O FIM DO MUNDO
“Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os Anjos do Céu,
mas somente o PAI.”
(Mt .24, 36)
Assistimos nos últimos meses em toda a mídia atéia e iluminatti um
recrudescimento no “interesse” do assunto fim do mundo. Aproveitando-se da
aproximação do dia 21-12-2012, data em que, segundo o calendário Maia, seria o da
transformação do Planeta e de grandes cataclismos, têm ela se aproveitado disso para
fazer muita confusão e gerar dúvida e insegurança nos desavisados. O mais grave nisso
tudo é que terminam incluindo o verdadeiro e o falso no mesmo “balaio de gatos”. E
tenha absoluta certeza, isso é proposital! Agora, o que precisamos deixar muito claro é
que “profecia” Maia NÃO TEM NADA A VER com as autênticas Profecias Celestes.
Até porque não são Profecias, são apenas previsões ou predições Maias. Profecias
devem ser assim chamadas somente as antecipações do futuro (e de fatos) que vêm de
DEUS, Uno e Trino, Onipotente e Eterno, Pai de Nosso Senhor JESUS CRISTO e de
todos nós. Os Maias foram um povo pagão, povo que oferecia e sacrificava vidas
humanas a “divindades” pagãs. Eles foram apenas mais um povo que causou muito
sofrimento ao CRIADOR do Céu e da Terra. Se realmente tinham conhecimentos
avançados em Astronomia, quem sabe era o próprio espírito das trevas que os revelava,
em gratidão pelo derramamento de sangue inocente que praticavam.
Nós, hoje, os católicos que, por Graça do ALTÍSSIMO, tivemos as escamas
retiradas de nossos olhos, como ocorreu com São Paulo, e estamos conseguindo
enxergar os Sinais destes tempos de Purificação da humanidade e da Igreja, também
chamado Apocalipse, não podemos nos deixar levar e enganar por armações hipócritas
de uma mídia cética e ignorante das coisas de DEUS. Mídia que muito em breve será
ludibriada, e, portanto, servirá de instrumento de divulgação do maior falsário que já
pisou nesta Terra: o anticristo, maitréya, o próprio satanás encarnado. Nunca esqueça, o
autêntico JESUS virá dos Céus, em Sua Jerusalém Celeste com toda Glória e Majestade,
e todos os olhos o verão ao mesmo tempo na instauração de Novos Céus e Nova Terra; e
não caminhando, acompanhado de pseudo-apóstolos, dizendo-se o cristo. Esse é o
mentiroso, o pai da mentira encarnado!
“Homens da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse JESUS que acaba de
vos ser arrebatado para o céu VOLTARÁ DO MESMO MODO QUE O VISTES
SUBIR PARA O CÉU.”
(At. 1, 11)
Portanto, estimados irmãos, não se perturbe o vosso coração, as autênticas
profecias para estes tempos de purificação em que vivemos, Apocalipse, que antecedem
a Vinda Gloriosa do Senhor JESUS e a Renovação da face da Terra, estão na Sagrada
Escritura e nas verdadeiras Aparições e Revelações interiores de Nosso SENHOR e de
Nossa SENHORA. Busquem a essas, e acreditem apenas nessas! Tudo, além disso, é
ação do príncipe das trevas e de seus instrumentos aqui neste planeta contaminado pela
sua horrenda presença e perseguição. No entanto, muito em breve, São Miguel Arcanjo
o lançará no poço de fogo e enxofre, para não mais atacar a descendência da Mulher
vestida de sol; a Mãe de DEUS e nossa Mãe!
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