência e 

encobriu seu fracasso em aler-

tar os comandantes havaianos. 

FDR precisava do ataque para 

enganar Hitler para declarar guerra, uma vez que o público e o Congresso eram opres-

sivamente contra entrar na guerra na Europa. Foi sua porta dos fundos para a guerra. FDR 

cegou os comandantes em Pearl Harbor e os armou ... FDR sempre iria ignorar o Japão 

e ir atrás de Hitler, pois seu objetivo final era salvar seu amado comunismo soviético”. 
[Pearl Harbor, a mãe de todas as conspirações] em tradução livre  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Shriners
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De uma guerra para uma guerra mundial: em 7 de dezembro de 1941, 

uma aeronave japonesa atacou a Frota do Pacífico dos EUA ancorada em Pearl Har-

bor, no Havaí. Os Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha declararam guerra ao Japão 

em 8 de dezembro de 1941. No dia seguinte, a China declarou guerra ao Eixo. Ale-

manha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos em 11 de dezembro. A guerra 

havia se tornado um conflito global. [Enciclopédia do livro mundial de 1999] 

Roosevelt compartilhava muitos pontos de vista positivos sobre "aquele admirável 

cavalheiro italiano", como ele denominou 

Mussolini em 1933. Como os ditadores fascis-

tas e comunistas, Roosevelt confiou em seu 

próprio carisma, cuidadosamente e enganosa-

mente desenvolvido, e no poder executivo de 

seu escritório para atacar um assustado eleito-

rado em conformidade e espancar os críticos. 

Roosevelt construiu um culto à personali-

dade, assim como Mussolini, Hitler e Stalin 

fizeram. 

O New Deal de FDR [nova forma de governo] 

uniu comunistas e fascistas. Representando as 

duas alas principais da administração de Fran-

klin Roosevelt - pró-fascista e pró-comunista - 

eles compartilhavam uma aversão coletivista e 

autoritária pelos princípios históricos ameri-

canos de liberdade [“The Rise (and Fall?) Of Modern 

Italy and the Estados Unidos"] 

A Questão Judaica: Tendo enganado o mundo fa-

zendo-o acreditar que o comunismo era de origem judaica, 

os jesuítas então usaram Hitler para implementar "a Solução 

Final para a Questão Judaica" - seguindo o maligno Concílio 

de Trento. O resultado foi o assassinato em massa de judeus 

europeus e russos nas mãos do Serviço Secreto Alemão (SS) 

controlado pelos jesuítas. Os jesuítas estavam usando a SS 

para matar os judeus na Europa. Quando o exército alemão 

foi para a Rússia, os jesuítas seguiram com as SS e expurga-

ram a Rússia Ocidental de todos os seus judeus. É por isso 

que Stalin matou deliberadamente 40.000 de seus melhores 

oficiais. É por isso que ele expulsou seus melhores generais 

para Adolf Hitler, os expurgou, porque queria ter certeza de 

que o Exército Vermelho perderia com o avanço do exército 

alemão, porque em seguida viria a SS e expurgariam a Rússia dos judeus que Stalin 

tanto odiava. [The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope]   

O funcionário do Vaticano e Mussolini assi-

nam a Concordata, restabelecendo o poder 

temporal ao Papa. Resolve a questão ro-

mana 
. 
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Junção do Tempo  

O sétimo Anjo Mensageiro 
O Anjo do Senhor | 

William Branham | 02-11-1947  
20. Agora, observe. Então, no tempo em que a 

promessa se aproximava, levantou-se um Faraó 

que não conhecia José, e eles colocaram cargas 

sobre o povo. (...) Portanto, no tempo da perse-

guição de Israel, então Deus tinha um Anjo para 

descer à terra. Mas antes que Ele tivesse o Anjo 

para vir, Ele teve um garotinho nascido lá com o 

nome de Moisés. Isso é correto? E este garotinho, 

Moisés, nasceu de um nascimento bastante peculiar. 

E então, na idade madura, ele foi enviado para liber-

tar os filhos de Israel, pois eles estavam em cati-

veiro. E Deus disse a ele antes que ele fosse agora, 

"Eu enviarei o meu anjo antes de ti." 

