
Os Três Gêmeos" 

 

Olá amigos, Paul Juberg aqui com uma atualização do Ministério das Chamas. Irmãos e Irmãs, quero 

começar dizendo que não é um acidente, você está assistindo este vídeo. Vivemos em tempos muito 

estranhos. Tudo o que você precisa é globos oculares e  um cérebro para ver isso. Vivemos nas páginas 

do Apocalipse e Deus revela coisas secretas e secretas aos bebês. O que estou prestes a lhe dizer não foi 
revelado pela carne e o sangue, mas por nosso Pai, que está no Céu! 

Estamos em uma guerra de Proporções Sobrenaturais, e está ficando cada vez mais intenso por dia. Esta 

batalha entre Cristo e Satanás está sobre nossas almas e trata-se de adoração. Satanás quer nossa 

adoração. Na verdade, a Bíblia profecia em Apocalipse 13, que ele vai tentar levá-lo ao mundo inteiro! -
Revelation 13: 3 

Em Gênesis, capítulo 2, vemos Deus crie duas instituições para a glória, o casamento e o sábado! 

Observe esta declaração do Espírito da Profecia: Ele os referiu aos dias abenhosos do Éden, quando 

Deus pronunciou todas as coisas "muito boas". Então, o casamento e o sábado tinham sua origem, 
instituições gêmeas para a glória de Deus em benefício da humanidade . - Tudo do Monte da Bênção, 

Em Gênesis 38: 24-30, vemos uma prostituta chamada Tamar entrar em parto com gêmeos em seu 

ventre. E em 2001 vemos as torres gêmeas caírem no chão, no pior ataque terrorista da história dos 

EUA. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. O que estamos prestes a ver é que todos os 3 desses eventos estão 
profundamente conectados! 

 

Nós vemos que o casamento e o sábado são instituições duplas para a Glória de Deus! E vemos que 

Satanás confunde claramente Deus. Satanás tem uma falsificação para o casamento heterossexual? 

Absolutamente: Casamento entre homossexuais. Satanás tem uma falsificação para o sábado? 

Absolutamente……. Domingo Sacredness! Duas instituições de contrafação para a sua glória. Alguns de 

vocês assistindo podem dizer ... "o que!" "O sábado é domingo." Bem, vamos dar um momento para 

resolver isso. E tenha mentes abertas para raciocinar com a Palavra de Deus. Romanos 14: 5 é 

mencionado por muitos que dizem "que diferença faz um dia?" Bem, como todos os textos da Bíblia, 

devemos olhar para o contexto. Romanos 14: 5,6 não diz nada sobre o sábado. Eles simplesmente falam 

sobre um dia. Romanos 14: 1 dá o tom para toda a passagem, indicando que a discussão se concentra 

em "controvérsias duvidosas" ou em controvérsias sobre questões duvidosas. É o sábado do sétimo dia 

que foi separado por Deus na Criação (Gênesis 2: 1-3) colocado dentro do coração da lei moral (Êxodo 

20: 8-11) uma questão duvidosa ?! Certamente não! Todos os cristãos mantiveram o 7º dia como o 
sábado naqueles tempos. A chave para a nossa passagem é no versículo 6,  

 

 

 

Romanos 14: 6: 

 



6 Aquele que considera o dia, considera-o ao Senhor; E aquele que não considera o dia, ao Senhor, não 

o considera. Aquele que come, come ao Senhor, porque agradece a Deus; E aquele que não come, ao 

Senhor não come, e agradece a Deus. A questão que o apóstolo Paulo aborda aqui é dias rápidos e não o 

sábado. Alguns judeus acreditavam que havia mérito no jejum em certos dias e julgou os outros por seus 

padrões. Paul apontou para rápido ou não rápido em um dia é uma questão de consciência. Alguns 

mencionam Colossenses 2: 14-17 e argumentam que a lei foi pregada na cruz e que ninguém deve julgá-

lo sobre o sábado da Bíblia. Mais uma vez, pessoal do contexto! Primeiro Colossenses 2 não menciona 

que a Lei está pregada na cruz, diz ... Excluindo a caligrafia das ordenanças que estava contra nós! 

