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18 Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em 
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Entendimento e sabedoria dos antepassados 

É imprescindível o entendimento de Moisés como sacerdote levantando com o Castiçal 

uma mesa de símbolos e quebrando por duas vezes a Aliança das Tábuas a um futuro 

judaísmo de fariseus, ocultando sua letra, triturando seu fruto primordial, aquilo que 

deveria ser conhecimento e que pelas mãos deste Sacerdote vira culto para que um 

povo se encurve a um tabernáculo Bete-Peor que monoteísta (cordeiro de Daniel) tem 

os mesmos intentos que os politeístas (bode de Daniel) Baal-Peor, pois os dois são Peor. 

Não bastasse esta condição, Jafé e aliado a este Javé vem dos czaristas e próprios 

poderes mulçumanos reclamados na história por JJ Rousseau, todos com o Castiçal e 

contra a vista do Castiçal para um povo e mundial alimentando suas leis e suas ciências 

Senhoras e Senhores.  

Além disso é de suma importância compreender que Moisés para retirar Arão do seu 

posto de ordem após a chacina e rebelião de Coré ao qual veremos e que será aqui 

detalhada, ao qual Arão já desgostoso de seu irmão participa com as tribos contra 

Moisés por sutis conspirações, o mata a sangue frio, sim, o mata para dar seu poder e 

vestes ao novo súdito dos sacrifícios Eleazar, filho de Arão profundamente contra o 

próprio pai arrependido e totalmente a favor de Moisés e poder onde o mesmo se 

predispõe como veremos em Números 31 a queimar almas de crianças, homens e 

mulheres vivos, de fazer incensário para ser posto como memorial ao povo da sua 

congregação 120x7=840 da cabeça de Malaalel, o próprio povo e tribo que no deserto 

estão com ele, Moisés. 

Não apenas são a frente de alguns que restam para seus próprios empreendimentos da 

congregação de Moisés os midianitas como o próprio povo com ele neste deserto 

mundial. 

Ai deles! porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do 

prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. 

 

Judas 1:11 

Esta condição escrita em Judas, um livro antes de Apocalipse onde Enoque a sétima 

cabeça da Prostituição da árvore diz e como um górgona em tom cínico, vem aí os Santos 

do Senhor, os 144 mil irrepreensíveis e para cumprimento, o mais elevado cumprimento 

deste ciclo, o Terceiro Maia é de suma relevância e entendimento, pois perecer na 

contradição de Coré é pelo prêmio de Balaão, o poder da ciência da estrela hitita, se 

condenar ao fim último em si mesmo como raça na Aliança Universal. 

Ora Senhoras e Senhores, claro que nosso Universo é vivo, mas quem escreveu o Graal, 

por acaso foram homens, o Graal que dá poder de ciência e explica um Universo vivo e 

carregado por Jesus onde a espiritualidade é o caráter de não e nunca corromper a 

verdade a um povo como reis responsáveis e sempre sedentos por propriedades, uma 
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propriedade que nem a terra pertence, mas a uma Ordem maior que a Terra e o próprio 

homem. 

Senhores e Senhoras, por que Enoque fala como um górgona e cínico ?  

Enoque fala como um górgona e cínico porque dado a confusão e corrupção do verbo e 

sabendo que isto leva ao Apocalipse, não se importa, pois para ele que venha sobre o 

povo a chacina, as mortes, sejam pelo poder de homens contra homens com a vara, seja 

pelo cumprimento do peso apocalíptico de homens pelas defesas tendo de matar 

homens, e isto Senhores e Senhoras, será inevitável, será cumprimento, pois bastou um 

irmão, um homem e uma mulher corromper para nos condenar a todos. Corromper a 

letra primordial, o castiçal onde este mesmo poder de homens corruptos, comprados e 

vendidos sofrerão a paga tão pior quanto e se não mais, não duvidem. 

Antes de continuar, outro alerta que vos darei, Senhores e Senhoras, é a condição de 

que existe um povo acima do povo humano milhões de anos luz avançados e 

aguardando na Ordem Universal e neste Terceiro Maia do homem a escolha, dado o 

cálice, o castiçal como observância, pois antes de agir tudo deverá estar justificado e isto 

é justiça dado o livre arbítrio pela escolha quanto a mostragem do rombo. 