25. (...) e eu olhei, e a luz ficou maior. E logo acima de 

mim estava pendurada uma grande estrela. E a luz era 

uma espécie de, mais de um verde, entre verde e amarelo, 

brilhando no chão. E vindo caminhando através desta 

Luz, veio um Homem que parecia, como eu disse antes, 

pesar duzentas libras (cerca de 90 Kg), um Homem 

enorme ... Ele era mais como uma pele de oliva; ... Ele 

caminhou tão perto de mim quanto o microfone está lá. E 

Ele disse: “Não temas. Fui enviado da Presença de 

Deus para lhes falar sobre esta sua vida peculiar, nas-

cimento peculiar”.  

A ESCRITURA NA PAREDE  

William Branham| 02-09-1956 

Primeiro, eles foram carregados para o Egito. 

Segundo, eles foram carregados para a Babi-

lônia, e os gentios foram emitidos. E então, o 

terceiro, eles foram carregados ou dispersos 

pelo Império Romano, e 1947 no sétimo dia 

de maio, eles foram mais uma vez reconheci-

dos entre as nações do mundo pela primeira 

vez em 2.500 anos, os judeus eram. 

O começo do fim, a figueira dando seus bo-

tões. A velha estrela de seis pontas de Davi, as 

bandeiras mais antigas que já foram hasteadas 

na terra subiram ao mastro novamente pela 

primeira vez em 2.500 anos, marcando uma 

promessa definitiva que Deus havia dito por 

meio dos profetas hebreus que aconteceria: 

Ele levantaria um estandarte. 

E quando vemos aquilo acenando sobre Jeru-

salém esta noite, vendo Deus endurecendo os 

corações de homens como Stalin, Hitler, Mus-

solini e todos aqueles que perseguem os ju-

deus e os levam de volta para sua terra natal, 

sabemos que o tempo está próximo . 

AS TRÊS CORTINAS, Parte I 

Winworth Dayal | 05-10-2008 

Os Estados Unidos da América foram a 

nação que saiu vitoriosa nesses dois AIS. 

Pelos AIS, os judeus voltaram para sua 

terra natal. O evangelho que veio do Ori-

ente para o Ocidente ... e termina na Amé-

rica onde está o 7º Anjo abrindo os selos. 

Os Estados Unidos da América são um 

tipo de Israel e a história é paralela. A 

América amarra os AIS, amarra a última 

geração vendo o retorno dos judeus, 

amarra o 7º Mensageiro Anjo, o espírito 

de Elias, amarra o Vaticano (Jezabel) a 

besta que estava no mar. 
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Estabelecendo 

a ditadura 

O Plano Jesuíta para a América: Esta nova nação seria uma república centralizada 

com o Presidente exercendo poderes de um monarca absoluto. A velha República 

Federal de Washington seria convertida em um enorme Império centralizado, com as 

dez pranchas do Manifesto Comunista Maçônico substituindo os Dez Mandamentos de 

Moisés. Para conseguir isso, a Constituição teve que ser emendada - "por bem ou por 

mal". [The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope] 

Os Illuminati: Os Illuminati, que sob vários pseudônimos (FED, C.R.E) deveria orga-

nizar, financiar, dirigir e controlar todas as organizações e grupos internacionais traba-

lhando seus agentes em cargos executivos no topo. Nos Estados Unidos, temos Woodrow 

Wilson, Franklin Roosevelt, Kennedy, Johnson, Fulbright, George Bush etc. [Myron Fagan, 

editor] 

Poderes ditatoriais: sob Roosevelt) Em 9 de março de 1933, o Congresso aprovou a Lei 

de Poderes de Emergência, que deu ao presidente virtualmente poderes ditatoriais em 

tempos de "emergência nacional". Os Estados Unidos estão em estado de emergência 

nacional sob um ou outro pretexto continuamente desde então. [A nova ordem mundial] 

Destruindo o passado político (amnésia política) para trazer uma nova ordem: É um 

fato histórico conhecido que durante 1933 e 1937-1938, houve uma grande briga entre 

Roosevelt e os juízes do Supremo Tribunal Federal. Roosevelt estava tentando fazer 

com que as decisões anteriores do tribunal fossem anuladas. Ele estava tentando introdu-

zir uma nova ordem, um novo procedimento para a lei do país. Em 25 de abril de 

1938, a Suprema Corte anulou os precedentes permanentes dos 150 anos anteriores a 

respeito da "LEI COMUM" no governo federal. Não é permitido citar nenhum caso an-

terior a 1938. Eles então fizeram novas leis. Não pode haver mistura da velha lei com a 

nova lei. [Who is running America?]  

