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Parte 1
Considerando que o mundo está a viver os últimos anos do fim desta era e da chegada
do Rei Eterno, Yeshua ben David, vamos dar atenção aos Seus avisos nos quais Ele
nos alerta para o recrudescimento da maldade e injustiças promovidas por uma
entidade maligna (porque tem o apoio de Satanás) e seus seguidores cegos, ao ponto
do Eterno nos dizer que se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se
salvaria, tão gravosos serão tais dias. Comecemos por procurar identificar quais são as
figuras que nos são apontadas em:
Apocalipse 17:9-11 – “As sete cabeças são sete montes [Roma], sobre os
quais a mulher está assentada [Monte Vaticano]. E são também sete reis;
cinco já caíram, e um existe; outro ainda não é vindo; e, quando vier,
convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, é ela
também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição”.
Esta profecia foi-nos dada no contexto profético que fala de uma congregação perversa
descrita em Apocalipse caps. 17 e 18, a qual, ao longo dos séculos exerceu (e ainda
exerce) o seu domínio sobre reis e nações, tendo-lhe sido dado o poder para perseguir
e matar os santos do Altíssimo (dezenas de milhões de fiéis foram perseguidos,
roubados, torturados e mortos pela “santa inquisição” papal, romana, entre os anos 538
e 1798, i.e., durante 1.260 anos, como profetizado). Tem por isso as mãos tingidas pelo
sangue das suas vítimas, os justos, sangue que derramou ao longo de séculos para
acumular riquezas iníquas neste mundo. Sim, o vil metal e a imposição da sua vontade
enganadora e pervertida sobre os povos foram as suas grandes motivações, tendo
pervertido a Verdade do Altíssimo (Salmo119:142: “a Tua Lei é a Verdade”).
O Todo-Poderoso apelida-a de “grande prostituta” (Apocalipse 17:1) porque adulterou a
verdade impondo a mentira satânica aos povos. Mudou os tempos e a Lei (Daniel
7:25). Adorna-se de coisas finas como linho fino, pérolas, ouro e prata, madeiras
odoríferas, trafica em almas de homens (missas, purgatório, indulgências), etc.
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Os seus representantes vestem-se de cor púrpura e escarlate, mas por força das suas
feitiçarias e injustiças, o clamor dos oprimidos elevou-se até aos céus, pelo que, nos
últimos dias será destruída pelo fogo (Apocalipse 19:1-3). O Eterno lhe dará o justo
castigo.
O mundo está a viver os poucos anos que faltam para o cumprimento desta grande
profecia, que aponta para os dias da vinda do Rei Eterno, Yeshua ben David, Aquele
que assumirá o comando e destino de todas as nações da Terra, porque a Ele foi dado
o domínio sobre todos os reinos da terra como nos diz a profecia da estátua de Daniel
(Daniel 2:44; 7:13-14).
Não é somente o profeta Daniel que nos fala de coisas tão maravilhosas que ainda
estão para suceder e que se relacionam com a vinda de Yeshua ben David. Muitos
outros profetas falam desta mesma revelação para os dias que se aproximam e
também dos castigos que o derramamento da Sua ira trará sobre os ímpios. Estes não
entrarão no repouso milenar de Yeshua ben David: Hebreus 4:3-5.
Vejamos então que compreensão pode ser retirada das Sagradas Escrituras a respeito
de quem será este misterioso oitavo rei cujo domínio lhe será dado por um pouco de
tempo, domínio que antecederá a vinda gloriosa do Messias ben David.
Como é reconhecido pelos estudiosos da Palavra do Eterno Elohim, não podemos nem
devemos procurar interpretar o sentido de uma profecia somente com base num
versículo da Bíblia ou com um pequeno trecho da mesma mas antes procurar
harmonizar tal trecho com outras passagens bíblicas pois, como sabemos, a Palavra
não se contradiz. Para além da concordância de pensamento que temos de encontrar
entre as várias passagens, o estudante da Bíblia deve ainda procurar enquadrar as
passagens que está a analisar no contexto em que as mesmas se inserem, deixando
que seja O Espírito Santo do Eterno a revelar-nos a Sua mensagem.
