Fevereiro de 2019.
Quando a ciência e a doutrina espírita
anunciaram a destruição parcial da Terra.
Introdução.
O objetivo deste trabalho é orientar as
pessoas sobre os acontecimentos que começarão a
acontecer, efetivamente, em 2015. Mostrando para
onde irem antes da grande tragédia, onde se
protegerem e como se aproximar um pouco mais de
Deus neste momento de transformações inevitáveis.
Caso você não acredite nem na ciência, e
nem no espiritismo, este livro não foi feito para
você. Apenas continue a viver a sua vida.
Faça deste livro, caro (a) leitor (a), um
manual de sobrevivência e um guia seguro quando
o grande momento chegar. Mas, principalmente, se
você resolver acreditar no que está escrito aqui, por
favor, procure mais informações sobre o assunto,
analise os fatos aqui colocados e chegue às suas
próprias conclusões, sem fanatismos e sem medos.
Uma última consideração: todo o material
aqui colocado, em itálico, foi colhido de livros e
outras fontes. Tais fontes e livros serão,
obviamente, citados no anexo deste trabalho.
Procurei escrever o mínimo possível de
minhas próprias ideias. Limitando-me mais a
compilar outros trabalhos que considero sérios e
bem estruturados, do que os meus próprios. O que

for escrito por mim, será apenas uma conclusão
óbvia dos fatos vindouros, que poderá ser
livremente questionado por aqueles que lerem este
livro.
Λυλα
Γιλδαννψ - Capítulo I – γιλδαννψ
As outras previsões anteriores sobre os temas
“fim do mundo e a Terceira Guerra Mundial”
Não é de hoje que a humanidade fala do fim
dos tempos. Todas as previsões neste sentido já
foram por terra, caindo no ridículo e fazendo parte
do anedotário de todos os povos do mundo, porém,
JAMAIS a ciência se manifestou sobre o tema, mas
o faz agora. E JAMAIS, também, o Espiritismo fez
previsões sobre os mesmos temas, mas o faz agora.

Com a palavra a Ciência-

Em 09 de junho, de 2002, a Nasa, Agência
Espacial Americana, descobriu, através de seus
inúmeros satélites-telescópios, um gigantesco
corpo no espaço, em órbita aproximada com a
Terra, a uma velocidade de 27 quilômetros por
segundo. A este objeto, que “teria” 2 quilômetros
de diâmetro. Digo teria, porque alguns estudos
denotam um diâmetro de 2,6 km. A referida
agência o batizou de 2002 NT7. Segundo cálculos

feitos sobre a data da sua passagem, seus
computadores concluíram que, em 01 fevereiro de
2019, ele estaria passando pela órbita da Terra.
Porém, as máquinas não foram capazes de calcular
se ele impactaria com este orbe ou não.
Veja o que disse a folha on line, na época:
24/07/2002- 12h06
[Asteróide pode atingir a Terra em 17 anos / da
Reuters, em Londres
Um grande asteroide pode atingir a Terra dentro
de apenas 17 anos, destruindo a vida no planeta,
afirmou hoje um especialista britânico. Apesar dos
temores, o pesquisador deixou claro que a
probabilidade do evento acontecer é pequena.
O asteroide, considerado o objeto mais ameaçador
já detectado no espaço sideral, possui 2
quilômetros de extensão e pode estar em rota de
colisão com a Terra.
"Objetos desse tamanho apenas atingem a Terra a
cada 1 ou 2 milhões de anos", disse Benny Peiser,
um especialista em asteroides da Universidade
John Moore, no Reino Unido.
"No pior dos cenários, um desastre dessas
proporções teria dimensões globais, destruiria
nossas vidas econômica e social e nos faria
ingressar em uma era das trevas", declarou Peiser.
Mas o especialista e colegas dele afirmam ter
quase certeza de que esse cenário de pesadelo não
se concretizará. "Essa coisa é a maior ameaça já
catalogada, mas a escala em termos de ameaça
continua a mudar", disse Peter Bond, porta-voz da

Sociedade Astronômica Real. "Se ele atingisse a
Terra, provocaria uma explosão de escala
continental. Mas as chances de isso acontecer são
remotas." O asteroide, batizado de 2002 NT7, foi
visto pela primeira vez no começo deste mês pelo
programa
norte-americano
Linear,
de
vasculhamento do céu. Peiser disse que, desde
então, cientistas da Nasa (agência espacial dos
EUA) e da Universidade de Pisa (Itália)
realizaram
cálculos
para
descobrir
a
probabilidade do impacto e a data provável dele a
fim de avaliar os riscos representados pelo
asteroide. Os cálculos mostram que o 2002 NT7
pode atingir a Terra no dia 1º de fevereiro de
2019. "A probabilidade de ocorrer um impacto é
menor do que 1 em 1 milhão, mas, como a data do
eventual impacto

está perto -de apenas 17 anos- e o objeto é muito
grande, o risco foi avaliado como existente
segundo a Escala de Palermo", afirmou Peiser. É
a primeira vez que isso acontece, disse.
O cientista declarou, porém, que o 2002 NT7 deve
continuar a ser monitorado e que, dentro de
alguns meses, provavelmente, o risco de um
impacto será descartado].
É importante que o leitor perceba que esta
reportagem foi feita em 2002. Já estamos em
meados de 2011, isto é, faltam agora menos de oito
anos e não dezessete, como se lê na reportagem.

E a descoberta foi levada tão a sério que o
governo americano autorizou a NASA a enviar
uma sonda, munida de lente infravermelha, ao
espaço, com a única missão de captar melhor as
proporções deste asteroide.
Quais, então, as consequências reais de sua
passagem tão próxima da Terra? Inúmeras,
principalmente se o asteroide for maior do que fora
divulgado pela Agência Espacial Americana.
A passagem de um astro destas dimensões,
tão próximo da nossa órbita, alterará a vida na
Terra de uma forma drástica e irreversível. A sua
força gravitacional será capaz de atrair e mudar as
marés dos oceanos, causando tsunamis e grandes
enchentes. Quero lembrar ao leitor que a lua é a
grande responsável pelas mudanças das marés dos
mares no nosso mundo, mesmo estando a mais de
385.000 km. de distância. Desta forma, imagine o
que não fará um astro que passará muito próximo
de nós? E mais ainda, se ele tiver diâmetros muito
maiores? Pois, pela distância em que se encontra no
momento, não é possível saber o seu real tamanho.
Além dos tsunamis e enchentes, ele poderá
causar terremotos que iriam muito além dos 09
pontos previstos na escala Richter, ou escala de
magnitude global. Atualmente, fala-se de uma
escala aberta que pode ir a mais dos 09 pontos, haja
vista as transformações que vem passado a nossa
crosta terrestre. Os próprios cientistas já esperam
um terremoto acima de 10 pontos.
Então, imagine um terremoto destas
proporções em escala mundial, isto é, acontecendo

simultaneamente em todo o mundo. Praticamente
nada ficaria de pé após tal acontecimento. Milhões
de pessoas morreriam dentro de suas casas e
prédios, que desabariam quase como um jogo de
dominós colocado frente a frente. Outros milhões
sucumbiriam com os tsunamis e alagamentos.
Quando falamos em milhões, não estamos
trabalhando com uns dez ou vinte milhões, mas
com um número infinitamente maior: uns 60% da
população mundial. O homem moderno vive em
casas, trabalha em prédios, alimenta-se em
shopping centers

e restaurantes, enfim, vive coberto por telhas e
cercado de concreto e tijolos, desta forma isto
explicaria o número tão grande de mortos
prováveis.
A seguir, mais alguns milhões morreriam de
fome, sede, frio, e doenças, uma vez que tudo
estaria destruído.
Entretanto, isto ainda não é o pior, caros
leitores. O pior estaria por vir. Este astro, passando
tão proximamente, seria capaz de verticalizar a
órbita terrestre. Explicaremos e, logo em seguida,
daremos um exemplo prático deste fenômeno.
Vejamos, o eixo de rotação da Terra possui uma
inclinação de 23,40°, isto é, a Terra está, usando de
uma analogia, um pouco “torta” em relação ao seu
eixo. O nosso exemplo prático é o seguinte:
imagine que a sua cabeça seja a Terra. Agora,
dobre-a para um dos lados. Pois bem, assim é o

nosso planeta em relação ao seu próprio eixo, torto.
Agora volte a sua cabeça à posição normal. Isto é o
que ocorrerá com a passagem do 2002 nt7 ou
Nibiru, como chamam-no as religiões.
Voltemos ao 2002 nt7, o nosso asteroide, A
verticalização do planeta, significaria dizer que a
Terra “desentortaria”, ficando, por assim dizer,
reta. O problema é que, neste processo, haveria um
deslocamento de todas as placas tectônicas do
planeta, inclusive a nossa, embora seja classificada
como uma placa única. Daí o porquê de,
praticamente, não termos terremotos expressivos,
dentro da escala Richter. Porém, não se trata de
causar tremores nas placas e, sim, a sua
movimentação integral e rápida. No caso do Brasil,
nós “subiríamos” bem mais para o Norte, na
direção do Polo. O Nordeste ficaria frio como o
Alaska e coberto de gelo e neve. A vida ali, como a
conhecemos, seria extinta, pois nenhuma espécie
animal desta região está adaptada ao clima frio,
muito menos as pessoas.
Os polos, uma vez mudados de posição,
começariam imediatamente a degelar, aumentando
o nível da água nos mares, causando mais
alagamentos e mortes.
Todas as cidades litorâneas seriam inundadas,
formando um novo contorno e um novo mapa no
mundo inteiro. Rios e lagos mudariam seu curso.
Assim, os leitores devem estar se
perguntando: é o fim do mundo?

Não, caro (a) leitor (a), é apenas a natureza
seguindo o seu curso normal. Assim como as
marés, a Terra também tem seu ciclo, só que muito
mais demorado para acontecer. Apenas para se ter
uma ideia, sem os temíveis vulcões, a crosta
terrestre simplesmente explodiria. Eles são um
“válvula de escape” que faz o mesmo trabalho do
bico de uma panela de pressão. Então, todos os
fenômenos da Terra, trabalhando em conjunto,
mantém a vida neste mundo.

Então, teríamos que reconstruir o mundo? De
certa forma, sim, mas não começaríamos do zero,
como os homens das cavernas. Nossos cientistas,
mestres, professores, homens e mulheres cultos
colocaram, em uma vasta literatura, todo o saber
humano. Nós temos toda a ciência necessária para
reconstruir tudo em algumas gerações.
E por falar em ciência, alguém poderia dizer:
mas nós temos bombas capazes de destruir este
asteroide, certo? Sim, se ele fosse apenas um
asteroide, mas pelas fotos vazadas da Nasa, não se
trata de um simples asteroide, mas sim de um
planeta ou mais de um. Ele tem várias luas e é
acompanhado por um gigantesco meteoro. E é este
meteoro que a Nasa divulga, sem mencionar o
Planeta. Por quê? Ora, porque isto geraria um
pânico jamais visto no mundo. Quebraria a
economia e pararia a indústria, já que todos
estariam mais preocupados em construir abrigos ou

fugir das grandes e pequenas cidades, que não
oferecerão segurança a ninguém, pois, com o
terremoto, tudo ruiria em suas cabeças. E se for um
planeta, poderia ser destruído? Não! Isto seria
impossível, pois as armas nucleares que dispomos
não seriam capazes de atravessar a atmosfera de um
planeta, já que elas explodiriam bem antes de
atingir o solo, assim como os meteoros, que se
desintegram por conta da nossa atmosfera, os
artefatos bélicos seriam carbonizados e, portanto,
desintegrados, já na entrada da atmosfera do 2002
nt7.
Λυλα
Especulações sobre pessoas que já sabem do
2002 nt7 e que estariam construindo abrigos em
diversos pontos do mundo.
Desde 2002, quando da descoberta deste
“asteroide”, especula-se que pessoas e governos
estariam construindo abrigos e estocando sementes
de todas as espécies encontradas na Terra. Por
exemplo, você sabia que o dono da Microsoft, Bill
Gates é o patrocinador de tal inusitada ideia?
Vejamos o que encontramos na web, nos sites que
constarão na lista de créditos das fontes em anexo
no final deste livro: BANCO DE SEMENTES
Patrocinados por Bill Gates - Caverna do Ártico.
Não há nenhum outro projeto mais interessante de
momento e muito estranho num dos cantos mais
remotos do mundo, Svalbard.
Foi inaugurado um banco de sementes,
patrocinado por Bill Gates, Rockefeller e os

gigantes dos transgênicos que pretendem preservar
uma parcela da biodiversidade do planeta no caso
de uma catástrofe global.