MENE, MENE, TEQUEL, URFAZIM. 

Passou as primeiras assolações e tudo está cada vez mais claro, e não há concerto, logo 

conclui-se e concluirá o Vale da Visão, homens matando homens, o assolador, e o 

momento da Ordem Universal entrar e dizimar por completo a incapacidade do homem 

de aprender e ser. 

Vou repetir, temos alguém acima de nós e que reconhece um Universo Vivo ao qual 

apenas um rege como Senhor do Universo descrito na trigonometria da verdade e não 

é e nunca será homem e nem E.T, mas o próprio Universo vivo, e que dá poder de 

ciência, uma ciência como a explicação de que um SPIN nunca será indeterminado, e 

espiritualidade em entendimento de em primeiríssima instância caráter. 

Que assim seja, continuemos, amados, ouçam a voz, pois estou aqui para isto, fui feita 

a vocês para isto, para que antes do cumprimento explique o cumprimento e cumprido 

seja justificado todos os motivos, pois nós da verdadeira Ordem Universal não 

carregamos sangue de ninguém, Oseias, onde quem carrega o sangue do outro o carrega 

pela quebra da verdade, ordem e escolha, livre arbítrio. 

Da frase do livro do irmão traidor Judas,  o sempre um homem contra o próprio homem, 

temos então de Caim a contradição de Coré e por prêmio de Balaão, analisemos juntos. 

Disto, da contradição de Coré, Caim e prêmio de Balaão, quer dizer que pecaram 70*7 

mais que Caim por entrarem e aceitarem o assassinato da verdade e irmãos sempre por 

poder e assim foram levados pelo prêmio de Balaão, o poder da ciência, onde por fim 

pereceram na contradição de Coré, quando na tentativa de sair fora de um poder que 

foi tão alimentado por estar lá que em um dado momento se é praticamente impossível, 



a própria chacina: Apocalipse de cumprimento e inevitável ao qual será pior que Coré 

como mostraremos e pelo assolador. 

O que aconteceu em Coré não chega aos pés do que acontecerá com o assolador nestes 

finais de tempos tão quanto na chacina por Moisés e Eleazar para expiação e purificação 

de pecados ao qual mostraremos. 

A Rebelião de Coré foi um momento em que Arão desgostoso com o levantamento 

Sacerdotal de Moisés e corrupto com a vara, levantando templo de ofertas, dízimos, 

sangue, pois Moisés bebe sangue, Arão com as tribos de Coré tentam impedir o já 

elevado poder de Moisés. 

Arão neste momento já está agindo contra Moisés dentro do templo faraônico de 

Moisés e suas Leis Sacerdotais de mesa de ocultamente da árvore, castiçal, oliveira, 

candeeiro. 

Vale lembrar que em Levítico 10 quando dois filhos de Arão levantam incenso e um Deus 

Estranho que não corrobora com o Deus de Moisés e sua mesa, tabernáculo com o 

Castiçal, MENE, MENE, TEQUEL, URFAZIM, estes são mortos, mortos e a frente de Arão, 

a atrocidade é tamanha que Arão em primeira instância reprimido se curva onde Eleazar 

outro filho de Araão será um dos cabeças do propiciatório e que futuramente estará 

com Moisés no monte junto a morte de Arão pelo próprio Moisés e a tiragem das vestes 

de Arão para serem passadas a novo incensário de almas no propiciatório do templo e 

da arca, tabernáculo, seja de animais, seja humana: Eleazar. 

Primeiramente temos de entender a relação de templo e sabedoria da vara pelo templo 

de Moisés de Arão com Moises. 

Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos; dentre os filhos de Israel lhes são dados em 

dádiva. 

Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que 

se chegar morrerá. 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 

E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o 

primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel; e os levitas serão meus. 