Deuteronômio 31: 24-26 fala sobre as leis cerimoniais que eram contrárias a nós e colocadas ao lado da 

arca! Isso não está falando sobre os Dez Mandamentos! Colossenses 2: 16,17 não está falando sobre 

acabar com o sábado da criação. Está falando sobre os Sabados Ceremoniais de Levítico 23: 5-32 que 

foram cumpridos em Cristo. Levítico 23:38 distingue os sábados cerimoniais do sábado do sétimo dia 

usando a expressão "Ao lado dos sábados do Senhor". Os Sábios Ceremoniais e as Luas  Novas faziam 

parte das Leis Cerimoniais que foram apagadas na cruz. (Hebreus 10: 1) Os dez mandamentos foram 

escritos pelo dedo de Deus! E estavam dentro da Arca do Santuário da Aliança! (Êxodo 31:18, Êxodo 25: 

16-22) Além disso, Salmo 119: 144, 119: 172, Apocalipse 11:19 nos diz que os 10 mandamentos são 

eternos e o fundamento do Trono dos Deuses! A Palavra de Deus nos diz em Ezequiel 1:26 que o Trono 

dos deuses é pedra de safira e que os 10 mandamentos são feitos de pedra de safira. Deus interrompeu 

parte de seu trono e entregou a Moisés !!! (Êxodo 24: 10-12, Números 15: 37-39, Isaías 54:11) Os 10 
mandamentos, incluindo o sábado, definitivamente não foram eliminados! 

 

   Colossenses 2: 14-17 (KJV) 14 Excluindo a caligrafia das ordenanças que nos contraviam, o que era 

contrário a nós, e tirou-a do caminho, pregando-a na cruz dele; 15 E, tendo arruinado principados e 

poderes, ele Mostrou abertamente sobre eles, triunfando sobre eles nisso.16 Portanto, nenhum homem 

julgue você na carne ou na bebida, Ou em relação a um feriado, ou da lua nova, ou dos dias de sábado: 

17 que são uma sombra das coisas vindouras; Mas o corpo é de Cristo. Mesmo no Livro de Mateus 24, 

Jesus fez uma profecia sobre o sábado. De acordo com Mateus 24:15 Jesus Profecia a vinda da 

Abominação da Desolação. O que, de acordo com Lucas 21:20, foi quando Roma cercou Jerusalém com 

Tito liderando o caminho em A.D. 70. Jesus morreu em A.D. 31, então este evento foi profetizado 39 

anos antes de acontecer. No entanto, em Mateus 24:20, Jesus declarou claramente quando esse evento 

se desenrola 39 anos após a cruz, certifique-se de manter o sábado do sétimo dia. Todo o conceito de 

que os cristãos são liberados pela graça da obrigação de observar a lei moral veio de um grupo de 

cristãos que moravam nas cidades de Éfeso e Pérgamo. Os nicolaítas foram os fundadores da Teologia 

da Nova Aliança, que os cristãos podem fazer o que quiserem porque estão sob a graça. No entanto, a 

Bíblia ensina que Deus veio aumentar o padrão, não o abaixe. Observe estes textos: Romanos 6: 1,2 

(KJV) O que devemos dizer então? Devemos continuar no pecado, que a graça abunda? 2 Deus não 

permita. Observe o que Jesus Cristo diz sobre os nicolaítas: Apocalipse 2: 6 (NKJV) 6 Mas isso você tem, 

que você odeia os feitos dos nicolaítas, o que eu também odeio. O sábado bíblico é o sétimo dia da 

semana (Gênesis 2 : 2). E é da sexta-feira, do sol ao sábado, Pôr do sol (Gênesis 1: 5, Levítico 23:32). 

Todos os cristãos através da história homenagearam o Dia do sábado, não apenas os judeus. Não foi até 

o Edito de Constantino em 321 A.D. que o culto dominical começou na cristandade. O imperador 

romano Constantino sempre foi um adorador do sol. O Adoramento do Sol data da Babilônia antiga, 

onde os antigos acreditavam que o Deus do Sol era supremo sobre todos os outros deuses e usava 



amuletos de ouro com o número 666. 666 era o número do deus do sol. Os bispos romanos pediram a 