É nesta ilha esquecida por Deus, que Bill Gates
está investindo dezenas dos seus milhões em
conjunto com a Fundação Rockefeller, a Monsanto
Corporation, a Fundação Syngenta e o governo da
Noruega, entre outros, naquilo que é chamado de
'banco de sementes do fim do mundo'. Oficialmente
o projeto chama-se a Caverna Global de Sementes
Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) na ilha
norueguesa de Spitsbergen, no arquipélago de
Svalbard.
A caverna no Ártico com as sementes do juízo final,
Bill Gates, Rockefeller e os gigantes dos OGM
conhecem algo que não sabemos por F. William
Engdahl [*] Em 2006, quando a maior parte das
pessoas na situação dele pensa em retirar-se para
uma tranquila ilha do Pacífico, Bill Gates decidiu
dedicar as suas energias à sua Fundação Bill e
Melinda Gates, a maior fundação privada
'transparente' do mundo, como ele diz, com uma
doação de uns esmagadores 34,6 milhões de
dólares e a imposição legal de gastar 1,5 milhões
de dólares por ano em projetos filantrópicos a
nível mundial a fim de manter o estatuto
filantrópico para isenção de impostos. Em 2006, a

oferta do seu amigo e sócio, o mega-investidor
Warren Buffet, de ações no Buffet's Berkshire
Hathaway no valor de uns 30 milhões de dólares,
colocou a fundação de Gates em posição de poder
gastar quase o mesmo valor de todo o orçamento
anual da Organização Mundial de Saúde das
Nações Unidas.
Por isso, quando Bill Gates decide utilizar a
Fundação Gates para investir num projeto cerca
de 30 milhões de dólares do seu dinheiro, vale a
pena analisar esse projeto.
Não há nenhum outro projeto mais interessante de
momento do que este muito estranho num dos
cantos mais remotos do mundo, Svalbard. Bill
Gates está investindo milhões num banco de
sementes no Mar Barents perto do Oceano Ártico,
a cerca de 1100 quilômetros do Polo Norte.
Svalbard é um árido pedaço de rocha reclamado
pela Noruega e cedido em 1925 por um tratado
internacional.
É nesta ilha esquecida por Deus, que Bill Gates
está investindo dezenas dos seus milhões em
conjunto com a Fundação Rockefeller, a Monsanto
Corporation, a Fundação Syngenta e o governo da
Noruega, entre outros, naquilo que é chamado de
'banco de sementes do fim do mundo'. Oficialmente
o projeto chama-se a Caverna Global de Sementes
Svalbard (Svalbard Global Seed Vault) na ilha
norueguesa de Spitsbergen, no arquipélago de
Svalbard. O banco de sementes está sendo
construído no interior de uma montanha na ilha de

Spitsbergen perto da aldeia de Longyearbven. Está
quase pronto para o 'negócio', de acordo com os
comunicados.

O banco vai ter portas duplas à prova de explosão
com sensores de movimento, duas câmaras
pressurizadas e paredes de betão reforçado a aço
com um metro de espessura. Conterá mais de três
milhões de variedades diferentes de sementes de
todo o mundo, 'para que se possa conservar a
variedade das espécies para o futuro', segundo o
governo norueguês. As sementes vão ser
embaladas de forma especial para proteção contra
a humidade.
. Que futuro é esse que os patrocinadores do banco
de sementes preveem poderá vir a ameaçar a
disponibilidade global das sementes atuais, quando
a maior parte delas já está bem protegida em
bancos de sementes existentes em todo o mundo?
Svalbard agora, por quê?
É legítimo perguntar por que Bill Gates e a
Fundação Rockefeller, em conjunto com os
principais gigantes do agribusiness da engenharia
genética, como a DuPont e a Syngenta, e ainda
com o CGIAR, estão construindo a Caverna das
Sementes do Juízo Final lá no Ártico.

Primeiro que tudo, quem utiliza um banco de
sementes destes? Os principais utilizadores dos
bancos genéticos são os produtores de plantas e os
investigadores. Os maiores produtores atuais de
plantas são a Monsanto, a Dupont, a Syngenta e a
Dow Chemical, os gigantes GMO globais que
patenteiam plantas.
Desde o início de 2007 que a Monsanto detém, em
conjunto com o governo dos Estados Unidos, os
direitos mundiais da patente da planta chamada
'Terminator' ou Tecnologia de Restrição de Uso
Genético (Genetic Use Restriction Technology,
GURT). O Terminator é uma tecnologia sinistra
pela qual uma semente comercial patenteada se
'suicida' após uma colheita. O controlo das
companhias privadas de sementes é total. Nunca
existiu na história da humanidade um tal controle e
um tal poder destes sobre a cadeia alimentar. Esta
característica
do
Terminator
habilmente
engendrada geneticamente obriga os agricultores a
recorrer todos os anos à Monsanto ou a outros
fornecedores de sementes OGM para obter novas
sementes de arroz, soja, milho, trigo, ou outros
cereais de que precisem para alimentarem as suas
populações.

Se for introduzido em grande escala em todo o
mundo, pode, talvez dentro de uma década, tornar
a maioria dos produtores de alimentos do mundo
em servos feudais, escravos de três ou quatro
gigantescas companhias de sementes como a
Monsanto ou a DuPont ou a Dow Chemical.
Será coincidência que estas mesmas organizações,
desde a Noruega à Fundação Rockefeller,
passando pelo Banco Mundial, estejam também
envolvidas no projeto do banco de sementes de
Svalbard?
O tempo o dirá, que Deus nos proteja, se o Banco
de Sementes do Fim do mundo Svalbard de Bill
Gates e da Fundação Rockefeller, faz parte de
outra Solução Final, desta vez envolvendo a
extinção do defunto Grande Planeta Terra.
Bem, caros leitores, isto, no mínimo é
estranho.

O que disse a revista Veja
Edição 2049, 27 de fevereiro de 2008.
A caixa-forte dos alimentos
A ONU inaugura depósito subterrâneo no Ártico
para preservar sementes de todo o mundo
Desde o início da agricultura, os lavradores
costumam guardar parte de suas sementes. Se uma
colheita for perdida, essa reserva pode ser a

diferença entre a sobrevivência e a fome. O que
vale para as fazendas também serve para os países.
A maioria deles mantém bancos de sementes de
seus principais cultivos. O mais importante do
Brasil é o Cenargen, em Brasília, com mais de
100.000 tipos de sementes. Isso não significa que
estejam realmente seguros. Muitos desses depósitos
estão em nações sujeitas a desastres naturais ou
convulsões políticas. Em 1992, os talibãs
destruíram a coleção nacional de sementes do
Afeganistão, em Cabul. Variedades milenares de
trigo foram perdidas. O banco de sementes
iraquiano, localizado em Abu Ghraib, foi arrasado
por vândalos em 2003, durante a invasão
americana. Amostras de espécies raras de uva,
trigo, lentilha, centeio e cevada desapareceram.
Acaba de surgir uma solução global para todos
esses riscos: será inaugurada nesta terça-feira,
numa ilha do arquipélago de Svalbard, na
Noruega, a 1.200 quilômetros do Polo Norte, uma
verdadeira arca de Noé dos alimentos.

O depósito, construído no interior de uma
montanha gelada, terá capacidade de armazenar
4,5 milhões de amostras de sementes e resistir a
praticamente todas as catástrofes imagináveis,
incluindo a explosão de uma bomba nuclear. O
projeto é das Nações Unidas em parceria com o
governo da Noruega e financiamento de Bill Gates,
fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos
do mundo.

O lugar está sendo chamado, de forma exagerada,
de "caverna do juízo final". Na verdade, o banco
de sementes não terá utilidade apenas se houver
uma hecatombe mundial. Há outros usos para as
amostras de Svalbard. O mais imediato é servir
como um reservatório genético, que poderá ser
utilizado por cientistas para experimentar
cruzamentos e desenvolver novas variedades de
plantas. Uma espécie cultivada no passado, mas
hoje ignorada pelos agricultores pode conter um
gene que a torna resistente a pragas. Nesse caso, a
engenharia genética permitiria introduzir tal gene
em uma variedade usada na agricultura,
aumentando sua resistência a doenças. Também
seria possível desenvolver plantas adaptadas a um
mundo mais quente e com menos água. "Quanto
maior for a variedade de sementes à disposição,
maior será a capacidade humana de se adaptar ao
aquecimento global, no futuro", disse a VEJA o
americano Cary Fowler, diretor do Fundo Global
para a Diversidade de Sementes, o nome oficial do
projeto.
Fowler, que fica a maior parte do tempo em seu
escritório em Roma, controlará a caverna
remotamente, por meio de câmeras e sensores de
vigilância. Depois que o estoque de sementes
estiver colocado em três câmaras a 18 graus
negativos, a caverna ficará sem funcionários nem
seguranças. De novembro a janeiro, durante a
noite polar do Ártico, as portas permanecerão

sempre fechadas. Novas remessas serão levadas no
verão. Os idealizadores do projeto apostam que,
como fica em uma ilha remota, gélida e pouco
povoada, o depósito está seguro. A caverna não
será o único reservatório para as sementes, já que
existem outros bancos espalhados por 75 países.
Seu papel é ter uma cópia de segurança de todas as
sementes dos demais depósitos. Segundo Fowler,
mais da metade deles está em situação de risco
devido a guerras, erros humanos e infraestrutura
precária.
Desde que o homem começou a cultivar os
alimentos, em vez de apenas coletá-los na
natureza, as espécies foram modificadas para se
tornar mais nutritivas e produtivas. Esse processo,
conhecido como domesticação das plantas, teve
início 11.000 anos atrás no Oriente Médio e
ganhou força com a descoberta de técnicas
agrícolas rudimentares. Com lâminas fincadas em
pedaços de madeira ou de osso, os homens

colhiam grãos com mais agilidade. Cestos
ajudavam no transporte e tábuas porosas
facilitavam a remoção da casca dos grãos. A
agricultura multiplicou entre dez e 100 vezes a
produção por hectare, em comparação com as
mesmas plantas na natureza. Hoje, caso a
humanidade resolvesse abdicar da agricultura e
voltasse a viver da caça e da coleta, estima-se que
um terço da população ficaria sem comida. Um
efeito colateral da opção por espécies cada vez

mais produtivas e adequadas à agricultura e, mais
recentemente, às exigências do mercado foi a
queda na variedade de vegetais que compõem o
cardápio da humanidade. Hoje, só o trigo, o arroz
e o milho são responsáveis por mais da metade da
dieta calórica mundial obtida com o consumo de
vegetais.
Das 7.000 espécies de plantas já cultivadas pelo
homem em algum momento de sua história, apenas
150 continuam a ser plantadas. Para atender aos
padrões de qualidade e garantir colheitas
elevadas, as sementes de uma mesma espécie
produzidas atualmente também são muito
parecidas entre si, o que eleva o poder destrutivo
de um novo fungo ou inseto. O banco de sementes
de Svalbard será a fortaleza à qual pesquisadores
do mundo todo poderão recorrer em caso de
emergências como essas. O depósito terá sementes
silvestres e também as domesticadas. O Peru já
enviou amostras de batata; a Colômbia, de feijão;
e o México, de trigo e de milho. Até o momento, as
Filipinas foram o país que mais contribuiu, com
70.000 amostras de arroz. O Brasil também deve
mandar em breve amostras de espécies
conservadas pela Embrapa. Todas as sementes
continuarão sendo propriedade dos países que as
enviaram. "São amostras muito valiosas, nas quais
foi investido muito trabalho por séculos", diz o
embaixador Jorio Dauster, do Rio de Janeiro,
membro do conselho do Fundo Global para a

Diversidade de Sementes. Na fria Svalbard, esse
tesouro estará a salvo.
O que os poderosos do mundo estão tentando
esconder? E quanto aos abrigos secretos?
Enquanto isso, na surdina, muitos governos estão
cavando
bastante,
construindo
abrigos
subterrâneos para uma minoria da população. Nos
Estados Unidos, por exemplo, já construíram
inúmeras bases militares subterrâneas bem
profundas, chamadas de DUMBs (Deep
Underground Military Bases). Na Noruega, como
outro exemplo, tem-se abrigos subterrâneos para
quase metade da população daquele país.
Comenta-se que na China existem abrigos
subterrâneos para quase toda sua população...
Como se pode observar, a previsão é que os
cataclismas
vindouros
inviabilizarão
a
sobrevivência na superfície de nosso planeta;
portanto, a garantia de sobrevivência física estaria
no interior da Terra ou fora (no exterior) da Terra,
como no projeto conhecido como Alternativa
Três...
Vejamos mais ainda:
O texto abaixo teria sido divulgado por um
cientista da NASA
O Governo Americano, e a comunidade
internacional, têm investido uma grande
quantidade de dinheiro, divulgando e distorcendo

os fatos do aquecimento global. É, basicamente,
uma distorção para promover uma base para criar
um governo mundial. Eles têm tentado fazer crer
que o povo é responsável pelo aquecimento global,
de maneira que a “elite” política possa multar
empresas e países por causa da emissão de
carbono, estabelecendo uma taxação das rendas
individuais no encaminhamento para um governo
global.
Ao contrário do que a elite gostaria que o público
acreditasse a respeito da emissão de carbono, a
verdadeira causa da mudança climática é a
aproximação de uma estrela. A elite globalista
omitiu, de propósito, qualquer informação sobre a
atividade solar e bem como as anomalias do
Sistema solar a fim de cumprir seus planos.
Em 1990 satélites espiões militares americanos
foram destruídos misteriosamente por forças no
espaço e a Força Aérea dos Estados Unidos
solicitou explicações a renomados astros cientistas.
O estudo de 15 anos descobriu que 70% das
estrelas ou sóis no universo são variáveis. Isto
significa que eles têm estrelas irmãs ou
acompanhantes. Dos três tipos conhecidos de
estrelas variáveis, o nosso Sistema solar é binário.
Um Sistema binário tem uma estrela central (o Sol)
e uma secundária, que se move em órbita elíptica.
Os astro-cientistas descobriram que esta estrela
irmã é uma “anã marrom”, que é de 5 a 8 vezes

maior do que a Terra e cruza as órbitas do nosso
Sistema solar a cada 3.500 anos. Ela está se
aproximando da Terra na direção do polo sul.
A estrela anã marrom é uma estrela que nunca
explodiu, porque a massa dela é insuficiente,
resultando em pouca radiação de luz, sendo quase
invisível. Esta estrela, todavia, possui um
excepcional poder magnético e força gravitacional,
emitindo radiações letais de UV, gama e raios-X.
Em consequência destas potentes ondas, ela já está
alterando os planetas do nosso Sistema solar,
mudando as temperaturas dos seus núcleos,
atmosferas, posições dos polos e campos
magnéticos.