 

Números 3:9-12 

Veja que na mesa de Moisés Arão é obrigado a guardar seu sacerdócio e sabedoria da 

vara contra qualquer estranho onde perceberemos que a frente, Arão ensinando da 

mesma sabedoria da Vara a Eleazar, por exemplo, não serve mais a Moisés e por Moisés 

é morto, pois Moisés também não precisa mais de contrários a seu poder.  

Veja que todos os levitas de Israel, sacerdotes, serão no futuro também tomados para 

o Senhor em lugar do primogênito que abre a madre, o filho, o cordeiro. A coisa funciona 

assim, na época de Moisés quem toma posse e ascenciona os levitas é Moisés com sua 

falsa mesa e no fim dos tempos quem faz esta proeza pelo filho que estes levitas levaram 
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a cruz com o Cálice e verdade é Deus, o Verdadeiro e até então desconhecido pelos 

falsos poderes e esta passagem também confirma Nostradamus Senhores. 

Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele 

cobrirão a arca do testemunho; 

 

Números 4:5 

 

Perceba que pelas leis de Moisés o sacerdócio do conhecimento de Arão sobre a vara 

que sai do castiçal e por trigonometria é coberto com véu, ou seja, por determinação e 

lei, ocultado através de Moisés quebrando as Tábuas da Aliança. 

E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: 

Não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas do meio dos levitas. 

Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas 

santíssimas: Arão e seus filhos virão, e a cada um colocarão no seu ministério e no seu 

cargo, 

Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. 

 

Números 4:17-20 

 

Perceba que mesmo dentro do ministério do Templo das Leis de Moisés, pouquíssimos 

são e serão escalonados para saber com Arão a verdade onde perceberemos que a 

frente Arão cansado das mortes do próprio povo, tribos e levitas que o contrariassem 

ou o deixassem desgostosos começa a abrir os olhos de alguns homens de posição. 

Em números 8 Moisés determina que o candelabro deve ser posto no templo no deserto 

aceso onde Arão como responsável deveria iniciar os levitas e ensinar o uso de colocar 

as mãos sobre os irmãos como sinal de benção e limpeza d’alma ao contrário de usarem 

compasso. 

Lembre-se Davi não levanta pelo tabernáculo, arca, templo e por isso é revisto em 

Apocalipse como base, conduíte, mas não como conclusão, pois antes de passa Davi a 

mesa a Salomão diz, pequei, ao contar as tribos e por fim passa a frente a mesa de 

Moisés e seu tabernáculo. 

E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 

Fala a Arão, e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as sete lâmpadas iluminarão o 

espaço em frente do candelabro. 

E Arão fez assim: Acendeu as lâmpadas do candelabro para iluminar o espaço em frente, 

como o Senhor ordenara a Moisés. 

 

Números 8:1-3 
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E Arão oferecerá os levitas por oferta movida, perante o Senhor, pelos filhos de Israel; e 

serão para servirem no ministério do Senhor. 

E os levitas colocarão as suas mãos sobre a cabeça dos novilhos; então sacrifica tu, um 

para expiação do pecado, e o outro para holocausto ao Senhor, para fazer expiação 

pelos levitas. 

E porás os levitas perante Arão, e perante os seus filhos, e os oferecerá por oferta 

movida ao Senhor. 

E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. 

E depois os levitas entrarão para fazerem o serviço da tenda da congregação; e tu os 

purificarás, e por oferta movida os oferecerás. 

 

Números 8:11-15 

Após isso é determinado todos os devidos e possíveis rituais e também lei do sábado 

ocultando o verdadeiro significado do sábado da trigonometria do castiçal. 

E falaram Miriã e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita, com quem casara; 

porquanto tinha casado com uma mulher cusita. 

E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por 

nós? E o Senhor o ouviu. 

E era o homem Moisés mui manso, mais do que todos os homens que havia sobre a 

terra. 

E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriã: Vós três saí à tenda da congregação. E 

saíram eles três. 

 

Números 12:1-4 

Comecemos a perceber Miriã e Arão contra Moisés, já o pressionando quanto as suas 

atitudes, lembrando que a mulher cusita do filho de Cão pai de Canaã é de Cuxe, filho 

também de Cão e que traíram a verdade do verbo da taça, castiçal. 