Constantino que fizesse uma lei dominical para que os sábados dos cristãos e os adoradores pagãos do 

sol debaixo do sábado pudessem estar unidos. E promover a aceitação nominal do cristianismo. Até 

hoje, a Igreja Católica Romana se orgulha de que o Culto de domingo é a MARCA da sua autoridade, e ao 

fazê-lo é homenagear o Papa. Os sacerdotes católicos realmente se reúnem e riem fortemente, quando 

vêem tantos cristãos: metodistas, presbiterianos, batistas, Testemunhas de Jeová, luteranos, 

pentecostais, honrando o dia do Sol! (Veja citações da Igreja Católica) James Cardinal Gibbons, The Faith 

of our Fathers, 88th ed., Pp. 89. "Mas você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse , e você não 

encontrará uma única linha que autorize a santificação de Domingo. As Escrituras aplicam a observância 

religiosa do sábado, um dia que nunca santificamos. "" Foi a igreja católica que ... transferiu este 

descanso para o domingo em memória da ressurreição de nosso Senhor. Portanto, a observância de 

domingo por Os protestantes são uma homenagem que eles pagam, apesar de si mesmos, da 

autoridade da igreja (católica) ". Monsenhor Louis Segur, Plain Talk sobre o protestantismo de hoje, p. 

213. "O domingo é nossa marca ou autoridade ... a igreja está acima da Bíblia, e essa transferência de 

observância do sábado é prova desse fato". Registro Católico de Londres, Ontário, 1 de setembro de 

1923. A Igreja Católica saiu muitas vezes, sobre a verdade do Culto de domingo. Eles não poderiam ser 

mais óbvios sobre isso! Alguns argumentam que o ciclo semanal mudou, e até mesmo mencionar o novo 

calendário que a U.N. está saindo com os lugares no domingo como o Sétimo Dia da semana. A verdade 

é que sempre houve uma semana de sete dias, liderando astrônomos como o Real Observatório Naval 

nos EUA, o Observatório Real de Greenwich na Inglaterra confirmou uma Semana de 7 dias. Os judeus 

viveram por mais de 4.000 anos o Sábado no sábado. E, claro, Deus que fez muitas das línguas que 

falamos hoje (Gen. 11: 7) preservou o sábado na linguagem. A palavra Sábado e Sábado é sinônimo em 

mais de 140 principais idiomas em todo o mundo! De árabe para russo para indonésio para espanhol! As 

profecias bíblicas do mundo inteiro, todas as nações, todo governo se curvará ao poder das bestas 

(Apocalipse 13: 3). E nossas Bíblias serão tiradas de nós. (Amós 8:11). Nós seremos levados aos tribunais 

sobre a questão do domingo / sábado. E o Espírito da Profecia já nos disse o que eles devem us ar como 

argumento contra nós. Aviso: Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do 

sábado, dizendo: "Vocês não sabem que dia é o sábado", mas eles parecem entender quando o 

domingo vem e manifestaram grande zelo ao fazer leis que obrigam a sua observância. - Eventos do 

último dia, se o fato de que Cristo já profetizou que seremos levados à justiça, eles tirarão nossas bíblias 

e que eles nos dirão que você não sabe que dia é o sábado (hipócrita porque o establishment está 

empurrando forte para Domingo) Indica ainda mais para que Jeová tenha preservado o seu sábado por 

milhares de anos para a glória dele. O fato de que tudo isso tem sido profEstudo prévio também mostra 

a legitimidade do sábado do sétimo dia. (João 14:29) Nós somos salvos pelo sangue de Jesus (Apocalipse 

1: 5). A Geração Final guardará os Mandamentos (Apocalipse 14:12). Porque eles amam a Deus e 

refletem seu caráter. Vemos toda a Bíblia que Satanás É o mestre falso de Deus: Isaiah 14:13 

(Portuguese) 13 Pois disseste no teu coração: Eu irei para o céu, exaltarai o meu trono acima das 

estrelas de Deus. Sentar-me-ei também sobre o monte da congregação , Nos lados do norte. Não só 

Satanás quer ser exaltado acima de Deus. Ele curiosamente quer que seu trono esteja nos lados do 

norte. O Livro do Salmo 48: 1-3 deixa claro que o trono dos deuses está nos lados do Norte. Satanás é 

uma falsificação! Então, se o casamento e o sábado são instituições duplas para a Glória de Deus, isso 

significaria que a Homossexualidade e a Sacração do Domingo são instituições duplas para a glória de 

Satanás! Convide você agora a abrir sua Bíblia para Gênesis Ch. 38: 24-30, enquanto olhamos para isso. 