O TERCEIRO ÊXODO 

William Branham| 30-06-1963 
135 (...) E o Sr. Kennedy nacionalizou aquela 

“guarda”, e enviou aqueles homens direta-

mente de volta em oposição a seus próprios 

pais (pais fundadores) ali de pé sob a consti-

tuição. Isso rasgou a constituição novamente. 

136 Disseram: “Nós não lutaremos. Não, se-

nhor.” E disse: “Espero que a nação possa ve-

rificar que não estamos mais vivendo sob de-

mocracia, mas sob ditadura militar.” 

A INVASÃO DOS ESTADOS UNI-

DOS | William Branham|  

09-05-1954 
203 Porém deixe-me dizer-lhe, quando o 

Sr. Roosevelt. (...) Veio, candidatou-se a 

três ou quatro mandatos, e tomou controle, 

justamente uma ditadura preliminar. Eu 

posso lhes provar, que na Escritura, onde 

Ela disse que ocorreria. Isso é correto. Nós 

não temos mais Constituição. Ela foi es-

miuçada. Está totalmente esmigalhada. Os 

republicanos [Membros do partido político 

republicano dos E.U.A. - Trad.] são igual-

mente corruptos. Tão culpado é um como o 

outro.” 
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A Presidência de Hoje: A presidência como a conhecemos hoje começa com Franklin 

Delano Roosevelt (FDR). Já em 1912, o instinto centralizador de FDR estava em exi-

bição quando ele explicitamente colocou a "liberdade da comunidade" sobre "a liberdade 

do indivíduo" ... Foi ele quem iniciou e legitimou a ideia do recrutamento [compulsão 

pela força] do poder federal como o engenheiro-chefe social. Essa ideia adquiriu legi-

timidade com ambos os partidos políticos, e o monstro burocrático que reside em Wa-

shington e aperta seus braços em volta da garganta da América hoje é o legado doméstico 

de FDR ... Para aqueles americanos que amam a Velha República que ele destruiu , 

Franklin Roosevelt era, e continua sendo, o Inimigo. [A ascensão (e queda?) Da Itália moderna] 

A Guerra Santa: a Segunda Guerra Mundial (a guerra de Roosevelt), no entanto, conti-

nua sendo "a guerra santa do estabelecimento americano", legitimou o surgimento dos 

Estados Unidos como uma superpotência global, contrária à Constituição e à tradição 

americana. Entre 1941 e 1945, Washington tornou-se o centro de comando e controle do 

estado ultracentralizado e unitário e de seu império ultramarino. [A ascensão (e queda?) 

Da Itália moderna e dos Estados Unidos ”] 

Cidadãos do governo federal: (sob Roosevelt) Em 1940, a lei Buck foi aprovada. Isso 

criou a presunção de que somos cidadãos do governo federal, em vez de cidadãos de 

nossos respectivos estados soberanos e, portanto, escravos nas plantações federais que 

são responsáveis pela dívida cada vez maior do governo federal. [A nova ordem mun-

dial] 

Tribunais do Império: a partir de 1950, as bandeiras de todos os tribunais, estaduais e 

federais, começaram a ser trocadas. E cada bandeira de estado e cada bandeira dos EUA 

agora é decorada com franjas douradas. Agora, se é a bandeira do estado, significa que é 

a bandeira do governador, como comandante-chefe. E sempre que você vir uma bandeira 

com franjas douradas, isso significa que é a bandeira do Comandante-Chefe em Washing-

ton. ” [The SPECTRUM Newspaper, May 2000, The Black Pope] 

Controle de recursos: Em 16 de fevereiro de 1962, o presidente Kennedy emitiu dez 

ordens executivas que dariam ao governo federal o controle dos recursos no caso de 

uma emergência nacional: que cobre quase tudo, exceto instalações religiosas. 

Removendo as Bíblias das Escolas: Um grande ataque à religião foi a decisão da Su-

prema Corte dos EUA em 17 de junho de 1963, que considerou (sem precedente consti-

tucional) que recitar o Pai Nosso ou versos da Bíblia em escolas públicas era inconstitu-

cional. [Nova ordem mundial] 

A Criação assumiu o controle de seus criadores: É conhecimento histórico que os 

Estados da União originais criaram o Governo Federal, no entanto, para todos os efei-

tos práticos, o governo Federal assumiu o controle de seus "Criadores", os Estados.) 