O calor ou radiação, emitidos por esta estrela,
permitem que seja detectada por telescópios
infravermelhos terrestres e espaciais. Observações
realizadas descobriam que esta estrela anã
marrom está sendo acompanhada por seus
próprios planetas, suas luas e 5 cinturões de
asteroides. Os agitados fragmentos em torno da
“anã marrom” cobrem uma área de 400.000
quilômetros no espaço e estão no momento
atravessando nosso Sistema.
Esta estrela tem recebido vários nomes no decorrer
dos séculos: Nibiru pelos sumerianos; O
Destruidor, pelo Velho Testamento da Bíblia e os

egípcios; Murduk pelos babilônios; G 1.9 e
Nemesis pela NASA e Planeta X pela sociedade
moderna.
Quando estes estudos começaram a vir ao
conhecimento dos cientistas da NASA, eles
transmitiram estes dados a três outros grupos de
cientistas independentes, para que eles os
observassem e analisassem o que, por sua vez,
confirmou a precisão dos estudos originais.
Os cientistas afirmam que esta estrela orbitante,
vai afetar a Terra drasticamente entre os anos
2011 e 2017, um período de sete anos.
Estes cientistas altamente qualificados reiteraram
o fato de que a estrela provocará efeitos
catastróficos na Terra, no nosso Sistema solar e na
humanidade. A aproximação da estrela provocará
erupções e tempestades no Sol, aumentando a
radiação e os pulsos eletromagnéticos. A
temperatura do núcleo da Terra vai continuar a
aumentar, elevando o calor a um nível insuportável
e destruindo a magnetosfera que envolve a Terra.
A magnetosfera é composta de três camadas ou
escudos que protegem a Terra da radiação.
Nas suas investigações, os cientistas descobriram
também que a mudança da estabilidade na Terra
começou da década de 1940. Mudanças climáticas
relativas: aquecimento, congelamento e variações
nos sistemas ecológicos estão ocorrendo nos

últimos 70 anos e tem se intensificado à medida
que a estrela se aproxima.
Catástrofes e tragédias
Em 2012 a estrela vai estar muito perto, e o Sol vai
estar no ciclo solar máximo. A combinação destas
forças vai estressar a Terra aos seus limites.
Sistemas ecológicos vão entrar em colapso,
provocando fome e doenças pandêmicas e porque a
temperatura do núcleo da Terra está aumentando,
as placas continentais da Terra vão se mexer,
causando gigantescos terremotos, erupções
vulcânicas e tsunamis altíssimos e de tremenda
velocidade.
As erupções solares produzirão tremendos
impulsos eletromagnéticos, eliminando todos
“chips” e as composições elétricas desprotegidas,
como centrais de rede elétrica, geradores e
transformadores. Automóveis fabricados a partir
de 1970, telefones celulares, Internet, elevadores,
televisões,
aquecedores,
satélites,
ar
condicionados, bombas, e qualquer coisa que
possa usar “chip” ou eletricidade vão ficar
impedidas de funcionar.
Aeroportos, hospitais, trens, caminhões de
transporte, navios cargueiros e serviços públicos
vão parar, levando pelo menos 3% da população a
cometer atos como assaltos e saques. Mercados
serão esvaziados em poucas horas e a polícia será
impotente para conter a violência. Os cientistas

supõem que os cataclismos destruirão a civilização
ocidental causando a morte de 50% da
humanidade.
A alteração dos polos e o aquecimento do núcleo
da Terra, que ocorrerão, produzirão poderosos
ventos (320 km/h) e grandes mudanças nos mares e
correntes marítimas. O gelo derretido de água
fresca de Groelândia e da Antártica já está
alterando o conteúdo de sal dos oceanos, que é o
fator determinante no movimento das correntes,
causando mudanças climáticas extremas e,
consequentemente, diminuindo a velocidade das
mesmas, até pararem totalmente. Cerca de 30 dias
após esta parada, as águas que normalmente se
concentram no Equador do planeta vão se espalhar
para as costas litorâneas do mundo. As águas vão
invadir a terra num raio de penetração entre 40 e
240 km, ou mais do que isso, em ondas de altura
acima de 120 metros.
Abrigos subterrâneos para elite global
O nível dos oceanos vai subir mais de 33
metros e ilhas vão desaparecer. Os governos e a
elite política têm conhecimento das catástrofes há
anos. Eles têm escondido a verdade e, como
solução, estão construindo bases subterrâneas
para se protegerem e às suas famílias. Pelo menos
1.500 dessas bases, ou cidades subterrâneas, têm
sido construídas em diferentes partes do mundo
(215 nos Estados Unidos e 30 no Canadá). À

medida que crescem os desastres, os poderosos
planejam se abrigar nos subterrâneos pelo resto
dos sete anos e posteriormente retornarem no fim
da devastação para reiniciarem a civilização.

A Monsanto, a companhia dos grãos, acabou de
completar seu cofre subterrâneo na Noruega. Lá
eles estocaram todas as sementes necessárias para
replantar a Terra, uma vez que a destruição tenha
passado.
O plano original dos poderes globais era ter os
seus refúgios prontos até outubro de 2011.
Todavia, após novas observações e cálculos sobre
a aproximação do objeto celeste, eles mudaram a
data para dezembro de 2009. Os globalistas foram
mandados para os abrigos subterrâneos em janeiro
de 2010. Isto explica o estranho êxodo de pessoas
em posição de liderança nos Estados Unidos, num
período da recessão econômica e desemprego
recorde.
Desde Janeiro, em menos de 2 meses em 2010,
172 chefes executivos de grandes companhias, 28
políticos e 70 chefes de polícia demitiram-se. E os
números continuam crescendo.
A elite global tem tornado público partes da
verdade através de filmes, comentaristas,
documentários e os noticiários, para testar a

reação pública, procurando ver se as pessoas se
preparariam mais, como na mudança de 1999 para
2000 com a ameaça de um caos mundial, em que
poucos reagiram.
γιλδαννψ - Capítulo II – γιλδαννψ
Estamos prontos para a grande transição
planetária? A maioria de nós, absolutamente, não,
porém, ainda temos algum tempo. O que fazer e
para onde ir?
Para onde ir, com certeza não será o litoral, de
nenhum país. Nem muito menos ficar em casa ou
em um apartamento, Lembre-se, tudo, ou
praticamente tudo, irá a baixo e isto inclui a sua, a
minha e a casa de todos nós. Então, se o Nordeste
ficará inabitável, para nós, por conta das
baixíssimas temperaturas, deveremos ir para o
interior da região Sudeste, preferencialmente.
Agora mostrarei um mapa, pós-transição planetária,
onde o litoral ficará embaixo da água. Antes, quero
dizer que ele é apenas uma projeção possível, pois
a inundação poderá ocorrer em uma maior ou
menor escala.

Portanto, todas as áreas manchadas de
vermelho serão as que ficarão inundadas.
Quanto às áreas afetadas pelos terremotos,
podemos dizer que serão todas. Ficar muito
próximo de montanhas e serras deverá ser evitado.
Onde ficar- Em uma área aberta, um pouco
afastada de rios e lagos, dentro de carros, vans,
ônibus, pois dentro de tais veículos você não
correrá o risco de ter um teto desmoronando em sua
cabeça.
Alimentos- Armazene enlatados. O máximo que
você puder, mas aprenda a pescar e a caçar.
Lembre-se que por algum tempo você estará por
conta própria.
Armas e armadilhas – se você não tiver armas de
fogo, aprenda a fazer arco e flecha e armadilhas de
caça e pesca.
Fogo- aprenda a fazer fogo (no youtube) tem várias
dicas para tudo que você precisará. Este site é um
grande professor e transmissor de conhecimentos.
Remédios- faça uma pequena farmácia
Abrigos – aprenda um pouco sobre carpintaria até
poder fazer uma casa de madeira, mas a construa
apenas depois dos terremotos. Antes do terremoto,
viva em tendas ou em um carro. Mas se você vai
viver em uma tenda, pense na sua segurança:

cerque a sua tenda para que você não seja pisoteado
por algum animal ou visitado por uma onça do
mato.
Porém, alimentos e remédios só deverão ser
comprados e armazenados um pouco antes de 2019,
do contrário, você terá um material vencido e inútil.
Armazene ferramentas- pás, facões, facas,
martelos, pregos, machados, etc. Você irá precisar
delas.
Compre muitos anzóis, linha e chumbada. Como já
disse, aprenda pescar.
Enfim, procure imaginar tudo que você precisará.
Se você for rico, compre aquelas baterias solares
para instalações futuras. Faça uma lista que atenda
todas as suas necessidades. Durante algum tempo,
voltaremos à era das cavernas.
Estude um pouco de Botânica e descubra quais são
as plantas medicinais e comestíveis.
Seja esperto. Imagine-se de volta à idade medieval
e procure saber como agir em um mundo
atrasadíssimo.
Prepare o seu refúgio. Se possível, mude-se para
um sítio. Tenha um pomar (você precisará de frutas
como alimento também). Construa um pequeno
lago artificial e o encha de peixes. Crie aves:

galinhas, patos, etc (sua dieta precisará ser
diversificada).
Estude sobre primeiros socorros. Acredite: você
precisará muito de tais conhecimentos, pois viver
no mato ou na selva sempre implica em algum
risco de acidente.
Tome todas as vacinas disponíveis: hepatite, febre
amarela, antitetânica, (esta é importantíssima) e
quantas outras vacinas mais você puder.
Faça um “check up” . Por bastante tempo não
teremos médicos disponíveis e é bom se cuidar
desde logo.
Dentes. Procure cuidar muito bem deles. Sem
dentistas, um problema dentário poderá se
transformar em uma séria infecção. Mantenha uma
ótima higiene bucal e dificilmente terá problemas.
Procure saber o que fazer em um ataque de animais
peçonhentos: aranhas, cobras e escorpiões.
No final deste livro, disponibilizarei o meu e mail.
Ficarei feliz em trocar ideias sobre todos os temas
aqui abordados.
Λυλα
Preparar-se em todos os sentidos. Isto mesmo,
ainda tem muito mais. Até aqui você não viu quase

nada, Vamos continuar: O mundo inteiro estará
quase todo destruído e inundado. Principalmente os
países do Norte. Desta forma, os sobreviventes só
terão um local para ir. Qual seria? O Brasil, é claro,
pois nós seremos o país menos destruído do
planeta. A tão famosa placa tectônica brasileira nos
poupará de tragédias muito maiores.
Os sobreviventes, usando de sua “força”
bélica, tomariam o que achassem necessário, e um
pouco mais, (esta sempre foi a natureza imperialista
americana e não será agora que isto mudaria, além
do mais, eles já fizeram isso antes, quem não
lembra do pós Segunda Guerra, quando eles
dividiram a Alemanha e duas, o mundo nos países
dos blocos americanos e o dos países comunistas?
E na Coréia, não a dividiram em duas?) Então, os
americanos tomariam as férteis terras amazônicas e
não poderíamos fazer absolutamente. Eles têm as
armas, além disso, nós lhes devemos mais de
$200.000.000.000 (duzentos bilhões de dólares).
As terras nordestinas, agora congeladas,
abrigariam os povos acostumados ao clima frio, os
russos, por exemplo.
Nós, brasileiros, ficaríamos com a região
Sudeste, que já é a área mais ocupada do nosso
território e talvez, com mais algum outro Estado. O
restante do país seria dividido entre os
sobreviventes de outros países.