A grande prostituta que há muito reina sobre as nações
Para podermos enquadrar as passagens deste estudo vamos começar por analisar os
versículos com que João abre este tema, precisamente em:
Apocalipse 17:1: “E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e
falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande
prostituta que está assentada sobre muitas águas”.
Neste versículo são-nos dadas três pistas importantes:
1. é feita referência a uma mulher (igreja) que prostituiu a Verdade do Altíssimo;
2. que esta mesma mulher está assentada sobre muitas águas, e,
3. cuja condenação está anunciada no Livro de Apocalipse.
No que respeita à interpretação profética, a palavra “mulher” significa “igreja”,
“congregação religiosa”, e “águas” significa “nações, povos”. De resto essa mesma
interpretação é desde logo feita no versículo 15:
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“E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões,
e nações, e línguas”. Estamos assim perante uma interpretação fidedigna que nos é
dada pela Palavra. Diz-nos também:
Jeremias 51:13 – “Ó tu [Babilónia], que habitas sobre muitas águas [povos,
nações e línguas], rica de tesouros, é chegado o teu fim, a medida da tua
avareza”.
Esta advertência foi tanto dirigida à Babilónia dos Caldeus como à Babilónia dos
nossos dias, que reina sobre os povos e é rica em tesouros: Roma/Vaticano.
Assim, podemos desde já concluir que a Palavra nos fala de uma “mulher” que se
prostituiu (i.e., que adulterou a verdade de YHWH) e que está assentada sobre muitos
povos, multidões, nações e línguas, o que denota que tem exercido o seu
poder/domínio sobre todas as nações e povos e sobre os poderosos ao longo de
grandes períodos da História.
Veja-se o exemplo da presença de dignitários de poderosas nações durante as
exéquias do “papa” João Paulo II em 6 Abril 2005, no Vaticano, ao mesmo tempo que o
povo na praça pedia a sua “santificação”:

E porque é que dizemos que essa prostituição espiritual tem sido exercida sobre todas
as nações e não sobre muitas nações? Porque O Senhor diz-nos que todas as nações
beberam do vinho da sua prostituição e que os responsáveis dessas nações se
prostituíram com ela, bebendo do vinho da sua prostituição (i.e., as suas doutrinas
adulteradas):
Apocalipse 18:3: “Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua
prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela; e os mercadores da
terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias”.
A Palavra do Eterno está a dizer-nos que a influência nefasta desta “igreja” se estende
a toda a Terra e a todos os povos.
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Até os povos indígenas (da Amazónia, por exemplo) receberam a falsa doutrina
“cristã”, doutrina idólatra inquinada pela acção das missões dos Jesuítas, Dominicanos
e outros grupos ao serviço da casa-mãe: o Vaticano.
Continuando a enquadrar o texto de Apocalipse 17:10-11 vamos de seguida abordar o
que nos é dito em:
Apocalipse 17:2: “Com a qual se prostituíram os reis da terra; e os que
habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição”.
Na realidade toda a Terra tem sofrido a influência de doutrinas corrompidas oriundas
de várias correntes do paganismo que foram sendo introduzidas, aos poucos, entre os
povos pela influência dessa mulher/”igreja”.
Ela deixou-se seduzir pelo poder, pelo dinheiro e pelas muitas riquezas que lhe
advieram dessa posição de domínio, tendo ela dado a beber de um vinho inquinado
servido num cálice cheio de abominações.
Também muitas das suas filhas evangélicas que dela haviam saído durante o
Movimento da Reforma de Martinho Lutero ainda hoje continuam a dar a beber desse
vinho/doutrina adulterada, estando a voltar para ela, i.e., submetendo-se-lhe, de novo,
através do Movimento Ecuménico.
Jeremias 51:7 – “Babilónia era um copo de ouro na mão de YHWH, o qual
embriagava a toda a terra; do seu vinho beberam as nações; por isso as
nações enlouqueceram”.