Ela se tornou uma besta fora de controle por poder. [Who is running America?]  
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A grande cortina de 

fumaça 
Conselheiros do mal por trás do trono da Casa Branca |. 

Vinworth Dayal | 30/11/01 

O Espírito da nação é um espírito pagão. Estou falando sobre os Estados Unidos 

da América. A América é Laodicéia. Quando o Profeta estava em Chicago e 

desafiou 300 ministros, foi nos Estados Unidos. Enquanto ela os enfeitiçava 

com sua feitiçaria, eles pregavam, dizendo: “Observe o comunismo, observe o 

comunismo”, e ela estava se rastejando para a Casa Branca. E eles pregando, 

"Observe o comunismo", e o Profeta clamando "Não tema a cortina de ferro, 

tema a cortina roxa, esta é a da Bíblia." E eles os cegaram com o comunismo. 

Esses ministros não estudaram as escrituras. Enquanto eles tinham toda a sua 

congregação para se opor ao comunismo, o romanismo estava tomando a na-

ção e ele estava pregando a religião de Jezabel …… .E ela entrou direto no 

assento do poder. E ele pregou a Voz de Deus nos Últimos Dias. Ele disse: “Eles 

amorteceram o efeito da Voz, eles atiraram no cachorro que os estava alertando 

porque eles dizem que somos ricos e aumentados com bens e não precisamos 

de nada”. 

 

“Ela é um grande labirinto, mas não sem um plano” Hislop falando 

sobre a Igreja Católica Romana em seu livro “The Two Babylons”. 

 

Cortina de fumaça: é uma enorme cortina de fumaça para manter a atenção 

longe do Vaticano. É por isso que tantos livros foram impressos expondo o 

comunismo, o CRE, o império Rockefeller, os Illuminati, o Clube de Roma, 

etc. A parte trágica é que a maioria dos escritores e seus seguidores são cegos 

para o fato de que Roma criou a maioria dessas organizações, bem como as 

organizações que as combatem. É um grande jogo. [Alberto Rivera ex-padre jesuíta, 

Chick Publications]  
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O Profeta de Malaquias 4  

Em 1960, Deus começou a abrir o livro da revelação com as sete eras da igreja; em 

um momento de eleição e o Profeta entendendo que o avivamento de cura havia ter-

minado e ele estava chegando ao fim de seu ministério e percebendo o que estava 

acontecendo na nação e pela primeira vez desde que eles fugiram da perseguição 

romana você teve um presidente católico. E a nação 

foi varrida pelo poder do sistema romano. E então 

quando isso aconteceu todas essas coisas no Livro do 

Apocalipse "Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testifi-

car estas coisas às igrejas." Ele enviou Seu anjo e sig-

nificou essas coisas para Seu servo João nas ilhas de 

Patmos, onde João foi transportado para o dia do Se-

nhor e ele começou a ver todas essas grandes coisas 

que estavam para vir sobre a face da terra. 

MICÍAS O PROFETA | William Branham | 26-04-61 

Eles eram todos da mesma raça e iguais, suposta-

mente servindo ao mesmo Deus. E Acabe era ... 

Mesmo assim ele era um crente, um crente morno, li-

mítrofe. Mas a esposa dele era ... Ele era o chefe da 

casa, mas ela deve ter sido o pescoço que virava a 

cabeça, você sabe, então tudo o que ela disse ... Ela 

era o sistema. 

E, irmão, deixe-me dizer isso com respeito a alguns de 

vocês, bons democratas de apoio quadrado: é isso que te-

mos agora o presidente Kennedy com Pope. Ele pode es-

tar bem, mas há um sistema por trás disso que vira a 

cabeça. 

As Três Cortinas Parte I | Vinworth Dayal | 

05-10-2008 

No Terceiro Êxodo, ele disse: “Observe aquele poder na 

Casa Branca com Kennedy começar a crescer e observe o 

poder que estava em Moisés”. Ele disse: “Observe 

quando Ramsés nasceu. Moisés nasceu. Um crescendo 

por meio do poder político e outro crescendo por meio do 

poder espiritual. ”  
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FORTALEZA: 

No trono 

RELIGIÃO DE JEZABEL 

William Branham 19-03-61 

67 E vocês, preciosos negros 

do sul, como votaram. Você 

diz: “Você não tem que dizer 

isso no púlpito”. Ó, sim, te-

nho; é a Palavra de Deus. E a 

mancha de - de Abraham 

Lincoln, aquele que libertou 

você, deitado naquele museu 

no vestido de uma mulher, e 

você vende seu direito de 

primogenitura. Você devia 

se envergonhar. 68 E vocês, 

pela política, porque são ape-

nas um bom democrata, vo-

tou em algo assim e vendeu 

seus direitos de america-

nismo e cristianismo para 

entregá-lo à prostituta que nos dirige nesta nação, o que nos fez o que nós éramos. 