Mais profundo: Gênesis 38: 24-30 (NVI) 24 E aconteceu que cerca de três meses depois, que foi dito a 



Judá, dizendo: Tamar, sua nora, jogou a prostituta ; E também, eis que ela está com a criança pela 

prostituição. E Judá disse: Traga-a, e deixa ela ser queimada. 25 Quando ela foi trazida, enviou a seu 

sogro, dizendo: Pelo homem, quem é isso, estou com criança; e ela disse: discerna-me, quem são estes, 

o sinete e as pulseiras, E pessoal. 26 E Judá reconheceu-os, e disse: Ela tem sido mais justa do que eu; 

Porque não a dei a Shelah, meu filho. E não a conheceu mais. 27 E aconteceu no tempo de seu trabalho, 

que, eis que havia gemeos no seu ventre. 28 E aconteceu que, quando ela lutou, que o homem estendeu 

a mão; e a parteira tomou e amarrou em sua mão um fio escarlate, dizendo: Isto saiu primeiro. 29 E 

aconteceu que, quando ele afastou a mão, eis que o seu irmão saiu; e ela disse: Como você queb rou? 

Essa violação deve estar com você: portanto, seu nome era chamado Pharez. 30 E depois saiu seu irmão, 

que tinha o fio escarlate em sua mão: e seu nome era chamado Zarah. Muito PROFUNDO. Nós vemos 

aqui uma Harlot Fornicates com um Rei. Um anel de sinal ização, pulseiras e funcionários são todos 

símbolos do navio Kingman, vemos isso em Daniel 6:17, Êxodo 35:22, Juízes 6:21. Uma mulher na Bíblia 

representa uma igreja: Jeremias 6: 2, 2 Coríntios 11: 2. A Harlot representa uma igreja corrupta, vemos 

isso em Apocalipse 17: 4Tamar dá à luz dois gêmeos, chamados Pharez e Zerah. Esses dois gêmeos 

representam as duas instituições de contrafacção de Satanás. É muito interessante porque Zerah queria 

sair primeiro e estender a mão. Um fio escarlate estava amarrado em sua mão, e ele puxou-o de volta. 

Scarlet é um símbolo do pecado na Bíblia (Isaías 1:18). O escarlate também é uma marca identificadora 

da grande prostituta da Babilônia (Apocalipse 17: 4). A mão direita está diretamente conectada à marca 

da besta (Apocalipse 13:16). A Palavra Hebraica para Zerah é Ze-rach, que significa Brilhante ou Dawn, 

estas são palavras associadas ao Sol. Zerah representa a primeira instituição de contrafacção de Satanás, 

Sunday Sacredness. Pharez em hebraico significa Pa-res, o que significa forçar e quebrar a lei, a 

homossexualidade é uma quebra vigorosa da lei de deuses. Pharez representa a segunda instituição de 

contrafacção de Satanás, casamento entre homossexuais. Interessante o suficiente em 1888, o 

Congresso estava prestes a aprovar uma Lei Nacional do Domingo (isto representa a extensão da mão 

de Zerahs). O Bill foi recusado quando dois homens de Deus lutaram contra isso (a mão de Zerahs foi 

puxada de volta). Avançar para sexta-feira 26 de junho de 2015 e Gay Marriage é legalizado em todo o 

país pelo Supremo Tribunal. Isso representa o nascimento de Pharez. Como na seqüência bíblica, nossa 

nação dará à luz Zerah muito em breve (Lei do Domingo Nacional). Agora vamos aprofundar ... Uma 

noite em particular eu estava comendo uma salada fresca, e os membros da minha equipe Rose e 

Hamilton estavam comendo pedaços de soja. Louve Deus pela mensagem de saúde! Estávamos 

estudando a história Genesis 38 sobre os gêmeos, quando Rose mencionou as Torres Gêmeas! Hamilton 

Massey imediatamente disse a mesma seqüência de Gênesis 38 Aconteceu no 11 de setembro! O 

Espírito Santo me disse para abrir a Palavra de Deus, e que ele, o Espírito da Verdade, era para me 

mostrar por que o 11 de setembro realmente aconteceu! O 11 de setembro foi o pior ataque terrorista 

na história americana. Ele diz em Sofonias 1: 14-18 (Portuguese) 14 O grande dia do Senhor está 

próximo, está perto, e apressa-se muito, até a voz do dia do Senhor; o poderoso clamará amargamente. 