E disse: Ouvi agora as minhas palavras; se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em 

visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. 

Não é assim com o meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. 

Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas; pois ele vê a semelhança do 

Senhor; por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? 

Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu; e retirou-se. 

E a nuvem se retirou de sobre a tenda; e eis que Miriã ficou leprosa como a neve; e 

olhou Arão para Miriã, e eis que estava leprosa. 

Por isso Arão disse a Moisés: Ai, senhor meu, não ponhas sobre nós este pecado, pois 

agimos loucamente, e temos pecado. 

 

Números 12:6-11 

Perceba que depois que Miriã e Arão é contra estas condições de Moisés no deserto e 

alianças junto ao poder da vara que abre fendas na terra, abre mares, etc, tem poder de 
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fogo e todo o prêmio de Balaão em ciência, Miriã fica leprosa e Arão fala com Moisés o 

chamando de Senhor, aquele que com a vara tem o poder de imputar pragas sobre o 

corpo dos outros e agir como Deus na Terra, mas homem. 

Perceba como Arão pede a Moisés perdão e cheio de temor por agir loucamente contra 

o Senhor Deus Moisés com a vara e o castiçal oculto e faraônico. 

Isto será só um pouco que Arão verá e presenciará e por isso a frente ele estará 

envolvido com a Rebelião de Coré, onde os homens de posição em frente a Moisés o 

enfrentando como veremos e apontando Arão como usurpador também, o fazendo, 

farão que em algum momento Moisés perceba que Arão estava envolvido. 

Arão será em um momento morto por Moisés como veremos e posto em seu lugar 

Eleazar. 

Antes de analisarmos as demandas subsequentes, vamos a Levitico 10 e compreender 

mais uma matança de Moisés sobre homens e assistida por Arão para que o Castiçal, 

seus números e letras que dá poder seja ocultado. 

E os filhos de Arão, Nadabe e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles 

fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o SENHOR, o 

que não lhes ordenara. 

Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu; e morreram perante o Senhor. 

E disse Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor falou, dizendo: Serei santificado naqueles 

que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. 

Veja que este fogo a frente deste Senhor indica uma contradição a Moisés que em um 

determinado momento de números vem a apagar também o fogo do povo rebelde, e 

perceba que Arão falando Moisés depois da morte fulminante dos  curiosos se cala e 

imediatamente. 

 

E Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, 

levai a vossos irmãos de diante do santuário, para fora do arraial. 

Então chegaram, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes 

dissera. 

 

E com certeza foram todos ao arraial, sempre local de matanças tremendo por suas 

vidas, não duvidem. 

 

E Moisés disse a Arão, e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não descobrireis as vossas 

cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande 

indignação sobre toda a congregação; mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, 

lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. 

Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais; porque está sobre 

vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme à palavra de Moisés. 



 

Levítico 10:1-7 

 

Sim, não duvidem, muito destes levitas morreram ali. 

O fogo estranho acesso é aquele fogo que contraria a mesa de Moisés, pois mostra o 

entendimento da trigonometria do castiçal, e fazendo isso estes são mortos, 

consumidos e em seguida alerta Moisés Arão e os novos levitas de cargo que inclui o 

nosso futuro Sacerdote de chacinas e mortes Eleazar, um puro demônio em carne, e 

assim são estes obrigados a fecharem suas bocas, ou seja, ficarem no santuário e não 

saírem das portas das tendas da congregação depois de verem vários de seus irmão 

sendo no arraial e com certeza degolados, e quanto o valor desta congregação é claro 

que 120, número de homem que x7 é a cabeça de Malaalel, mesa de Moisés, suas leis e 

determinações. 

Vale lembrar que em números 31 Eleazar faz de homens, crianças e mulheres incensos, 

um holocausto pior que a segunda guerra mundial, uma cena que quando volto a ler 

Senhores e Senhoras, choro de tanta atrocidade a atitude fora todas que no decorrer da 

história e com a chama do Castiçal, o verdadeiro, seus números e compasso vamos 

nestes homens abrindo. 