Considerando o incalculável número de mortos no
Brasil e no mundo, nosso país não ficaria
superpovoado.
Além disso, considerando o degelo dos polos
Norte e Sul, os continentes que estão atualmente
cobertos de gelo, se livrariam deste gelo, dando
lugar a dois continentes gigantescos repovoáveis.
prontos para serem trabalhados para uma
colonização.
A mais ainda, como o nosso planeta está 70%
coberto de água, na verticalização do seu eixo,
muitas áreas se ergueriam dos mares. Áreas prontas
para serem exploradas e preparadas para uma
colonização. Em outras palavras, o nosso mundo,
depois das inundações, será ainda maior do que é
hoje em terras não submersas.
γιλδαννψ – Capítulo III – γιλδαννψ
As religiões –
Naturalmente que, em se tratando de previsões
sobre o “fim dos tempos”, precisaremos,
necessariamente, fazer uma análise rápida do
Apocalipse de João. Em seguida, aprofundaremos o
assunto sob a ótica da Doutrina Espírita.
A palavra apocalipse, do grego αποκάλυψις,
apokálypsis, que significa "revelação". Um
"apocalipse", na terminologia do judaísmo e do
cristianismo, é a revelação divina de coisas que até
então permaneciam secretas a um profeta
escolhido por Deus. Por extensão, passou-se a

designar de "apocalipse" aos relatos escritos
dessas revelações. Devido ao fato de, na maioria
das Bíblias em língua portuguesa se usar o título
Apocalipse e não Revelação, até o significado da
palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como
sinônimo (errôneo) de "fim do mundo".
Para os cristãos, o livro possui a previsão
dos últimos acontecimentos antes, durante e após o
retorno do Messias de Deus. Alguns protestantes e
católicos entendem que os acontecimentos
previstos no livro já teriam começado.
A literatura apocalíptica tem uma
importância considerável na história da tradição
judaico-cristã-islâmica, ao veicular crenças como
a ressurreição dos mortos, o dia do Juízo Final, o
céu, o inferno e outras que são ali referidas de
forma mais ou menos explícita.
O problema é que este livro da Bíblia passou
por muitas traduções e adaptações no decorrer dos
séculos, perdendo muito de sua compreensão.

Sem contar o fato de que João usou uma
linguagem cheia de simbolismos e alegorias,
Portanto, tal livro bíblico é de uma interpretação
subjetiva muito ampla, sendo um livro que mais
assusta e confunde do que explica. Pontos do livro:
1.Carta às igrejas.
2.Princípio das dores (pequenas catástrofes).

3.Abertura dos selos.
4.Governo do Anticristo por 7 anos, (Sinal da
Besta, Paz, Guerras).
5.Anjos derramam taças sobre a Terra, que
significa a ira de Deus em 7 etapas (Cavaleiros do
Apocalipse, Fome, Pestes, Terremotos, Maremotos,
Aquecimento Global etc.).
6.Volta de Jesus Cristo e da igreja a Terra.
7.Governo Milenar de Jesus Cristo.
8.Juízo Final
9.Novo céu e nova terra
Λυλα
A Doutrina Espírita e o Apocalipse.
Finalmente, para concluirmos o nosso modesto
trabalho, veremos o que diz o espiritismo sobre o
tema, onde abordaremos, também, a Terceira
Guerra Mundial, as catástrofes e o novo mundo.
Final dos Tempos, Juízo Final
Pergunta de Allan Kardec: Sobre os Sinais dos
Tempos
Resposta dada pelo Espírito "Arago": - São
chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes,
marcados por Deus, em que acontecimentos se vão
dar para a regeneração da Humanidade. Em que
sentido se devem entender essas palavras
proféticas? Para os incrédulos, nenhuma

importância têm; aos seus olhos, nada mais
exprimem que uma crença pueril, sem fundamento.
Para a maioria dos crentes, elas apresentam
qualquer coisa de místico e de sobrenatural,
parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das
leis da Natureza. São igualmente errôneas ambas
essas interpretações; a primeira, porque envolve
uma negação da Providência; a segunda, porque
tais palavras não anunciam a perturbação das leis
da Natureza, mas o cumprimento dessas leis...

- Nestes tempos, porém, não se trata de uma
mudança parcial, de uma renovação limitada a
certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se
de um movimento universal, a operar-se no sentido
do progresso moral. Uma nova ordem de coisas
tende a estabelecer-se, e os homens, que mais
opostos lhe são, para ela trabalham a seu mau
grado. A geração futura, desembaraçada das
escórias do velho mundo e formada de elementos
mais depurados, se achará possuída de ideias e de
sentimentos muito diversos dos da geração
presente, que se vai a passo de gigante. O velho
mundo estará morto e apenas viverá na História,
como o estão hoje os tempos da Idade Média, com
seus costumes bárbaros e suas crenças
supersticiosas.
- Aliás, todos sabem quanto deixa a desejar a atual
ordem de coisas. Depois de se haver, de certo
modo, considerado todo o bem-estar material,

produto da inteligência, logra-se compreender que
o complemento desse bem-estar somente pode
achar-se no desenvolvimento moral. Quanto mais
se avança, tanto mais se sente o que falta, sem que,
entretanto, se possa ainda definir claramente o que
seja: é isso efeito do trabalho íntimo que se opera
em prol da regeneração. Surgem desejos,
aspirações, que são como que o pressentimento de
um estado melhor.
Comentário de Allan Kardec sobre o Juízo
Final: - Tendo que reinar na Terra o bem,
necessário é que sejam dela excluídos os Espíritos
endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe
perturbações. Deus permitiu que eles aí
permanecessem o tempo de que precisavam para se
melhorarem; mas, chegado o momento em que,
pelo progresso moral de seus habitantes, o globo
terráqueo tem de ascender na hierarquia dos
mundos, interdito será ele, como morada, a
encarnados e desencarnados que não hajam
aproveitado os ensinamentos que uns e outros se
achavam em condições de aí receber. Serão
exilados para mundos inferiores, como o foram
outrora para a Terra os da raça adâmica, vindo
substituí-los Espíritos melhores. Essa separação, a
que Jesus presidirá, é que se acha figurada por
estas palavras sobre o juízo final: "Os bons
passarão à minha direita e os maus à minha
esquerda."

Λυλα

Em Mateus, 24:6, 7 e 8, Jesus falando sobre o
"fim do mundo":
"E ouvireis falar de guerras e de rumores de
guerras; olhai não vos assusteis, porque é mister
que isso aconteça, mas ainda não é o fim.".
Alhures, o Mestre acrescenta: "Porquanto se
levantará nação contra nação, e reino contra reino
e haverá
fome, e pestes, e terremotos, em vários lugares.
Mas todas estas coisas são o princípio das dores."
Mateus 24,29-31.34: 29. Logo após a
tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua
não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu
e os poderes dos céus serão abalados. 30. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e
todas as tribos da terra baterão no peito e verão o
Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com
poder e grande glória. 31. Ele enviará os seus
anjos que, ao som da grande trombeta, reunirão os
seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade
até a outra extremidade do céu. 34. Em verdade
vos digo que esta geração não passará sem que
tudo isso aconteça.
λυλα

A doutrina espírita, afirma os fatos quanto a
passagem do NT7 e as suas transformações.
As profecias de origem espírita dizem
praticamente o mesmo, em relação à terceira
guerra mundial, ao que dizem profecias católicas e
de outras origens, fornecendo alta precisão. Falam
frequentemente ainda sobre inundações imensas.
Há algumas informações incorretas, entretanto,
relativas à época da inclinação do eixo terrestre,
mas a semelhança com as católicas é muito
grande.
“O livro espírita "Terceiro Milênio", ditado em
1956 pelo espírito Irmão "X" (entidade respeitada
entre os cardecistas) ao médium Aiçor Fayd e
prefaciado pelo espírito André Luiz, retrata para a
humanidade o seguinte quadro de acontecimentos
que ocorrerão daqui ao fim do século:

"Aproximam-se os dias da grande hecatombe Bombas arrasadoras destruirão cidades, vilas,
povoações. Um inferno de fogo crestará o solo, o
sangue tingirá de rubro as águas, gases mortíferos
empestearão a atmosfera, micróbios serão
conduzidos pelas correntes aéreas. Povos inteiros
serão dizimados, nações civilizadas desaparecerão.
Depois, os elementos desencadeados pelas

convulsões físicas completarão o drama dos
mortais".

"No fim do século a Terra será um caos. Qual
um fantasma de dor, a sua superfície se verá
crestada pelo fogo das bombas atômicas. Muitas de
suas cidades estarão arrasadas e suas populações
dizimadas. Sente-se em toda a parte a fúria dos
elementos destruidores atestarem a intensidade da
luta travada à superfície do solo. A fome irá coroar
o terrível flagelo. A nudez vestirá os corpos e as
criaturas assemelham-se a animais bravios
dispersos em campos arrasados, fustigados pelo
látego da dor. A Europa será um vasto cemitério. A
Ásia e a África serão verdadeiros desertos. Parte
das Américas será horrivelmente mutilada. Só o
Brasil e as repúblicas sul-americanas, suas irmãs,
ficarão incólumes. As ruínas serão extensas.
Nações inteiras desaparecerão na voragem dos
tétricos acontecimentos. A França, a Itália, a
Alemanha e Inglaterra serão espectros fumegantes
que desaparecerão sob a avalanche das águas.
Nenhum estado europeu escapará à hecatombe. Na
Ásia, as ilhas que constituem o Império Nipônico, a

Austrália e muitas outras ficam submersas. O
continente africano terá um outro aspecto. As
Américas por sua vez sofrerão profundas
transformações. As ilhas Atlânticas da América
Central também se vão ocultar sob as águas. O
Brasil pouco sofrerá. Por um destino supremo o
seu território foi preservado. A China será um
montão de ruínas. América, os teus estadistas
lutaram por um Mundo melhor. Nas duas Grandes
Guerras que precederam à hecatombe, foste o
baluarte do Mundo livre. Sonhaste construir um
Mundo melhor, dentro dos princípios de liberdade
humana. Por tua inspiração nasceu uma grande
organização cujo objetivo era defender o direito
das gentes. Contudo o teu sonho se transformará
num fracasso e atestará a brutalidade da tragédia
que te envolveu. Uma avalanche de cataclismos
desabará sobre o orbe, numa torrente assustadora
de malefícios. Os gelos polares, por efeito da
verticalização do Eixo da Terra, se deslocarão
abruptamente, inundando várias regiões. As águas
cobrirão extensão imensa da terra e a parte
habitável dos continentes será reduzida a um terço,
os mares estenderão os seus domínios e terras
recuarão nas suas proporções. Será um verdadeiro
dilúvio universal'".

“Nos mares desérticos dos continentes
africano, europeu e asiático, divisam-se as
silhuetas de embarcações americanas. São navios
carregados de víveres que vão a essas plagas levar
suprimentos às populações famintas, num gesto
comovedor de solidariedade humana. ...
Capitaneadas pelo Brasil, essas embarcações
despejam nas costas desses continentes devastados,
mantimentos, roupas e agasalhos. E, assim, aos
poucos, vão sendo minorados os sofrimentos
daqueles que, por milagre providencial, escaparam
à hecatombe.”

Profundas transformações se deram à face do
planeta. A par da destruição provocada pela
cegueira do homem, convulsões físicas mudaram o
aspecto do orbe.

Os polos puseram a nu a fertilidade de um
solo inexplorado, as águas se deslocaram para
dentro de alguns continentes, a configuração do
globo é diferente.”
“Continentes são submergidos e outros
aparecem para proporcionar condições de
habitabilidade mais perfeita.(...)”

“Procura-se, febrilmente, uma solução para os
problemas do mundo. O Brasil lidera nessa
oportunidade, um agigantado movimento em favor
das vítimas da guerra. Socorros são enviados a
todos os pontos do globo... E, aos poucos, o
potencial da imensa Pátria Brasileira vai suprindo
as necessidades dos povos famintos.
Vemos, assim, o papel predominante do
continente sul-americano nos acontecimentos
vindouros. Por destino providencial, ficará imune
aos efeitos do terrível flagelo e liderará - por
gloriosa destinação - o maior movimento pacifista
da história.”
"A Argentina, no final do século, é uma nação
com invejável grau de adiantamento. Seu governo,
com homens de coração na chefia, secunda os
esforços do Brasil na solução dos problemas
aflitivos do mundo. As outras nações sulamericanas são florescentes e promissoras. ". ( A
Argentina é hoje o país da América do Sul com
maior salário mínimo, cerca de 3 vezes o salário
mínimo brasileiro)
"O Brasil, aliado à Argentina, secundado pelo
Chile e as outras nações sul-americanas, terá
sobre si a responsabilidade de solucionar os
problemas aflitivos do mundo".