Veja como ela tem se infiltrado com facilidade, até agora ela está no trono (claro), o 

trono da Casa Branca.  

A ERA DA IGREJA DE TIATIRA | 

William Branham | 12-08-60 

197 Agora, então eu disse: "Haverá naquele 

tempo, durante aquele tempo, a mulher terá 

permissão para votar, e eles elegerão a pes-

soa errada (Eles fizeram isso nesta última 

eleição. Isso mesmo.) Que começará a for-

taleza. 

CONDENAÇÃO POR REPRESENTAÇÃO 

William Branham | 13-11-60 

31 Para as mulheres, foi dado o direito de votar, 

elegeram o Presidente-eleito Kennedy - o voto das 

mulheres. O homem errado, que finalmente con-

trolará totalmente pela Igreja Católica nos Es-

tados Unidos; então virá a bomba que a explodirá. 

34 Eu não creio que o Sr. Kennedy terá muito efeito 

agora, porque ele será um presidente maravilhoso 

em ordem para trazer uma cena preparada exata-

mente como eles tem na Inglaterra, como eles fize-

ram no México, como eles fizeram em todos os ou-

tros lugares assim. 

John Kennedy empossado como 35º pre-

sidente dos Estados Unidos da América 
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Uma ditadora, não demorará e não 

governará seu próprio espírito 

A Revelação das Sete Eras da Igreja-Era da Igreja de Tiatira, Cap. 

6 | William Branham 

6 Em Apocalipse 13:14, aprendemos que a besta espalha sua influência por meio 

da imagem que foi construída para ela. A imagem que é feita é um conselho ecumê-

nico mundial, onde todas as igrejas organizadas se reunirão com os católicos romanos 

(eles estão fazendo isso agora mesmo). 

A Revelação das Sete Eras da Igreja-Era da Igreja de Esmirna, Cap. 4 

| William Branham 

4 E se você acha isso chocante, espere até que a profecia de Apocalipse 13 seja cum-

prida. É surpreendentemente verdadeiro que os Estados Unidos da América estão 

nesse capítulo. O próprio número treze é um símbolo desta nação. Tudo começou com 

treze cores. Sua bandeira tem treze estrelas e treze listras. E aí está seu destino no 

décimo terceiro capítulo. Nesta imagem mencionada neste capítulo, serão encontra-

das todas as maldades da besta que existia antes dela. Assim como a besta se le-

vantou no Concílio de Nicéia, assim a imagem sairá do Concílio Mundial de Igrejas 

com todo o poder ímpio e satânico para descarregar a ira do diabo sobre a verdadeira 

videira de Deus. Será uma repetição de todas as astúcias e crueldades diabólicas. 

George Washington, discurso de despedida, 17 de setembro de 1796 

América ... bem sabe que ao se alistar sob outras bandeiras que não a sua, fossem 

elas mesmo as bandeiras da dependência estrangeira, ela se envolveria além do po-

der de extração, em todas as 

guerras de interesse e intrigas, in-

veja e ambição, ... e usurpar o pa-

drão de liberdade. As máximas 

fundamentais de sua política mu-

dariam insensivelmente da liber-

dade para a Força. Ela pode se 

tornar ditadora do mundo. Ela 

não seria mais a governante de 

seu próprio espírito.  
George Washington atravessando o rio Delaware durante a guerra Ame-

ricana pela independência.   
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Os ricos governam sobre os pobres e o que 