Vejamos quem é o Senhor de Moisés Senhoras e Senhores e de sua mesa com Castiçal 

sem números, mas usando o Castiçal para si próprio, a estrela que abre e fecha pela sua 

trigonometria e que dá o prêmio de Balaão, a ciência do Alto transformada em mito 

nesta terra Babilônia, e por isso pelo Anjo da Filadélfia são estes os de Satanás e das 

sinagogas. 

E falou o Senhor a Moisés e a Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: 

Um Senhor falou a Moisés nos termos das terras de Edom, Edom terra de Canaã e 

tomada por possessão pelo templo Peor dos da mesa do engano contra Canaã. Os de 

Canaã os próprios filhos de hete carregando a estrela hitita e seus números junto a sua 

mostragem como verdade a um povo onde em um determinado momento Arão pelos 

estatutos e leis de Moisés ficará  arrependido de participar, os hititas, um povo que após 

a corrupção do Egito de Abraão lhe obrigando a sair de Ur em direção aos cananeus até 

o arrependimento de Jacó carrega toda a sabedoria da vara nascida no sexto dia, a 

própria estrela hitita. Veja que tudo isto que relataremos agora estará acontecendo no 

monte Hor que será letra da morte de Arão, determinação semre Caim de sacrifício para 

ocultamento da vara e sua verdade, e por isso quando os termos que passam para Hor, 

Hor, Hor, dis-ze, para o ocultamento junto e em aliança com estes termos etc. 

Veja que a indicação fuja do Norte quer dizer, fuja destas alianças do ocultamento, 

misticismo, templos, culto, feitiçarias, ciência de migalhas relativas das alianças deste 

Norte sempre Hor, sempre Hor, de morte por ocultamento e poder, Senhores e 

Senhoras, e que é Peor, tanto monoteístas quanto politeistas. 
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E este vos será o termo do norte: desde o Mar Grande marcareis até ao monte Hor. 
Números 34:7 
 

Percebam, e este lhes será os termos do Norte, repita, termos do Norte atado a Hor, 

Norte atados a Hor do monte ao qual Arão e assassinado a sangue frio e suas vestes são 

passadas para Eleazar por Moisés. 

E então interpretes, profetisas de templos, os que pedem dízimos em suas casas em 

templos magníficos da palavra de Deus, expliquem 

issooooooooooooooooooooooooooooo, e o mesmo a vocês chefes de macumbeiros,  

prostitutos da vida e  que não querem nada com nada a não ser nada além de gêneros, 

preguiçosos, seus todos idolatras, mentirosos em si mesmos, hipócritas, ladrões, 

cultuadores de ossos de mortos mesmo que se diz deixe os mortos em paz e alimente 

as almas mortas vivas que não tem  a verdade em mãos e sabedoria da verdade, disto 

não os livra vocês que com canetas e assinaturas mantem este povo neste gosto da letra 

por poder e cadeira, e então seus alimentadores de Anticristo para finais de tempo, o 

assolador, vendidos a ciências falhas como a da Relatividade Geral, etc., continuarão 

escondidos em suas cavernas dando poder ao que virá, o pior dos ditadores da história 

da humanidade em Armagedom. Vão continuar com seus templos e cultos dando poder 

a ele que sabe que pela Ordem que não é de homens está fadado ao fim e mesmo assim 

promoverão o Vale da Visão e quarta parte da terra dizimada pelos seus egos, ganâncias, 

orgulho. 

Ofendam-se e continuem a alimentar o assolador, pois Deus diz, continue filha, pois eles 

não sabem o que lhes esperam na eira, Miquéias 4, dado a incapacidade de enxergando 

as atrocidades e verdades e exigências que Jesus sempre explicou de um espiritismo em 

caráter e em primeirissimo lugar com o Cálice, Castiçal, Oliveira aplicarem, mas quem 

leu não, quem realmente usou o compasso. 