Em um livro de Diamantino Coelho Fernandes,
supostamente ditado pelo Espírito de Maria de
Nazareth, em 1968, na cidade do Rio de Janeiro, se
encontra:

"Vejamos o que se prenuncia nesta obra em
relação à América do Sul. Ela aqui está assinalada
em p arte pela coloração azulada, o que quer dizer
que deverão ocorrer submersões também nesta
região. (...) Bom seria, por conseguinte, que as
populações residentes nas cidades marítimas
fossem delas se afastando para o interior, se
estabelecendo nos lugares mais elevados. O
fenômeno do crescimento do nível dos mares é de
todo inevitável, como é fácil de deduzir após o
degelo de centenas de milhares de toneladas de
gelo acumulado nos dois polos terrestres.

Λυλα

No livro Vida Nova, obra psicografada por
Diamantino Coelho Fernandes, composta de
mensagens de diversos espíritos, se encontra:
"Os mares deixarão de ser mares, as
montanhas deixarão de ser montanhas e as
planícies estarão cobertas pelas águas em mares se
transformando. Isto seria nada menos que vos
anunciar um novo Dilúvio".
"A evolução do mundo terreno se aproxima,
irmãos (...) Bem avisados serão, pois, os que não
esperarem pela deflagração dos acontecimentos
para tomarem a sua decisão. Tomem-na desde já
os que o não fizeram antes. Ponham seu joelho na
terra, elevem seu pensamento a Jesus, Nosso
Grande Salvador e abram-lhe seu coração".
Ruth Montgomery, no livro "A Vida no AlémTúmulo", obra editada em 1966, possui
psicografias dadas por Arthur Ford, nos EUA:
"Fará mais calor nos lugares quentes e mais
frio nos lugares frios, até a última década deste
século, quando ocorrerá um grande deslocamento
no eixo e o tempo ficará alterado de maneira tão
drástica que será difícil reconhecer antigas
vegetações em vários pontos da Terra. Muitas
pessoas não sobreviverão a essa modificação, mas
outras sim, pois, depois de um período de mares

revoltos e tremendas velocidades de vento, a
turbulência cessará, e os do Norte viverão num
clima tropical e vice-versa. Isso se dará antes do
ano 2000."
"Praticamente nenhuma área próxima à costa
será segura durante o deslocamento do eixo
terrestre por causa das ondas gigantescas"
"Aqueles que puderem alcançar segurança
verão a superfície da Terra tremer e em alguns
locais se tornar um mar de água fervente,
conforme os oceanos invadem a terra. Explosões
simultâneas sob a crosta terrestre terão novas
terras sobre a superfície das águas, enquanto que
outras áreas serão engolidas pelas águas"
"A paz pela qual o homem anseia lhe
escapará até pouco depois do fim do século,
quando ela de repente silenciará as armas de
guerra. Essa paz não será devida a um único
homem, mas a uma raça de pacifistas que está
nascendo em números cada vez maiores e que
conseguirá um controle suficiente dos governos do
mundo para exigir um fim para a matança..."

Apesar das profecias de Ruth parecerem
reais e, de fato, está registrado que ela acertou
profecias como o resultado da guerra do Vietnã, o
surgimento do Japão como potência etc.
Entretanto, há profecias que não se concretizaram:
"O tempo vai continuar a mudar e em meados
da década de 90 haverá violentas alterações nos
padrões do tempo"
Λυλα
Vejamos o que disse o grande exemplo de ser
humano e médium, Chico Xavier, através da
instrução de seu mentor Emmanuel, onde ele
abrange o astro intruso e a Terceira Guerra
Mundial: A conversa abaixo foi feita no dia 5 de
janeiro de 1954 e publicada na Revista Boa
Vontade, Ano 1, n0 4 - Outubro de 1956.) mas
devo lembrar que o 2002 nt7 tem muitos nomes:
nibiru, planeta x, planeta chupão (nome dado por
Chico Xavier, creio) e muitos outros.
Pergunta: - Que pode o irmão dizer-nos a
respeito do astro que se avizinha, segundo a
predição de Ramatís?
Chico Xavier: - Esclarece nosso orientador
espiritual que o assunto alusivo à aproximação de
um Planeta ou de Planetas, da zona - ou melhor da

aura da Terra - deve, naturalmente, basear-se em
estudos científicos, que possam saciar a
curiosidade construtiva das novas gerações
renascentes no mundo.
O problema, desse modo, envolve acurados
exames, com a colaboração da ciência e da
observação de nossos dias. Razão por que pede ele
que não nos detenhamos na expressão física dos
acontecimentos que se vizinham, para marcar
maiores acontecimentos - acontecimentos esses de
natureza espetacular - na transformação do plano
em que estamos estagiando, no presente século.
Afirma nosso amigo que o progresso da óptica
e das ciências matemáticas, serão portadoras,
naturalmente, de ilações, conclusões da mais alta
importância para os nossos destinos, no futuro
próximo.
Pergunta: - Pode Emmanuel dizer-nos algo a
respeito da verticalização do eixo da Terra e das
transformações que esta sofrerá, segundo Ramatís?
Chico Xavier: - Afirma nosso Orientador
espiritual que não podemos esquecer que a Terra,
em sua constituição física, propriamente
considerada, possui os seus grandes períodos de
atividade e de repouso.

Cada período de atividade e cada período de
repouso da MATÉRIA PLANETÁRIA, que hoje
representa o alicerce de nossa morada temporária,
pode ser calculado, cada um, em duzentos e
sessenta mil (260.000) anos. Atravessando o
período de repouso da matéria terrestre, a vida se
reorganiza, enxameando de novo, nos vários

departamentos do Planeta, representando, assim,
novos caminhos para a evolução das almas.
Assim sendo, os GRANDES INSTRUTORES
da Humanidade, nos PLANOS SUPERIORES,
consideram que, desses 260.000 anos de atividade,
60 a 64 mil anos são empregados na reorganização
dos pródomos da vida organizada.
Logo em seguida, surge o desenvolvimento
das grandes raças que, como grandes quadros,
enfeixam assuntos e serviços, que dizem respeito à
evolução do espírito domiciliado na Terra.
Assim, depois desses 60 a 64 mil anos de
reorganização de nossa Casa Planetária, temos
sempre grandes transformações, de 28 em 28 mil
anos.

Depois do período dos 64 mil anos, tivemos
duas raças na Terra, cujos traços se perderam, por
causa de seu primitivismo.
Logo em seguida, podemos considerar a
grande raça Lemuriana, como portadora de urna
inteligência algo mais avançada, detentora de
valores mais altos, nos domínios do espírito.
Após a raça Lemuriana - em seguida aos
28.000 anos de trabalho lemuriano propriamente
considerado - chegamos ao grande período da
raça Atlântida, era outros 28.000 anos de grandes
trabalhos, no qual a inteligência do mundo se
elevou de maneira considerável.
Achamo-nos, agora, nos últimos períodos da
grande raça Ariana.
Podemos considerar essas raças, como grandes
ciclos de serviços, em que somos chamados de mil
modos diferentes, em cada ano de nossa
permanência na crosta do planeta, ou fora dela, ao
aperfeiçoamento espiritual, que é o objetivo de
nossas lutas, de nossos problemas, de nossas
grandes questões, na esfera de relações, uns para
com os outros.
Assim considerando, será mais significativo e
mais acertado, para nós, venhamos a estudar a

transformação atual da Terra sob um ponto de vida
moral, para que o serviço espiritual, confiado às
nossas mãos e aos nossos esforços, não se perca
em considerações, que podem sofrer grandes
alterações, grandes desvios; porque o serviço
interpretativo da filosofia e da ciência está
invariavelmente subordinado ao Pensamento
Divino, cuja grandeza não podemos perscrutar.
Cabe-nos, então, sentir, e, mais ainda,
reconhecer, que os fenômenos da vida moderna e
as modificações que nosso “habitat” terreal vem
apresentando nos indicam a vizinhança de
atividades renovadoras, de considerável extensão.

Daí esse afluxo de revelações da vida extraterrestre, incluindo sobre as cogitações dos
homens; esses apelos reiterados, do mundo dos
espíritos; essa manifestação ostensiva, daqueles
que, supostamente mortos na Terra, são vivos na
eternidade, companheiros dos homens em outras
faixas vibratórias do campo em que a humanidade
evolui.
Toda essa eclosão de notícias, de mensagens,
de avisos da vida espiritual, devem significar para

o homem, domiciliado na Terra do presente século,
a urgência do aproveitamento das lições de JESUS.
Elas deverão ser apreciadas em si mesmas, e
examinadas igualmente no exemplo e no
ensinamento de todos aqueles que, em variados
setores culturais, políticos e filosóficos do globo lhe traduzem a vontade divina, que na essência é
sempre a nossa jornada para o Supremo Bem.
Λυλα
(...) Geraldo Lemos Neto – Na sequência da
nossa conversa, perguntei ao Chico o que ele
queria exatamente dizer a respeito do sacrifício do
Brasil. Estaria ele a prever o futuro de nossa nação
e do mundo? Chico pensou um pouco, como se estivesse vislumbrando cenas distantes e, depois de
algum tempo, retornou para dizer-nos:
“Você se lembra, Geraldinho, do livro de Emmanuel A Caminho da Luz? Nas páginas finais da
narrativa de nosso benfeitor, no capítulo XXIV,
cujo título é O Espiritismo e as Grandes Transições? Nele, Emmanuel afirmara que os espíritos
abnegados e esclarecidos falavam de uma nova
reunião da comunidade das potências angélicas do
Sistema Solar, da qual é Jesus um dos membros divinos, e que a sociedade celeste se reuniria pela
terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o

Cristo recebeu a sagrada missão de redimir a
nossa humanidade, para, enfim, decidir novamente
sobre os destinos do nosso mundo. Pois então, Emmanuel escreveu isso nos idos de 1938 e estou informado que essa reunião de fato já ocorreu. Ela
se deu quando o homem finalmente ingressou na
comunidade planetária, deixando o solo do mundo
terrestre para pisar pela primeira vez o solo lunar.
O homem, por seu próprio esforço, conquistou o
direito e a possibilidade de viajar até a Lua, fato
que se materializou em 20 de julho de 1969. Naquela ocasião, o Governador Espiritual da Terra,
que é Nosso Senhor Jesus Cristo, ouvindo o apelo
de outros seres angelicais de nosso Sistema Solar,
convocara uma reunião destinada a deliberar
sobre o futuro de nosso planeta. O que posso lhe
dizer, Geraldinho, é que depois de muitos diálogos
e debates entre eles foram dadas diversas sugestões e, ao final do celeste conclave, a bondade de
Jesus decidiu conceder uma última chance à comunidade terráquea, uma última moratória para a
atual civilização no planeta Terra. Todas as injunções cármicas previstas para acontecerem ao final
do século XX foram então suspensas, pela Misericórdia dos Céus, para que o nosso mundo tivesse
uma última chance de progresso moral. O curioso
é que nós vamos reconhecer nos Evangelhos e no
Apocalipse exatamente este período atual, em que

estamos vivendo, como a undécima hora ou a hora
derradeira, ou mesmo a chamada última hora.”

FE – Como você reagiu diante da descrição do
que acontecera nessa reunião nas Altas Esferas?
Geraldinho – Extremamente curioso com o desenrolar do relato de Chico Xavier, perguntei-lhe
sobre qual fora então as deliberações de Jesus, e
ele me respondeu: “Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em 20 de julho de 1969, e, portanto, afindar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus,
então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz
entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos
mais rapidamente na comunidade planetária do
Sistema Solar, como um mundo mais regenerado,
ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que
Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma
condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo,
as nações mais desenvolvidas e responsáveis da
Terra deveriam aprender a se suportarem umas às

outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a
todo custo a chamada III Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se e somente se as
nações terrenas, durante este período de 50 anos,
aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear,
o mundo terrestre estaria enfim admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um
mundo em regeneração. Nenhum de nós pode
prever, Geraldinho, os avanços que se darão a
partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre nossas nações mais
desenvolvidas e cultas!”.
FE – Quais são os acontecimentos que podemos prever com essas revelações para a Terra?
Geraldinho – Perguntei, então, ao Chico a que
avanços ele se referia e ele me respondeu: “Nós alcançaremos a solução para todos os problemas de
ordem social, como a solução para a pobreza e a
fome que estarão extintas; teremos a descoberta da
cura de todas as doenças do corpo físico pela manipulação genética nos avanços da Medicina; o
homem terrestre terá amplo e total acesso à informação e à cultura, que se fará mais generalizada;
também os nossos irmãos de outros planetas mais

evoluídos terão a permissão expressa de Jesus
para se nos apresentarem abertamente, colaborando conosco e oferecendo-nos tecnologias novas,
até então inimagináveis ao nosso atual estágio de
desenvolvimento científico; haveremos de fabricar
aparelhos que nos facilitarão o contato com as esferas desencarnadas, possibilitando a nossa saudosa conversa com os entes queridos que já partiram para o além-túmulo; enfim estaríamos diante
de um mundo novo, uma nova Terra, uma gloriosa
fase de espiritualização e beleza para os destinos
de nosso planeta.”