15 Naquele dia é um dia de ira, um dia de angústia e aflição, um dia de destruição e desolação, um dia 

de escuridão e tristeza, um dia de nuvens e escuridão espessa, 16 Um dia de trombeta e alarme contra 

as cidades cercadas , E contra as altas torres. 17 E trarei angústia sobre os homens, para que caminhem 

como cegos, porque pecaram contra o Senhor; e o seu sangue será derramado como pó, e a sua fl Como 

o esterco. 18 Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor; Mas toda a 

terra será devorada pelo fogo do seu ciúme, porque ele deve fazer uma livição rápida de todos os que 

habitam na terra. Zephania foi mostrada uma visão do que aconteceria no fim dos tempos ... O grande 

dia do Senhor .......... Era 11 de setembro Um dia de problemas e aflição? Sim! O 11 de setembro foi um 



alarme de alarme contra as altas torres? Sim, foi um alarme para todo o mundo! O 11 de setembro um 

dia de sangue sendo derramado como pó? Sim! Centenas de pessoas morreram apenas de poeira! O 

Profeta Ellen White no final de 1901, cerca de 100 anos antes do 11 de setembro teve uma visão 

surpreendente. Ela viu as torres gêmeas descerem, ela profetizou 8 pontos: 1) Os arranha-céus 

Extremamente altos seriam construídos em Nova York.2) Esses edifícios seriam considerados à prova de 

fogo.3) A construção dos edifícios viria de financiamento fraudulento.4) Um alarme De fogo seriam 

seguidos por pessoas no chão dizendo que os edifícios "elevados" estavam "perfeitamente seguros". 5) 

Eles queimariam como arremessos.6) Os bombeiros não poderiam parar o inferno.7) Os bombeiros não 

poderiam Poderia operar seus carros de incêndio.8) Os edifícios caíriam.9) O medo de tudo seria 

inimaginável. Surpreendentemente, todos esses pontos foram cumpridos exatamente em 11 de 

setembro de 2001! Então, a questão é por que Zephania e Ellen White profetizaram o 11 de setembro? 

Por que o 11 de setembro foi tão significativo profeticamente? Eu significo que Sofonias viveu 

aproximadamente 3000 anos atrás! Nós até temos o famoso slogan: "Nunca esqueça o 11 de setembro". 

Algumas pessoas dizem que aconteceu porque a Al-Qaida odeia os EUA. Alguns dizem que o governo 

estava fazendo um ataque planejado para tirar nossas liberdades. Mas há muitas maneiras pelas quais o 

governo pode tirar nossas liberdades. Por que eles precisam explodir Twin Towers em Nova York? Os 

edifícios foram explodidos o tempo todo, não entendi o significado espiritual por trás do 11 de setembro 

até agora. Saiba como Zerah alcançou a mão do útero primeiro, querendo sair primeiro, mas Pharez saiu 

e Zerah logo depois. A Torre do Norte foi atingida primeiro, e deveria ter caído primeiro, mas a Torre do 

Sul desceu e depois a torre norte logo depois. Você vê que as Torres Gêmeas representam as 

Instituições Twin de Satanás. A Torre do Norte representa a Lei do Domingo, e a Torre do Sul representa 

a Homossexualidade. Curiosamente, assim como Zerah tinha um fio vermelho escarlate amarrado em 

torno de sua mão, uma grande parte da antena das Torres do Norte brilhava de vermelho brilhante! No 

Livro de Daniel 11 você tem o Rei do Norte e você tem o Rei do Sul. O Rei do Norte é uma figura religiosa 

pomposa que se exalta acima do Deus dos Céus, tem grande poder, é extremamente rica e faz guerra 

aos santos, e seu objetivo é implementar a Lei Dominical, conquistar o controle mundial e destruir O 

povo de Deus (Daniel 11: 32,33,36,41,43, Jeremias 1:14, Apocalipse 13:15). Curiosamente, a North 

Tower era a sede das empresas de energia, empresas de comunicação, muitas instituições financeiras, 

incluindo o Cantor Fitzgerald Real Estate, Lehman Brothers, Port Headquarters, e era distinguível da 

Torre Sul por uma alta antena de telecomunicações de 362 pés. O Rei do Norte é distinguível do Rei do 

Sul por um chifre, o Rei do Norte é representado como o pequeno chifre em Daniel 7: 8. A Torre Norte 

também abriga o Instituto Italiano do Vinho, o Rei do Norte obtém as nações embriagadas com o seu 

vinho em Apocalipse 14: 8. A Torre do Norte era claramente a torre mais importante, assim como o rei 

do norte em Daniel 11 era o rei mais importante. O Rei do Sul foi caracterizado pela Homossexualidade 

e pelo Ateísmo, vemos isso em Apocalipse 11: 8. O Rei do Norte Representa o Papado e seu apelo à 

Adoração dominical, o Rei do Sul Representa uma nação que é definida pela Homossexualidade e pelo 

Ateísmo. A Torre do Sul representa a segunda instituição dupla de Satanás, a homossexualidade. O Rei 

do Norte e o Rei do Sul lutam uns contra os outros no Livro de Daniel 11:40. Mas Daniel 11:27 mostra 

que tanto o Rei do Norte como o Rei do Sul estão sentados na mesma mesa. Isto é o que se chama de 

dialética hegeliana, parece que eles estão em guerra, quando eles têm a mesma agenda nos bastidores. 