A reforma de Moisés e seu excelso sentido Sacerdotal Peor e monoteísta começam a ser 

desvendadas, pela morte de Arão que carrega a sabedoria 6 da Vara, onde em 

Deuteronomio Moises julgado por gigantes, sendo estes gigantes o mesmo anjo que 

aparece a frente de Josué antes mesmo deste iniciar os seus ganhos para este Senhor 

de Moisés ao qual se prostra frente a este gigante, anjo, e com uma enorme espada 

desembanhada a ele não lhe é permitido pisar com sandálias em terra santa, as 

sandálias dada a ela, ela do tempo do fim, a amada em Cantico dos Canticos, se cumpre, 

lembrando que estes anjos são aqueles que antes de Sodoma e Gomorra transformando 

um mar em sal e até hoje sem cura apareceram para Abraão. Veja que Moisés julgado 

em Deuteronômio e a frente de um povo morre em um monte como ele mesmo o fez a 

morte em assassinato determinada contra Arão e assim Moisés sem direito de entrar na 

Terra prometida e Terra Santa, apenas a olhando, julgado para a vergonha eterna, pois 

Moisés se torna pelo poder um corruptor da verdade e todos os seus crentes seguidores 

e por isso representará o Jordão e não Canaã na letra, morre em um monte por estes 

gigantes e que não são filisteus, mas estão além dos Maias na Ordem Universal que vem 
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a Terra queira o homem queira não, pois o pai, o verdadeiro veio cobrar seus filhos, o 

homem e pelo pai de todos, o Senhor do Universo, o próprio Universo. 

Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos 

que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte 

será no lago que arde com fogo e enxofre; o que é a segunda morte. 

 

Apocalipse 21:8 

E esta segunda morte no final dos tempos está diretamente ligada ao assolador que não 

chega nem aos pés do que foi a Venezuela e para um mundo inteiro como exemplo 

daquilo que Moisés já fazia e veremos com nossos próprios olhos onde os que o 

promovem como Arão ao poder ao qual assim o fez Arçao a Moisés uma hora percebem 

a m$@$$#$#@ que fizeram, ao passo que para sacerdotes como Eleazar que o seguem, 

este tipo de poder e chacinas basta-lhes o fim de um Eli em templos da reforma de 

Samuel, um porco cego e doente em si mesmo que se reconhecendo e de saco cheio da 

vida atinge um niilismo tão infeliz e profundo que vivo prefere e morte e não morre. A 

segunda morte a todos será trilhões de vezes e no final dos tempos pior que qualquer 

coisa disto, não duvidem, pois pedirão para morrer e não morrerão, assim o será. 

No entanto é crível lembrar que Josúe continuando Moisés em Bete-Peor de mesa será 

julgado antes mesmo de concluir a Arca no Jordão por Josué, nas posses do Jordão que 

indicam o lado escuro, o lado que oculta, o lado que mente, onde nestas terras é o local 

onde o próprio Moisés morre e fica como exemplo da Ordem Universal para sempre a 

raça, um povo. 

Bom, voltando ao estatuto declarado em Hor contra Arão, seu próprio irmão e o 

matando, lembrando que Miriã, a ovelhinha ruiva, sua irmã, leprosa e também 

desgostosa e contra Moisés será morta por ele e colocada em um tanque de água 

administrado por Eleazar já em coroa de propiciatório para os que tentando no povo 

usar de armas ou rebelião contra e com a rebelião de Core serão estes e por Ordem 

forçados desta água tomar, das águas misturados com o corpo leproso de Miriã tão 

quanto se ungir com o pó de suas cinzas e toda a casa, a ovelha Ruiva, irmã de Moisés e 

morta pelo próprio Moisés, e assim servirá esta adoração forçada, corrupta, assoladora, 

ditatorial e em nível parecido de uma Venezuela, mas muito menor a Venezuela em 

potência para espiar seus pecados das ordens pecaminosas dada por Moisés, sua mesa, 

poder, e leis, e por isso as leis de Moisés não são aceitas em Hebreus quando se diz que 

Deus nunca exigiu sacerdócio Senhores e para tanto, não bastasse esta condição, Jesus 

com os fariseus debate as mesmas leis irrefutáveis quanto ao Castiçal, a Oliveira e que 

tem números. 