Foi então que, fazendo as vezes de advogado
do diabo, perguntei a ele: Chico, até agora você
tem me falado apenas da melhor hipótese, que é
esta em que a humanidade terrestre permaneceria
em paz até o fim daquele período de 50 anos. Mas,
e se acontecer o caso das nações terrestres se lançarem a uma guerra nuclear? “Ah! Geraldinho,
caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da III Guerra mundial, uma guerra
nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas, aí então a própria mãe Terra, sob os auspí-

cios da Vida Maior, reagirá com violência imprevista pelos nossos homens de ciência. O homem começaria a III Guerra, mas quem iria terminá-la seriam as forças telúricas da natureza, da própria
Terra cansada dos desmandos humanos, e seríamos defrontados então com terremotos gigantescos; maremotos e ondas (tsunamis) consequentes; veríamos a explosão de vulcões há muito
extintos; enfrentaríamos degelos arrasadores que
avassalariam os polos do globo com trágicos resultados para as zonas costeiras, devido à elevação
dos mares; e, neste caso, as cinzas vulcânicas associadas às irradiações nucleares nefastas acabariam por tornar totalmente inabitável todo o Hemisfério Norte de nosso globo terrestre.”
Geraldinho – O que aconteceria especificamente com o Brasil?
No que Chico respondeu: “em todas as duas situações, o Brasil cumprirá o seu papel no grande
processo de espiritualização planetária. Na melhor
das hipóteses, nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante
a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o
mundo, como também a grande fonte energética
com o descobrimento de enormes reservas petrolí-

feras que farão da Petrobras uma das maiores empresas do mundo”.
E prosseguiu Chico: “O Brasil crescerá a
passos largos e ocupará importante papel no cenário global, isso terá como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e, a reboque, os livros do Espiritismo Cristão,
que aqui tiveram solo fértil no seu desenvolvimento, atingirão o interesse das outras nações
também. Agora, caso ocorra a pior hipótese, com o
Hemisfério Norte do planeta tornando-se inabitável, grandes fluxos migratórios se formariam
então para o Hemisfério Sul, onde se situa o Brasil,
que então seria chamado mais diretamente a desempenhar o seu papel de Pátria do Evangelho,
exemplificando o amor e a renúncia, o perdão e a
compreensão espiritual perante os povos migrantes. A Nova Era da Terra, neste caso, demoraria mais tempo para chegar com todo seu esplendor de conquistas científicas e morais, porque
seria necessário mais um longo período de reconstrução de nossas nações e sociedades, forçadas a
se reorganizarem em seus fundamentos mais básicos”.
FE – Segundo Chico Xavier, esses fluxos migratórios seriam pacíficos?

Geraldinho Infelizmente não. Segundo Chico
me revelou, o que restasse da ONU acabaria por
decidir a invasão das nações do Hemisfério Sul, incluindo-se aí obviamente o Brasil e o restante da
América do Sul, a Austrália e o sul da África, a fim
de que nossas nações fossem ocupadas militarmente e divididas entre os sobreviventes do holo

causto no Hemisfério Norte. Aí é que nós, brasileiros, iríamos ser chamados a exemplificar a verdadeira fraternidade cristã, entendendo que nossos
irmãos do Norte, embora invasores a “mano militare”, não deixariam de estar sobrecarregados e
aflitos com as consequências nefastas da guerra e
das hecatombes telúricas, e, portanto, ainda assim,
devendo ser considerados nossos irmãos do caminho, necessitados de apoio e arrimo, compreensão e amor.
Neste ponto da conversa, Chico fez uma pausa
na narrativa e completou: “Nosso Brasil, como o
conhecemos hoje, será então desfigurado e dividido em quatro nações distintas. Somente uma
quarta parte de nosso território permanecerá conosco e aos brasileiros restarão apenas os Estados
do Sudeste somados a Goiás e ao Distrito Federal.
Os norteamericanos, canadenses e mexicanos ocu-

parão os Estados da Região Norte do País, em sintonia com a Colômbia e a Venezuela. Os europeus
virão ocupar os Estados da Região Sul do Brasil
unindo-os ao Uruguai, à Argentina e ao Chile. Os
asiáticos, notadamente chineses, japoneses e coreanos, virão ocupar o nosso Centro-Oeste, em conexão com o Paraguai, a Bolívia e o Peru. E, por
fim, os Estados do Nordeste brasileiro serão ocupados pelos russos e povos eslavos. Nós não podemos nos esquecer de que todo esse intrincado
processo tem a sua ascendência espiritual e somos
forçados a reconhecer que temos muito que
aprender com os povos invasores. Vejamos, por
exemplo: os norte-americanos podem nos ensinar o
respeito às leis, o amor ao direito, à ciência e ao
trabalho. Os europeus, de uma forma geral, poderão nos trazer o amor à filosofia, à música erudita, à educação, à história e à cultura. Os asiáticos poderão incorporar à nossa gente suas mais
altas noções de respeito ao dever, à disciplina, à
honra, aos anciãos e às tradições milenares. E,
então, por fim, nós brasileiros, ofertaremos a eles,
nossos irmãos na carne, os mais altos valores de
espiritualidade que, mercê de Deus, entesouramos
no coração fraterno e amigo de nossa gente simples e humilde, essa gente boa que reencarnou na
grande nação brasileira para dar cumprimento aos
desígnios de Deus e demonstrar a todos os povos

do planeta a fé na Vida Superior, testemunhando a
continuidade da vida além-túmulo e o exercício sereno e nobre da mediunidade com Jesus”.
FE – O Brasil, embora sofrendo o impacto
moral dessa ocupação estrangeira, estaria imune
aos movimentos telúricos da Terra?
Geraldinho – Infelizmente, não. Segundo Chico
Xavier, o Brasil não terá privilégios e sofrerá
também os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. Acontece que, de
acordo com o médium, o impacto por aqui será
bem menor se comparado com o que sobrevirá no
Hemisfério Norte do planeta.
FE – Por tudo que se depreende da fala de
Chico Xavier, você também crê que a ida do
homem à Lua, em julho de 1969, tenha precipitado de certa forma a preocupação com as conquistas científicas dos humanos, que poderiam colocar em risco o equilíbrio do Sistema Solar?

Geraldinho – Sim, creio que a revelação de
Chico Xavier a respeito traz, nas entrelinhas, essa
preocupação celeste quanto às possíveis interferências dos humanos terráqueos nos destinos do equilíbrio planetário em nosso Sistema Solar. Pelo que

Chico Xavier falou, alguns dos seres angélicos de
outros orbes planetários não estariam dispostos a
nos dar mais este prazo de 50 anos, que vencerá
daqui a apenas oito anos, temerosos talvez de
nossas nefastas e perniciosas influências. Essa última hora bem que poderia ser por nós considerada como a última bênção misericordiosa de
Jesus Cristo em nosso favor, uma vez que, pela explicação de Chico Xavier, foi ele, Nosso Senhor,
quem advogou em favor de nossa causa, ainda uma
vez mais.
FE – A reunião da comunidade celeste teria
decidido algo mais, segundo a exposição de Chico
Xavier?
Geraldinho – Sim. Outra decisão dos benfeitores espirituais da Vida Maior foi a que determinou que, após o alvorecer do ano 2000 da Era
Cristã, os espíritos empedernidos no mal e na ignorância não mais receberiam a permissão para reencarnar na face da Terra. Reencarnar aqui, a
partir dessa data, equivaleria a um valioso prêmio
justo, destinado apenas aos espíritos mais fortes e
preparados, que souberam amealhar, no transcurso de múltiplas reencarnações, conquistas espirituais relevantes como a mansidão, a brandura, o
amor à paz e à concórdia fraternal entre povos e
nações. Insere-se dentro dessa programação de

ordem superior a própria reencarnação do mentor
espiritual de Chico Xavier, o espírito Emmanuel,
que, de fato, veio a renascer, segundo Chico informou a variados amigos mais próximos, exatamente no ano 2000. Certamente, Emmanuel, reencarnado aqui no coração do Brasil, haverá de desempenhar significativo papel na evolução espiritual de nosso orbe.
Todos os demais espíritos, recalcitrantes no
mal, seriam então, a partir de 2000, encaminhados
forçosamente à reencarnação em mundos mais
atrasados, de expiações e de provas aspérrimas, ou
mesmo em mundos primitivos, vivenciando ainda o
estágio do homem das cavernas, para poderem
purgar os seus desmandos e a sua insubmissão aos
desígnios superiores. Chico Xavier tinha conhecimento desses mundos para onde os espíritos renitentes estariam sendo degredados. Segundo ele, o
maior desses planetas se chamaria Kírom ou
Quírom.
FE – Praticamente só nos restam oito anos
pela frente. Emmanuel fala na entrevista da década de 1950, já publicada nestas páginas, que é
urgente a transformação moral da humanidade.
Qual deve ser a nossa conduta frente a revelações
tão assustadoras e ao conselho do mentor?

Geraldinho – Então, caríssima Marlene, a última hora está de fato aí demonstrada. Basta
termos “olhos de ver e ouvidos de ouvir”, segundo
a assertiva de Jesus. É a nossa última chance, é a
última hora…

Não há mais tempo para o materialismo. Não
há mais tempo para ilusões ou enganos imediatistas. Ou seguiremos com a Luz que efetivamente
buscarmos, ou nos afundaremos nas sombras de
nossa própria ignorância. Que será de nós? A resposta está em nosso livre-arbítrio, individual e coletivo. É a nossa escolha de hoje que vai gerar o
nosso destino. Poderemos optar pelo melhor caminho, o da fraternidade, da sabedoria e do amor,
e a regeneração chegará para nós de forma brilhante a partir de 2019; ou poderemos simplesmente escolher o caminho do sofrimento e da dor e,
neste caso infeliz, teremos um longo período de reconstrução que poderá durar mais de mil anos, segundo Chico Xavier. Entretanto, sejamos otimistas.
Lembremo-nos que deste período de 50 anos já se
passaram 42 anos em que as nações mais desenvolvidas e responsáveis do planeta conseguiram se suportar umas às outras sem se lançarem a uma

guerra de extermínio nuclear. Essa era a pré-condição imposta por Jesus. Até aqui seguimos bem,
embora entre trancos e barrancos. Faltam-nos hoje
apenas o percurso da última milha, os últimos oito
anos deste período de exceção e misericórdia do
Altíssimo. Oxalá prossigamos na melhor companhia!
Como poderemos facilmente concluir, tudo dependerá, em última análise, de nossas próprias escolhas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para nosso progresso e ascensão espiritual.
É o “A cada um será dado segundo as suas próprias obras!” que o Cristo nos ensinou.
Não estamos entregues à fatalidade nem predeterminados ao sofrimento. Estamos diante de uma
encruzilhada do destino coletivo que nos une à
nossa casa planetária, aqui na Terra. Temos diante
de nós dois caminhos a seguir. O caminho do amor
e da sabedoria nos levará a mais rápida ascensão
espiritual coletiva. O caminho do ódio e da ignorância acarretar-nos-á mais amplo dispêndio de
séculos na reconstrução material e espiritual de
nossas coletividades. Tudo virá de acordo com
nossas escolhas de agora, individuais e coletivas.
Oremos muito para que os Benfeitores da Vida
Maior continuem a nos ajudar e incentivar a seguir
pelo Caminho da Verdade e da Vida. O próprio es-

pírito Emmanuel, através de Chico Xavier, respondendo a uma entrevista já publicada em livro nos
diz que as profecias são reveladas aos homens
para não serem cumpridas. São na realidade um
grande aviso espiritual para que nos melhoremos e
afastemos de nós a hipótese do pior caminho.
(Fim da entrevista)
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Estou de volta, caro leitor. Vamos agora fazer
alguns cálculos simples, mas muito curiosos e até
um pouco assustadores: em 1951, Chico Xavier,
afirmou que o nosso Mestre Jesus, havia dado mais
50 anos de tolerância aos homens e mulheres aqui
encarnados e que, se até 2019 a raça humana não
mudasse, ocorreria a destruição prevista na Bíblia,
em Apocalipse.

Ora, tal revelação ocorreu em 1951, datando
para 2019, a grande tragédia. E agora, a ciência
afirma que um asteroide (?) passará junto à Terra
exatamente em 2019. Coincidência? Chegue você
mesmo às suas próprias conclusões, pois já cheguei
às minhas.