Daniel 11:40 diz 40 E, no tempo do fim, o rei do sul o empurrará; e o rei do norte virá contra ele como 

um redemoinho, com carros, com cavaleiros e com muitos navios; E ele entrará nos países e 

transbordará e passará. E com a certeza de que os Estados Unidos aprovaram sua lei nacional de 

sodomia (NSL) em junho de 2015, que legaliza as uniões homossexuais, nem mesmo três meses 



completos depois, o papa Francis Visitou os Estados Unidos para divulgar sua mensagem antes de uma 

sessão conjunta do Congresso, das Nações Unidas e do Encontro Mundial das Famílias. Um turbilhão é 

caracterizado pela rapidez e devastação. E vários meios de comunicação importantes notaram a 

velocidade com que o papa Francis estava se movendo e usou a palavra "whirLembre-se de descrever a 

visita e a missão do Papa Francisco. Considere as seguintes manchetes e frases: "O primeiro dia de 

torunda do Papa Francis nos EUA focado na mudança climática, a reconciliação;" 5 "A costa leste 

prepara-se para a visita do turbilhão do papa Francis;" 6 "Uma viagem do Papal do tormento conclui:" 7 

"Viagem de torunda : O Papa Francis Back in Rome; "8 e" Pope Francis Came, Saw e Conquistado 

durante a visita dos EUA ".9 O último título é muito interessante considerando que uma das principais 

características de um leopardo, outro símbolo que representa o catolicismo romano (Revelação 13: 1-

10), é seu foco afiado e habilidade para observar sua presa (Oses 13: 7); E apenas quando está em 

posição de atacar, quando tem certeza de sua presa, ataca e traz suas vítimas sob seu domínio. Deve ser 

lembrado que, antes de sua visita aos EUA, o Papa Francis visitou Cuba, um país comunista Que também 

foi descrito pela mídia como um redemoinho. A partir do Daily Mail, "o Papa Francisco termina seu 

turbilhão de turnê em Cuba ao abençoar uma cidade inteira, já que os EUA agora se preparam para sua 

chegada com segurança sem precedentes" .10 CBS News colocou assim: "Em uma visita de três dias a 

Cuba, O Papa vai visitar três cidades, comemorar duas massas e se  encontrar com jovens, famílias e 

clérigos ". 11 Tendo se encontrado e ganhou uma base mais forte com outros países ateus e imorais, o 

Papa Francis agora tem os olhos fixos na China, outro poder mundial emergente . Sob a manchete, "o 

Papa Francisco chama a China em um ano de misericórdia", o seguinte pode ser lido: "O acordo sobre a 

questão do direito do Vaticano de nomear bispos na China seria a maior façanha diplomática do papado 

de Francisco ... Se o Papa Francis tiver seu caminho, um Lidar com a ponte sobre o que muitos acreditam 

ser uma divisão insuperável entre a Igreja Católica Romana e o governo comunista chinês poderia ser 

anunciado nos próximos 30 dias ... Qualquer acordo que resolva a questão mais espinhosa entre os dois 

lados - o direito do Vaticano de nomear seus próprios bispos em A China - representaria a façanha 

diplomática mais importante do papado de Francisco. "O Rei do Norte triunfa sobre o Rei do Sul em 

Daniel 11. E Interessante o suficiente depois que as torres gêmeas caíram, eles não re construiu as torres 

gêmeas novamente! A Torre do Norte foi reconstruída como o (edifício principal) Um World Trade 

Center Representando o Papado com total controle mundial. A ferida foi curada (Apocalipse 13: 3) O 11 

de setembro marcou o início dos Momentos Finais da História da Terra. Ele diz em Apocalipse 14: 8 ....... 