Mas o povo sempre escolhe o ladrão, não é, e assim o alimentam em poder, pois querem 

ver o Holocausto Mundial e verão destes que não vão compartilhar nem com os 

colaboradores a verdade, pois para um real leitor é exatamente isto que acontece no 

velho testamento e no novo, quem sabe do castiçal, seja para o bem, seja para o próprio 

mal, o alimento destes poderes, morre até que enfim em Salomão todos virão jumentos, 
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filhos de asnos em ordem e lojas, achando que sabem e nada sabem, apenas fazem, 

simples assim onde no tempo do fim farão por baluartes e lisonjas e daí não serão 

alimentados depois do concluído em poder, está escrito, não duvidem. 

Fujam deste norte e crenças Senhores, pois este Norte e letras, este falso Israel, falso 

abraanismo, falsas terras serão sim julgadas, pois não são estas as terras da promessa e 

muito menos a Nova Jerusalém da verdade a não ser cidades-estados se intitulando 

poder. 

Que alianças são estas meu amado Issacar, descumprindo, não compreende ainda que 

se deixares algo para sua posteridade, nem de ti esta posteridade nos finais dos tempos 

passará, pois a Ordem do terceiro Maia vive e com o Castiçal permitirá primeiro os 

homens se alimentarem dos próprios homens para ao fim concluir, pois a escolha e o 

livre arbítrio foi deferida. Está na mesa, queiram ou não. 

Voltamos ao problema das Alianças estatais nos finais do tempo corrompendo o 

cumprimento da própria fortaleza e aliança Norte e Sul a verdadeira e com a verdade. 

Israel, cidade-estado como a paz do mundo, um cordeiro branco sem mostrar o Castiçal 

e números, como assim!!!! 

Lembrando que o povo não é condenado, mas o poder onde o povo que não 

compreender e sair deste norte de poder fará sim parte do cumprimento da terça parte 

da terra dizimada. Ouçam a voz Senhores e rápido, e não alimentem a quarta parte, 

porque ela se cumpre sim. 

Bom, compreendendo esta mesa de Moisés, continuemos no monte Hor e vejamos com 

nossos próprios olhos o que este faz garantindo os futuros fariseus, falso judaísmo de 

ordem e mesa com castiçais, sábados e rituais sem números. 

Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos 

de Israel, porquanto rebeldes fostes à minha ordem, nas águas de Meribá. 

Prestem bem atenção a esta palavra recolhido que aparecerá novamente na chacina 

após Rebelião de Coré. Vejam e leiam com seus próprios olhos as determinações do 

nosso Senhor Deus na terra Moisés e seu castiçal sem números em mesa junto a um 

sábado que corrompe o uso do compasso e sua sabedoria, mas antes apreciemos a sina 

de Miriã contraria a Moisés com a cusita: 

Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, 

o povo ficou em Cades; e Miriã morreu ali, e ali foi sepultada. 

E como veremos o sepultamento desta ovelha ruiva manuseada por Eelazar foi 

tremendo. 

 

E não havia água para a congregação; então se reuniram contra Moisés e contra Arão. 

E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quem dera tivéssemos perecido quando 

pereceram nossos irmãos perante o Senhor! 



E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, 

nós e os nossos animais? 

E por que nos fizestes subir do Egito, para nos trazer a este lugar mau 

 

Números 20:1-5 

Este lugar mau, este deserto, esta cidade prostituída, cheia de pobreza em sabedoria e 

distribuição de bens, onde a distribuição é para poucos e a sabedoria apenas para alguns 

de ordem enganando a própria ordem das coisas e do Universo. 

Veja que Moisés e ainda dependente de Arão com a vara quebra a rocha para dar água 

ao povo, a um povo já doente e leproso, tamanha as oferendas em sangue no altar que 

diz ser do Senhor e seus dízimos, e quebrando a rocha para dar águas condena mais 

ainda a todos. 

Não é fariseus...quebrar a pedra angular deixada de esquina seja por qualquer linha Peor 

de culto sem números e com a vara para dela sair as águas da sabedoria..... E o Senhor 

disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante 

dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho 

dado. 