Mas, o anjo que deu a João a revelação de Yeshua mostrou-lhe ainda muitas outras
características desta mulher/”igreja”. Vejamos os versículos 3-5: “E levou-me em
espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de
escarlata, que estava cheia de nomes de blasfémia, e tinha sete cabeças e dez
chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com
ouro, e pedras preciosas e pérolas; e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio
das abominações e da imundícia da sua prostituição; e na sua testa estava
escrito o nome: Mistério, a grande Babilónia, a mãe das prostituições e
abominações da terra”. Estas imagens confirmam-nos quem é esta “mãe”:
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(“Isto é uma vergonha”, titulava um jornal alemão)

Esta “mulher” é-nos apresentada como trajando vestidos de cor púrpura e escarlate,
estando adornada com preciosidades: madeiras odoríferas, ouro, prata, pérolas, etc.
Ao longo de séculos acumulou palácios, grandes parcelas de terra, etc., “os ganhos
deste mundo”… É uma “mulher” que se perverteu espiritualmente e que se deixou
dominar por Satanás e que tem servido aos demónios e não ao Altíssimo. Somos
aconselhados a sair do seu seio para não sofrermos os castigos que virão sobre ela.
Na noite em que o “papa” Bento XVI (o 7º rei da lista) renunciou ao cargo de “SumoPontífice”, O Todo-Poderoso enviou ao mundo um sinal (um poderoso raio que caiu
sobre a cúpula da Basílica, em Roma), que parece anunciar o momento da chegada do
oitavo “papa”, aquele que assumiu o título de Francisco I, homem oriundo dos Jesuítas
e que irá à perdição como nos diz: Apocalipse 17:11. O mundo entendeu este sinal
como um aviso vindo dos céus de que tinha chegado o tempo da revelação ao mundo
do anticristo dos últimos dias.

Retenhamos ainda outras pistas/características desta mulher de prostituições:
1. a própria besta (poder maligno papal, temporal) estava cheia de nomes de
blasfémia e tinha sete cabeças e dez chifres;
2. está assentada sobre uma besta vestida de cor púrpura e escarlata (os
dignitários do Vaticano);
3. está adornada com muitas riquezas: acumulou talvez a maior riqueza
material em toda a Terra;
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4. tem na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua
prostituição;
5. tem um nome escrito na sua testa: “Mistério, a grande Babilónia”, sendo a
mãe das prostituições e abominações da Terra.
Vemos o quanto YHWH abomina esta “mulher” prostituta, pois nela não encontra nada
de bom: tem ensinado a mentira aos povos e derramado sangue inocente. Sim, ela é a
grande responsável pela adulteração da verdade do Altíssimo (a Sua Lei/Torá), pelo
derramamento do sangue dos justos ao longo da História e por muitos mais pecados
que O Eterno lhe aponta. Pelo fogo destruiu a vida de muitos fiéis e pelo fogo será
destruída.
O número da besta é o número de um homem (o anticristo): 666
Apocalipse 13:18 – “Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta; porque é o número de um homem, e o seu
número é seiscentos e sessenta e seis”.
Esta passagem tem dado origem a várias interpretações. Mas de uma coisa estamos
seguros, pois O Eterno diz-nos que o número 666 é o número da besta, e,
simultaneamente, o de um homem. O Todo-Poderoso diz-nos para o calcularmos. Ora
no caso da besta romana esta tem um título que é sobejamente conhecido o qual está
associado aos ”papas” e a outros altos dignitários do Vaticano. Vejamos:
“VICARIVS FILII DEI” = 666, título papal, entre vários outros que, pela soma da
numeração romana atribuída aos números contidos neste título soma 666.
Outro exemplo pode ser encontrado no nome de João Paulo II: “IOANNES PAVLVS
SECVNDO” = 666.; e, também, em “DVX CLERIS” = 666, título atribuído aos cardeais,
os príncipes do clero do catolicismo romano.
De reparar que o apóstolo João escreveu baseado na revelação que lhe foi dada sobre
o período do “papado” de João Paulo II, precisamente aquele que teve o reinado mais
longo entre eles, nos anos após esta “igreja” ter visto curada a chaga que parecia
mortal, cura realizada em Fevereiro de 1929, como veremos. Na Parte 2 iremos
identificar as personagens de que nos fala a profecia.
Louvado e engrandecido seja O Todo-Poderoso, Adonai YHWH!
AlleluYAH
Vem abrir o nosso entendimento à força da Tua Palavra/Verdade.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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