Babilônia caiu caído ... Torre do Sul, seguida da Torre Norte. Tamar estava grávida de gêmeos e estava 

com trabalho de parto. Jesus disse em Mateus 24: 8 que o fim seria como uma mulher que  nascesse ... 

para as Instituições Twin de Satanás! E então, no versículo 9, Jesus disse que viriam após os Guardas do 

Senhor! Em 2008, houve uma crise financeira mundial como a que o mundo nunca viu. Isso afetou todos 

os países do mundo, grandes empresas como Lehman Brothers foram abatidas. Foi tão grave que a 

Reserva Federal bombeou 4,4 Trilhões de Dólares para manter a economia mundial em movimento (por 

favor note que, nos 200 anos anteriores, os EUA criaram 825 bilhões de dólares). 2008 representa o 

avião atingindo a Torre do Norte, mas ainda não caiu! Avançar para 2015, a homossexualidade torna-se 

legal em todo o país pela primeira vez na história dos EUA. Isso representa a Torre do Sul descendo! Em 

2015, o Papado desencadeou sua encíclica Laudato Si, que exige a lei dominical para ajudar a curar o 

nosso planeta à luz da crise climática na seção 237. Principais empresas e líderes mundiais já estão a 

bordo da Agenda climática. Mesmo Nancy Pelosi confirmou no Washington Post que o Paris Climate 

Deal é sobre adoração dominical! Isso mostra que a Torre do Norte está prestes a descer. Depois que as 

Torres Gêmeas derrubaram, parte do Pentágono desceu. O Pentágono representa força militar ou força. 



Isso representa a Lei Dominical entrando em sua segunda fase, que é força. The Book The Great 

Controversy Prophesies não só que os Estados Unidos passarão uma Lei Dominical. Mas que começará a 

ser suave, como uma lei para combater a mudança climática, e para melhorar a moral da sociedade, ela 

irá construir para multas para aqueles que não cumprem e, em última análise, com um sistema de 

adoração forçada. Lembre-se de que apenas uma parte do Pentágono desce, isso representa o fato de 

que o sistema de força não estará completo, porque haverá um remanescente firme para Jeová! 

Avançar para a frente e Construir número 7 Mistério cai em questão de segundos com uma bomba 

detonada. O prédio número 7 representa os Guardiões do sábado. Não há mais ninguém na face da 

Terra, Satanás odeia mais do que os Adventistas do 7º Dia. E, como diz o Grande Conflito no Ch. 9: 

Quando a proteção das leis humanas se retirar daqueles que honram a lei de Deus, haverá, em 

diferentes terras, um movimento simultâneo para sua destruição. À medida que o tempo designado no 

decreto se aproxima, as pessoas conspirarão para erradicar a seita odiada. VaiEstou determinado a 

atacar em uma noite um golpe decisivo, que deve silenciar completamente a voz de dissidência e 

reprovação. Foi dito que as pessoas até viram o rosto dos diabos na fumaça que vem das Torres 

Gêmeas. A mente intelectual de Satanás estava por trás dessa tragédia. Você vê meus amigos a 

verdadeira razão pela qual o 11 de setembro aconteceu que Satanás estava mostrando para todo o 

Universo que ele estava prestes a libertar suas duas instituições gêmeas, e então, depois de Deus! A 

Hora é extremamente urgente. É um fato bíblico que estamos prestes a ver Jesus Cristo! A Lei Gay já foi 

aprovada, Pharez nasceu, a Torre do Sul já desceu. Satanás sabe que seu tempo é curto. Ele diz em 

Testimonies Vol. 4Satan oferece aos homens os reinos do mundo se eles lhe renderem a supremacia. 

Muitos fazem isso e sacrificam o céu. É melhor morrer do que pecar; É melhor querer do que defraudar; 

Melhor que fome do que mentir. Mesmo se o próprio Satanás me apareceu como um anjo da luz e me 

ofereceu toda a cidade de Nova York, Londres, Dubai, Paris e todos os reinos deste mundo, eu o 

repreendi no nome De Cristo Jesus! Este Mundo é um pedaço de poeira no grande e glorioso universo 

dos Deuses, eu escolho Jesus Cristo. Prefiro estar nas ruas proclamando a Mensagem de 3 Anjos nesses 

momentos finais da história da Terra. O Espírito Santo, o terceiro membro da Divindade está prestes a 

visitar este planeta no poder, que é indescritível. Superará a Glória do dia de Pentecostes. O Espírito 