Outros cálculos simples, também meus, e que,
portanto podem estar errados, pois não sou
matemático e sim um bacharel em Direito, referemse à Terceira Guerra Mundial. Que tal calcularmos
juntos?
Com base nas informações colhidas do livro “O
abismo”, de R.A. Raniere, pelo espírito André
Luiz, Editora da Fraternidade, página 15, onde
surge a revelação de que os espíritos das trevas,
estariam preparando um governo de guerras e
horrores, onde encarnaria na Terra o pior espírito já
visto neste mundo e que seu governo de terror
duraria mil dias. Isto é, nos basta saber que em
2019, o planeta intruso chegará aqui, então,
voltemos mil dias, que equivalem a 2 anos e 9
meses. Desta forma, fica fácil calcular que a guerra
ocorrerá nos 2 anos e 9 meses antes de 01 de
fevereiro de 2019, que será a data de Maio de 2015.
Pronto, os cálculos apontam para esta data. Fiz
uma conta rápida. Que tal você tentar fazer o seu
próprio?
Ora, então, onde se iniciará a guerra? O irmão
X já respondeu que ela se iniciará na Ásia. De lá,
partirá para a Europa e depois para o mundo, já
que, mesmo o Brasil sendo um país pacífico,
sofrerá, indiretamente, as suas consequências. E
quem será o líder asiático que iniciará a guerra?

Pelo modesto entendimento deste pesquisador que
lhes escreve este livro, caros leitores, será quem a
Bíblia chama de “o anticristo”. E quem é este
homem? Não tenho a menor ideia, mas isto não é
importante. O que é relevante é que sabemos dos
acontecimentos que brevemente baterão à nossa
porta e poderemos nos preparar. Para nós será uma
tragédia anunciada, onde estaremos preparados.
Para eles, que não acreditam, será uma tragédia
inesperada que, por conta de sua incapacidade de
ver além, poderá custar-lhes caro.
Γιλδαννψ - Capítulo Final- Γιλδαννψ
Sinceramente, confesso que fiquei relutante em
escrever este livro. Principalmente em colocar o
meu nome verdadeiro na sua capa, mas como
acredito que tais fatos realmente acontecerão, aqui
estou.
Agora, que tal falarmos um pouco sobre as
“pequenas profecias”, e que tal analisarmos alguns
fenômenos, citados em diversas passagens bíblicas
relativas aos nossos estudos? Elas até têm muita
importância, pois nos farão antecipar a situação e
tomarmos as devidas cautelas. As vejamos, então:
Muito aqui foi atribuído a grandes nomes da
nossa História, inclusive Jesus. Tenha o nosso
leitor bastante cuidado na sua leitura.

Não posso provar que tais mensagens vieram
Dele, mas analise-as atentamente e tire delas o
que for pertinente aos temas abordados neste
livro. Use o bom senso para discernir. Porém,
pelos grandes acontecimentos vindouros aqui
narrados, o que passo a mencionar é quase
nada. Vejamos alguns deles.

Os três dias de trevasO aspecto mais espetacular da ação de
Deus será o período denominado de “os três
dias de trevas sobre a Terra inteira”. Os Três
Dias foram anunciados por muitos místicos,
Anna-Maria Taigi, Padre Pio, Elizabeth
Canori-Mora, Rosa-Colomba Asdente, d'Oria
de Palma, na Itália, Gere Nectou, na Bélgica,
Sta. Hildegard, na Alemanha, Lamy, Marie
Baourdi, Marie Martel, Marie-Julie Jahenny,
na França, (Esta lista não se esgota; muitos
outros místicos anunciaram os Três Dias.)
A Igreja não obriga acreditar em qualquer
profecia particular como um dogma de fé , mas

o bom senso cristão realmente recomenda que
consideremos que podem ser feitas profecias
até mesmo em nossos próprios tempos, para
isto está no Evangelho: Jo16,12-13 " Ainda
tenho muito que vos dizer; mas vós não o
podeis suportar agora. Quando vier, porém,
aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a
toda a verdade; porque não falará por si
mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos
anunciará as coisas vindouras.."
Além disso, quando uma profecia idêntica é
feita por pessoas separadas pelos séculos,
quando esta revelação particular foi
acompanhada por outras predições que já
vieram passar, e quando a santidade dos
místicos em questão foi reconhecida pela
Igreja, nós realmente seríamos tolos não
acreditar que a profecia tem que vir a cumprirse. Tal é o caso relativo aos Três Dias de
Trevas. Como nós poderíamos explicar uma
profecia que uma mulher de um camponês,
analfabeta, está descrevendo a mesma coisa
que outro místico na, Alemanha ou a Itália
também está descrevendo? Há de haver bom
senso em compreender seu propósito.
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Entrada na nuvem no sistema solar
Os três dias de trevas.

Artigo da Revista "Jesus Vive e é o Senhor"
Prof. Frei Severino Gisder ºF.M – Abril 1987,
Nº 106

As galáxias, logo também nosso sistema de
Via Láctea, comportas além das inúmeras
estrelas,
Massas imensas de poeira e gases
cósmicos,, constituindo imensas nuvens pretas
e indevassáveis.
Na proximidade das estrelas quentes, cuja
temperatura de superfície é de 25.000 a 50.000
centígrados ( NOSSO SOL BRILHA APENAS
COM 6.000 GRAUS) os átomos das nuvens
opacas, sob a ação de tão intenso calor,
irradiam luz avermelhada ou esverdeada, mas
ainda fraquíssima.
Tais nuvens se encontram nos grupos
estelares de ORION, TOURO, ESCORPIÃO E

DO CISNE. A força de irradiação do nosso Sol
é insuficiente para incitar matéria escura tão
distante e cintilar.
Núvens cósmicas de poeira e gases revelam
sua presença pelo fato de simularem no céu,
espaços vazios de astros. Estas nebulosas
interestelares se estendem por vastas regiões e
a luz para transpassá-las necessita de centenas,
quiçá, milhares de anos.
Por dentro dessas densas nuvens os
astrofísicos descobriram massas escuras
relativamente pequenas e muito compactas em
forma de bolas, com diâmetro de até cem
bilhões de quilômetros e nas quais se calcula
haver a proto matéria de novos astros. Estas
massas se chamam GLÓBULOS.
Alhures no espaço cósmico, UMA NUVEM
OPACA EM FORMA DE BOLA, QUE SE
ENCONTRA EM ESTADO DE PROGRESSIVA
CONDENÇÃO, MOVE-SE EM DIREÇÃO AO
NOSSO SISTEMA SOLAR.
Seu diâmetro e de 30 milhões de
quilômetros. Aproxima-se ela do Sol com um
velocidade peculiar de 60 KM\Seg. Em relação
ao sol, nosso astro central, é fraco demais para

fazer brilhar os átomos de nuvem opaca, ela
fica invisível. No dia X colidirá com a Terra.
SOMENTE
QUANDO
ELA
TIVER
ALCANÇADO OS EXTREMOS LIMITES DO
NOSSO SISTEMA PLANETÁRIO, DESCOBRILA-ÂO OS ASTRONOMOS E PODERÃO
ENTÃO DETERMINAR SEU RUMO.
Os grandes e sofisticados computadores
eletrônicos dos Observatórios, alimentados
com os dados observados irão determinar com
infalível exatidão que a nuvem escura se
encontram justamente naquele ponto onde os
valores de velocidade de dois corpos
coincidem.

Unindo se com a Terra no seu giro em
torno do Sol perfaz 30 Km por segundo.A
BOLA NUVEM se MOVE EM DIREÇÃO A
TERRA 90 KM/SEG envolvendo-a, de sorte que
o nosso Planeta HAVERÁ UM ECLIPSE
TOTAL QUE DURARÁ TANTO TEMPO
QUANDO A TERRA NECESSITAR PARA

ATRAVESSAR ESTAS DENSAS CAMADAS DA
NUVEM..
Pode-se calcular facilmente o tempo de
escuridão, aplicando a formula: tempodiâmetro da nuvem dividindo por sua
velocidade.
LEVANDO SE EM CONTA QUE A TERRA
LEVARÁ CERCA DE 10 HORAS PARA
IMERGIR NO CENTRO ESPESSO DA
NUVEM ONDE DEVE HAVER UMA
ESCURIDÃO
TOTAL,
O
ECLIPSE
ABSOLUTO DURARÁ DE FATO TRÊS DIAS
COMPLETOS.
A escuridão, somar-se-à um ar empestado,
provocado pelos gases que compõe esta nuvem.
A análise espectral da matéria cósmica(
cometas)
permite
concluir
que
a
AMEAÇADORA
NUVEM
CONTÉM
INGENTES MASSAS DE HIDROGÊNIO (H),
AMÔNIO (HN3),METANO (CH4) E VENOSO
CIANETO (CN).
Pelo rapidíssimo deslocamento da nuvem,
forçosamente misturar-se-á com a atmosfera.
MAS NÃO Só DE GASES ESTARÁ
CONSTITUÍDA A NUVEM. TAMBÉM TRARÁ

EM SEU BOJO MATÉRIA SOLIDA EM
FORMA DE PARTÍCULAS FINÍSSIMAS E
METEOROS, CRIANDO NA SUPERFICIE DA
TERRA UM CAMPO ELETROMAGNÉTICO,
O QUE PRODUZIRÁ OUTROS TERRIVEIS
FENÔMENOS.
PREPARATIVOS FÍSICOS
RESIDÊNCIA INTERNA
MOBILIÁRIO e OBJETOS
Facilitar a movimentação dentro de casa,
retirando do caminho móveis baixos, como
mesinhas, vasos, tapetes grossos, pequenos
objetos de ponta, brinquedos.
Retirar das prateleiras abertas, objetos de
vidro ,cerâmica, lustres etc, que se quebrados
no escuro, podem causar ferimentos. Não
deixar objetos como facas, tesouras, agulhas
expostas ao manuseio de crianças.
Trancar todas as portas e janelas, muito bem
trancadas, tanto para evitar que alguém entre,
como que alguém saia.

Retirar tudo que é perecível da geladeira, que
venha a produzir mau cheiro (carne
congelada);
Isolar toda entrada de ar o melhor possível.
Evitar o uso de bebida alcóolica que aumenta o
consumo de oxigênio no sangue e de fumar.
APARELHOS ELETRICOS.
Retirar toda aparelhagem elétrica das tomadas.
Desligar a rede elétrica. Retirar as pilhas dos
aparelhos.
RESIDÊNCIA EXTERNA:
Retirar do lado de fora da casa, objetos soltos
que podem pela força dos ventos quebrar
alguma janela; p.ex: galhos de arvore, vasos.
Proteger as janelas que possuem vidros frágeis
para fins de segurança em todos os sentidos.
Verificar se há algum fluxo de água da chuva
para dentro do terreno ou da casa, no caso de
chuva excessiva, evitando entupimentos com
objetos e até a entrada de pequenos roedores
ou insetos que estejam procurando abrigo.

Proteger com plástico a caixa d’água,
impedindo a penetração de água ácida da
chuva ou gases tóxicos. Proteger animais e
plantas, providenciando um lugar próprio para
eles. Lembrando que plantas consomem muito
oxigênio.
Ao desligar a rede elétrica, feche também a
rede de água, usando somente a água que você
possuir dentro de casa, protegida.
MATERIAL USADO PARA VEDAÇÃO:
Muito Plástico Preto, fitas adesivas, panos
úmidos.
O uso do plástico preto serve para proteger a
casa da visualização dos eventuais fenômenos
externos, ajudando a manter a serenidade para
a oração e o recolhimento.
As frestas das janelas podem ser cobertas,
tampadas com plástico e cobertas com fita
crepe.
MATERIAL DE USO PRÁTICO:
Velas de 7 dias,
pilhas e lanternas, garrafas
térmicas com chá, café, ou cevada.

Não acender o fogão para fazer comida,
evitando o consumo de oxigênio.

Sacos Plásticos. O saco plástico terá diversas
finalidades. Na proteção de alimentos, na
proteção de emergência da casa, proteger
verduras e a água estocada.
ESTOQUE DE MATERIAIS:
Botijão de gás, alimentos de consumo prático arroz integral semi cozido temperado e frito,
castanhas, bananas, biscoitos, mel, aveia,
chocolates, leite em pó, alguns tipos de
enlatados, fósforos, material de higiene, muita
água. alguns remédios básicos, incluindo
alguns para intoxicação, diarreia, calmantes
para idosos, curativos práticos; lenços para
improvisar máscaras- em caso de gás ou
poeiras etc.
Tudo o que a mente sugerir.
CUIDADOS BÁSICOS COM AS PESSOAS

Existe no Japão, treinos constantes nas escolas
para prevenção de terremotos. Sugerimos um
treino familiar, como brincadeira, com as
crianças.
A verdade é que não sabemos o grau de
distúrbios – frio, calor, tremores--nem sua
intensidade.
Sugerimos apenas os seguintes cuidados, após
se tornar público estes fatos:
Por cima da roupa, a que ficar exposta, não
seja de lã ou flanela. Estes panos acumulam
eletricidade. Você ficará dando choque nas
outras pessoas que tocar.
Sugerimos, como todos já virão em filmes, caso
ocorra a presença de gases tóxicos (amônia),
cujos indícios de presença é constatado com
tosses, falta de ar, dificuldade de respiração,
olhos irritados, seja sanado com uso de panos
úmidos sobre todo o rosto, após enxaguado.,
que servirá como máscara, usando-a o tempo
que for necessário. Tomar leite.
Evitar coçar a pele. Usar pano úmido
UTILIDADES
PLÁSTICA:

DE

UMA

"ROUPA"

Todo mundo sabe que no frio não é a
quantidade de roupa que aquece. P.Ex: colocar
jornal debaixo da roupa aquece mais que um
cobertor, porque o jornal cria uma camada de
ar. Em se tornando público estes eventos,
recomendamos, "Embrulhar" as crianças com
plástico e prender com fita crepe (usar esta
brincadeira no ensaio) evitando a perda de
calor, protegendo a pele e porque se sabe que
apenas o rosto ficará exposto e será de fácil
proteção.