pega emprestado é servo do que empresta 
O "sistema" conquistou nosso povo com seu ímpio sistema de juros 
e dívidas, tão certamente como se eles tivessem marchado com um exér-
cito uniformizado. Nós, como povo, agora somos governados por um 
sistema de Mammon, de propriedade dos banqueiros, que usurpou 
o manto do go-
verno, se disfarçou 
como nosso governo 
legítimo e começou a 
empobrecer e con-
trolar nosso povo. É 
agora um aparato 
político centrali-
zado e todo-pode-
roso, cujos principais 
objetivos são promo-
ver a guerra, gastar 
o dinheiro do povo e 
propagandear para 
perpetuar-se no poder. Nossos dois grandes partidos políticos tornaram-se 
seus servidores, os vários departamentos do governo seus órgãos de 
gastos e a Receita Federal seu órgão de arrecadação. 
Os lucros dessas dívidas maciças foram usados para erguer um colosso 
econômico e político completo e quase oculto sobre nossa nação. 
Nosso povo se tornou inquilino e "escravo da dívida" dos banqueiros e 
seus agentes na terra que nossos pais conquistaram. É a conquista 
por meio da fraude e da trapaça mais gigantesca da história da hu-
manidade. E lembramos você novamente: a chave para sua riqueza e po-
der sobre nós é sua habilidade de criar "dinheiro" do nada e emprestá-
lo a juros. Se eles não tivessem permissão para fazer isso, eles nunca 
teriam obtido o controle secreto de nossa nação. Quão verdadeiras são as 
palavras de Salomão: "O rico domina sobre os pobres, e o que toma 
emprestado é servo do que empresta" (Provérbios 22: 7). [Retirado 

do artigo Billions for the Bankers; Dívidas para o povo]  
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E engana os que habitam na terra  

BAPTISMO DO ESPÍRITO SANTO | William Branham | 28-09-1958M 

30 Portanto, Deus em nenhuma era teve uma igreja denominacional. Diga-me 

quando Ele a teve. E agora, nunca houve uma denominação até 360 anos após a 

morte do último discípulo. Esta foi a Igreja Católica Romana. E da Igreja Cató-

lica Romana. . .Deus a chamou na Bíblia, em Apocalipse 17, de Meretriz. Que 

é uma mulher impura. E através disso ela teve filhas, e aquelas filhas eram pros-

titutas, impuras como ela era. Isto é o que as Escrituras dizem. 

31 E a Igreja Católica Romana deu à luz a todo Protestantismo. E eles voltaram 

e fizeram aquela própria e mesma coisa que ela fez. E a razão é que ela era 

impura, ela tinha um cálice de doutrinas em sua mão, o vinho da ira de suas 

fornicações. E ela deu aos reis da terra e estava assentada sobre muitas águas e 

reinava sobre os governantes da terra. Nós encontramos isto assim na Bíblia. 

Encontramos que ela tinha que estar assentada sobre sete montes: uma igreja; 

nós a encontramos. Encontramos que ela estava adornada com uma coroa trí-

plice: Jurisdição do inferno, céu e purgatório. Certo. E é um homem o regente 

disto; ele era o anticristo assentado no templo de Deus, mostrando a si mesmo 

que ele era Deus, perdoando pecados na terra. Nós tivemos tudo isto, passamos 

por isto e vemos que isto está certo. 

32 Disse: “Aqui está para aqueles que têm sabedoria.” Nós encontramos que o 

Espírito continuou falando claramente: “Àquele que têm sabedoria, àquele que 

têm conhecimento, àquele os diferentes espíritos, os dons.” Não vê você que 

Deus está movendo aquela Igreja nos últimos dias? Tem que se levantar uma 

Igreja cheia dos dons espirituais, os verdadeiros dons de Deus. “Aqui está para 

aquele que tem sabedoria. Conte o número da besta, pois é o número de um 

homem. Seu número é 666.” E nós encontramos onde aquilo estava exatamente, 

não poderia ser mais perfeito. Escreva você mesmo: Vicarius, o que é vigário 

de Cristo, Filii de Deus-Vicarius Filii Dei e veja se isto não nos algarismos ro-

manos-E veja se você não obtém 666. Veja se não dá certo, não sobre algo mais 

que lhe dê superstição disto ou daquilo, mas no próprio lugar onde o resto das 

Escrituras diz que estaria assentado. E aqui somos Protestantes saindo de... 

33 Agora, o que estamos tentando fazer hoje é trazer e mostrar que a doutrina 

que a Igreja Católica trouxe e tem, nós a adotamos exatamente aqui na Igreja 

Protestante. E nós estamos dando isso às pessoas, o que é o mesmo cálice de 

fornicação espiritual que ela dá. Porque elas não são escriturísticas; elas são fei-

tas pelo homem. É uma falsa profecia; é uma mentira; é do diabo. 