Santo abrirá os olhos de milhões em todo o mundo, pessoas que eram ateus, espíritas, guardiões 

dominicais verão com clareza incrivel seu curso errado e chegarão à luz. A Verdade Presente irá em 

todos os lugares com o Último Poder da Chuva! Ele diz no Conflito dos Reis: À medida que a controvérsia 

se estende para novos campos e as mentes das pessoas são chamadas à lei oprimida de Deus, Satanás é 

astir. O poder que envolve a mensagem apenas irritará aqueles que se  opõem a ela. O clero lançará 

esforços quase sobre-humanos para fechar a luz, para que não seja resplandecente sobre os seus 

rebanhos. Esta citação não é apenas falar de ministros do 1º dia, mas também muitos ministros 

adventistas se preparam contra a luz de Deus. Em um vídeo anterior, mencionei como o presidente 

Barack Obama elogiou a Encíclica dos Papas, disse que o admira profundamente. Ele pediu que todas as 

nações da Terra adotassem isso e declararam que os EUA levariam a cabo essa iniciativa. Várias pessoas 

que conheci tiveram sonhos com Obama trazendo a marca da besta e o fim do mundo. Ainda acredito 

que Obama iria implementar a Lei Dominical. E pelo milagre de Deus, ele colocou Donald Trump no 

cargo. Um homem sem fundo político, e nem mesmo uma parte da maçonaria, como Newt Gingrich 

afirmou na televisão !!!! Isso é nada menos que milagroso. Trump já saiu do Acordo de Paris. Deus 

realmente nos deu um pouco mais de tempo. Você agirá sobre a Sua misericórdia ?? Em 2015, a 

Conferência Geral votou oficialmente para levar a palavra "Iminente". Eles votaram e substituíram por 

"Em breve". Jesus de acordo com eles não está chegando iminentemente, Ele está vindo em breve ... 



Grande diferença! Mas isso nos surpreende? O Livro de Mateus 25 profetizou que a Igreja SDA Mundial 

iria dormir e Dormir antes da Lei do Domingo Nacional. ENTÃO ... A Igreja Mundial SDA vai acordar! Mas 

trágicamente, a maioria dos SDAS descobrirá que eles estão sem petróleo, virgens tolas. Eles estão 

aguardando a Lei Nacional do Domingo, quando será tarde demais para desenvolver o caráter dos 

deuses, ou para garantir a propriedade do país. Eles verão que a Lei do Domingo é o maior TEST de 

todas as idades! Satanás vem se preparando para essa decepção final há milhares de anos. É como estar 

na faculdade e esperar até o exame para levá-lo e não estudar! Você vai falhar! AGORA é a hora de 

colocar tudo no Altar! Apocalipse 7: 2-3 (Portuguese) diz: 2 E vi outro anjo que ascendia do oriente, 

tendo o selo do Deus vivo; e ele clamou em voz alta aos quatro anjos, a quem foi dado para ferir a Terra 

e O mar, 3 dizendo: Não prejudique a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os 

servos de nosso Deus nas frentes da frente. Quando a Lei do Domingo Nacional passa, indica que o Juízo 

no Santuário Celestial passa dos Mortos para os Vivos. As pessoas Selantes dos Deuses terão lugar 

enquanto estão vivas. (1 Pedro 4:17) A liberdade condicional está prestes a fechar, e muitos de nós 

perdemos tempo nos empregos quando devemos estar no campo da missão.  Submetendo aos chefes e 

se curvando para ministros não consagrados. Este não é um momento para sermões psicológicos 

suaves, mas um TEMPO DE DESPERTAR! Louvado a Deus, temos a chance de ser uma Virgem Sábia! No 

Flames Ministry International, estamos iniciando as iniciativas evangelísticas mais ousadas de todos os 

tempos. Nós nos dirigimos a Nova York com um exército de trabalhadores que levará a mensagem que 

você ouviu hoje aos 8,4 milhões de pessoas que moram naquela cidade. Ser-lhe-á chamado 

INMATÊNCIA DA CHUVA LATTER. Não temos muito tempo nos amigos da Terra. EterniEstá perto. 

Estamos pedindo sua ajuda. PRAY PRAY PRAY que DEUS abrirá grandes portas. Se você está 

impressionado para nos apoiar, há um link de doação abaixo. A informação que foi apresentada hoje 

está disponível em espanhol, chinês e português no PDF abaixo. E nosso e -mail de contato está abaixo. 

Deixe-nos fazer uma determinação para ver um ao outro sob a árvore da vida! Que Deus abençoe você e 

Maranatha! -Paul Juberg 