ZONA RURAL:
Quem estiver na zona rural, deve proteger as
sementes, brotos, por causa da chuva intensa e
ácida. Nas cidades, verificar calhas, telhados,
portas, buracos etc.
LUGAR SEGURO.: O LUGAR MAIS
SEGURO DA CASA É SOBRE AS CAMAS,
POLTRONAS.

Há gases pesados que ficam no chão e gases
leves que sobem para o teto.
FICAR EM CASA.:
Ao tomar conhecimentos dos eventos, procurar
reunir as pessoas da família ir para casa e dela
não mais sair. Existem comunicados que a
confirmação da ocorrência dos eventos será
feita com antecedência de 24 a 48 horas antestempo suficiente até mesmo para viajar.
Ao estar em casa, NÃO OLHAR PARA FORA
DA JANELA, EM HIPÓTESE NENHUMA
MESMO.
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Para
concluir,
insiro
algumas
características daquele que seria o anticristo:
O Anticristo
Esse
personagem
é
mencioado
principalmente nos livros de Daniel, 2
Tessalonicenses e Apocalipse. Mas quem é o
anticristo e o qual o papel dele no fim dos
tempos?
Primeiramente,
vamos
verificar
inicialmente como a Bíblia define o anticristo:

A Bíblia define o anticristo como o filho da
perdição e homem do pecado, conforme 2
Tessalonicenses 2:3-4:
"Ninguém de modo algum vos engane;
porque isto não sucederá sem que venha
primeiro a apostasia e seja revelado o homem
do pecado , o filho da perdição, aquele que se
opõe e se levanta contra tudo o que se chama
Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se
assenta no santuário de Deus, apresentando-se
como Deus."
É muito importante mencionar que "filho da
perdição" foi também o termo que Jesus usou
para se referir a Judas Iscariotes, em João
17:12:

"Enquanto eu estava com eles, eu os
guardava no teu nome que me deste; e os
conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o
filho da perdição, para que se cumprisse a
Escritura."

O anticristo também será possuído pelo
próprio Satanás. Paulo assim afirma em 2
Tessalonicenses 2:7-10: (Aqui Satanás,
entendam como os espíritos inferiores)
Pois o mistério da iniquidade já opera;
somente há até que seja posto fora;
e então será revelado esse iníquo, a quem o
Senhor Jesus matará como o sopro de sua boca
e destruirá com a manifestação da sua vinda; a
esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de
Satanás com todo o poder e sinais e prodígios
de mentira, e com todo o engano da injustiça
para os que perecem, porque não receberam o
amor da verdade para serem salvos.
Portanto, Judas Iscariotes e o anticristo são
os únicos a serem possuídos pelo próprio
Satanás, segundo
a Bíblia. Em 2
Tessalonicenses 2:3-4 e 7-10 (acima citados), a
Bíblia nos mostra uma das características
principais do anticristo, que é se opor a tudo
que é de Deus, inclusive os cristãos.
Proferirá palavras contra o Altíssimo, e
consumirá os santos do Altíssimo; cuidará em
mudar os tempos e a lei; os santos lhe serão
entregues na mão por um tempo, e tempos, e
metade de um tempo.

O espírito do anticristo.

Existe um detalhe muito importante que
necessitamos comentar nesse estudo. Para que
o anticristo chegue ao cenário mundial com
êxito, é necessária uma preparação psicológica
da população mundial para que ele seja
totalmente aceito assim que chegar. Assim
como existe hoje a difusão na mídia de que a
marca da besta seria algo bom, prático e
atrativo, o mesmo ocorre de forma subliminar
para que o anticristo seja aceito assim que for
eleito líder mundial.
Por isso, tal como João descreveu em 1
João 4:2-4, o espírito do anticristo já opera
hoje realizando exatamente esse trabalho, cujo
objetivo é desacreditar a divindade de Jesus
Cristo. Alguns exemplos:

Equipes que alegam ter encontrado o
suposto túmulo com os ossos de Jesus
A descoberta do "Evangelho" de Judas
Sacerdotes da própria igreja negando o
holocausto judeu da Segunda Guerra Mundial

O termo anticristo significa em oposição a
Cristo, ou em oposição ao Ungido. De agora
em diante, será cada vez mais frequente esse
tipo de reportagem. É a intensidade da
operação do espírito do anticristo aumentando
até culminar na chegada do anticristo em
pessoa.
A nacionalidade do anticristo
A nacionalidade do anticristo tem sido uma
das maiores questões hoje. Existem apenas
suposições e pistas. Vamos a elas. Apocalipse
13:1 diz:
“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 seus chifres dez
diademas, e sobre as suas cabeças um nome de
blasfêmia.”
Isso se refere ao mar de pessoas que vivem
em volta do mar Mediterrâneo. Daqui se tira
que será um gentio, não um judeu. Daniel 8:8-9
diz o seguinte:
“E o bode se engrandeceu sobremaneira;
mas, estando na sua maior força, aquele

grande chifre foi quebrado; e no seu lugar
subiram outros quatro também insignes, para
os quatro ventos do céu. E de um deles saiu um
chifre muito pequeno, o qual cresceu muito
para o sul, e para o oriente, e para a terra
formosa.”
Em Daniel 8, Daniel tem uma visão sobre o
império grego se sobrepondo ao império persa,
o que sugere que o anticristo (representado
pelo chifre menor) tenha, em parte,
descendência grega.
Daniel 9:26 se refere ao anticristo como um
príncipe que há de vir, o que quer dizer que
terá também linhagem da raça que destruiu
Jerusalém. Na história, essa linhagem é o
império Romano, o que sugere que o anticristo
também terá descendência romana.
“E depois das sessenta e duas semanas será
cortado o Messias, mas não para si mesmo; e o
povo do príncipe, que há de vir, destruirá a
cidade e o santuário, e o seu fim será com uma
inundação; e até ao fim haverá guerra; estão
determinadas as assolações.” (Daniel 9:26)
Daniel 11:36-37 diz que o anticristo não
fará caso do deuses de seus pais. A expressão
“respeito ao Deus de seus pais” sugere que os

pais do anticristo seguiam ao Deus Altíssimo.
Tal fato sugere que o anticristo também terá
linhagem judaica.
Nota: A tradução Almeida Corrigida Fiel é a
única que nos dá a pista da descendência judia,
pois traduz o versículo para “...respeito ao
Deus de seus pais...”. As outras traduções,
como a Almeida Revista e Atualizada e a NVI,
suprimem essa informação e traduzem o mesmo
versículo como “respeito aos deuses de seus
pais...”, sugerindo que os pais do anticristo já
seguiriam a falsos deuses, em vez do Deus
Todo-Poderoso.

“E este rei fará conforme a sua vontade, e
levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo
deus; e contra o Deus dos deuses falará coisas
espantosas, e será próspero, até que a ira se
complete; porque aquilo que está determinado
será feito. E não terá respeito ao Deus de seus
pais, nem terá respeito ao amor das mulheres,
nem a deus algum, porque sobre tudo se
engrandecerá.” (Daniel 11:36-37)
Portanto, a Bíblia sugere que o anticristo
terá descendência greco-romana-judaica.

O gênio e o poder do anticristo
Gênio intelectual (Daniel 7:20)
Gênio de oratória (Daniel 7:20)
Gênio da política (Daniel 11:21)
Gênio do comércio (Daniel 8:25)
Gênio militar (Daniel 8:24)
Gênio em administração (Apocalipse 13:1-2)
Gênio religioso (2 Tessalonicenses 2:4)

λυλα
Termino aqui este modestíssimo trabalho,
onde procurei organizar um material que
elucidasse o mais possível sobre os fatos
futuros. Espero ter contribuído de alguma
forma.
Terei uma imensa satisfação em responder
eventuais dúvidas dos nossos leitores pelo meu
e-mail gildannylula@gmail.com.

Fim

ANEXO

FONTES

Clique nos links abaixo e pesquise um pouco
mais.

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2002
/020729_asteroideaf.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/reuters/ult1
12u18922.shtml
http://ssd.jpl.nasa.gov/
http://www.universetoday.com/36187/asteroid2002-nt7/ foto 1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http:
//www.bbc.co.uk/portuguese/images/020729_as
teroide300.jpg&imgrefurl=http://www.bbc.co.u

k/portuguese/noticias/020729_asteroideaf.shtml
&h=193&w=300&sz=10&tbnid=FhHq81nOc2
XXSM:&tbnh=90&tbnw=140&prev=/search%
3Fq%3D2002%2Bnt7%26tbm%3Disch%26tbo
%3Du&zoom=1&q=2002+nt7&docid=vzjlVSr
I0FKh9M&hl=ptBR&sa=X&ei=2Ao_Tsj4GMmdgQegy7XtBw
&ved=0CEgQ9QEwBg f2
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http:
//www.doom2036.com/images/2002n25.gif&imgrefurl=http://www.doom2036.com
/2002nt7.htm&h=290&w=582&sz=6&tbnid=ltmvxtg
lLM7M9M:&tbnh=54&tbnw=109&prev=/searc
h%3Fq%3D2002%2Bnt7%26tbm%3Disch%26
tbo%3Du&zoom=1&q=2002+nt7&docid=C_A
0ZHi8ntPY-M&hl=ptBR&sa=X&ei=2Ao_Tsj4GMmdgQegy7XtBw
&ved=0CEsQ9QEwBw f3
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http:
//files.2012aeradeouro.webnode.com.br/200000
2141d6371e5d1/82u6e60.jpg&imgrefurl=http://201
2aeradeouro.webnode.com.br/products/nibirue-osanunnakis/&h=490&w=500&sz=15&tbnid=ew
nS3_YlGiNE0M:&tbnh=90&tbnw=92&prev=/

search%3Fq%3Dnibiru%26tbm%3Disch%26tb
o%3Du&zoom=1&q=nibiru&docid=Pu_vN6X
1Hc1o4M&hl=ptBR&sa=X&ei=FT0_TofaO8eCgAfToZD2Bw
&ved=0CCUQ9QEwAA f4
//www.youtube.com/watch?v=VHnagiNVSlU&
NR=1 Transição nibiru
http://www.fraternidaderamatis.org/novo/sobreramatis/35-conteudo-geral/64emmanuelramatis.html chico xavier fala do
nibiru.
<http://www.monicacamacho.com/blog/admin/
www.truthout.org> .
[*] Autor de Seeds of Destruction, the Hidden
Agenda of Genetic
Manipulation acabado de publicar pela Global
Research
http://www.google.com.br/#hl=ptBR&q=bill+gates+e+as+sementes+no+polo+no
rte&oq=bill+gates+e+as+sementes+no+polo+n
orte&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s&gs_upl=760
9l21417l0l24413l39l39l0l20l0l2l788l5751l1.5.
7.1.2.2.1l19l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=3e
26be485b327bc7&biw=797&bih=347

http://veja.abril.com.br/270208/p_096.shtml
Com reportagem de Alexandre Salvador
http://revelatti.blogspot.com/2008/10/ser-queesto-tentando-encobrir-provas.html
http://www.youtube.com/watch?v=lsWIvyzIjlA
&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OMQnpbaH
z78
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalipse
http://www.amadeuw.com.br/video.php?c=44&
id=327&t=Mapa+Mundial+depois+do+cataclis
ma+de+2012
1.A Caminho da Luz – Francisco Cândido
Xavier (pág. 126)
2.Apocalipse – Cairbar Schutel (toda a obra)
34.Fim do Mundo (O) – Camille Flammarion
(pág. 109)
6.No Limiar do Infinito – Divaldo Pereira
Franco (pág. 66)
pos.net/nsra-em-medjugorje-mal-mundo.html

http://fabio001.tripod.com/Prof05997.htm#topic2
http://sobre2012.blogspot.com/2009/01/chicoxavier-comenta-transio-planetaria.html
(http://centralespirita.blog.br/textos/ano-limitemundo-velho-profecias-chico-xavier/)
http://www.darkgovernment.com/images/nibiru
.jpg
http://www.fimdostempos.net/trevas3.html
http://web.prover.com.br/nominato/TRES.htm
http://web.prover.com.br/nominato/Alerta%20g
eral%20II.htm
http://www.tempodofim.com/anticristo.htm