 

Números 20:12 

Veja que morta Miriã em seguida é morto Arão, ainda veremos, tenham paciência, e 

tudo isto ocorre depois da Rebelião de Coré e revolta de seus irmãos sobre as alianças 

com Cuxe por Moisés com a cusita. 

Mas antes meus Senhores, Moisés escolhe uma ovelha ruiva, vamos enxerga-la mais de 

perto, vamos entender porque por ódio da rebelião de Coré contra ele e que Miriã e 

Arão participam fora o problema da cusita se eleva Moisés, e Moisés cinicamente 

dizendo ser pura esta tenra ovelhinha morta faz deste corpo animal desta ovelha 

humana ser expiação de pecados mergulhada em águas para ser estas águas 

tomadaaaaaaaaaaaaa, degustada e pelo povo por mais uma vez expiação de seus 

pecados contra o Deus de Moisés e seu tabernáculo e leis. 

Falou mais o SENHOR a Moisés e a Arão dizendo: 

Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te 

tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto 

jugo. 

Prestem atenção, Moisés é sempre um de fala mansa e cínico, pois quando diz na 

chacina passe ao fogo para purificação todos os utensílios de ouro prata etc, e olha o 

povo e diz, vocês não se preocupem, passarão em águas, e em seguida se diz, foram as 

almas para servirem de memorial e obviamente um memorial de almas mortas em 

holocausto como o fez Hitller, pois foram contra suas ordens, o mesmo tipo de ordens 

de Moisés, desejos e lei, compreendemos quando o mesmo diz sobre uma carne leprosa 

que está será e é pura, uma ovelha ruiva e pura banhada em água, pura para exemplo,  
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leprosa e degolada a frente de um povo e que servirá para o povo onde estas águas 

envoltas nesta mesma carne, águas de expiação de pecados contra o poder de Moisés 

servirão para o povo beber pela boca, pois ou bebe ou morre. Prestem atenção. Quanto 

a esta imaculada ovelhinha ruiva Senhores: 

 

E a dareis a Eleazar, o sacerdote; ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante 

dele. 

E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a 

frente da tenda da congregação sete vezes. 

Então queimará a novilha perante os seus olhos; o seu couro, e a sua carne, e o seu 

sangue, com o seu esterco, se queimará. 

 

Números 19:1-5 

 

Então..... 

E um homem limpo tomará hissopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre 

aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como 

também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, 

ou numa sepultura. 

 

Números 19:18 

E isto será feito para qualquer um que contrariar ou tocar no tabernáculo de Moisés. 

Vejam aqui Senhores, isto não chega nem aos pés de nosso irmão Sete, nosso Tiro dos 

finais dos tempos alimentado por escolha do próprio homem sempre impotente e 

vendido e comprado como porcos para serem porcos na eira e o que serão, não sobrará 

uma alma humana, não duvidem, pois para esta ordem não lhe servem conhecedores 

do Graal mesmo que o sirvam e sejam úteis para seus próprios empreendimentos até 

que não se preste mais. Eles já possuem as relações deles e fincadas entre eles, 

#ficaadica, onde eles mesmos já sabem que possuem pouco tempo e por isso se levantar 

e dizimar tudo não lhes fará diferença por ódio de perder para a Ordem Universal e onde 

a Ordem Universal aqui chegando e encontrando e mesmo com os avisos, homens que 

não compreenderam serão pela justiça os mesmos dizimados e de tal forma que se não 

sobrar nenhum foi simplesmente por escolha da incapacidade do homem de ter 

realmente responsabilidade e caráter. 

Bem vindo ao verdadeiro Apocalipse Senhores e Senhoras, não duvidem de um til destas 

palavras porque elas são fiéis e verdadeiras com o Castiçal, o Cálice que Jesus carregou. 

Voltando a Moisés e nossa ovelha ruiva veja que mesmo limpo os homens tomarão 

daquela água e as espargirão em suas tendas, da água onde a ovelha, a carne da ovelha 

ruiva imaculada, mas que é Miriã e é leprosa está mergulhada e onde Eleazar degolando-

a passa o dedo e bota na língua com toda a sua astúcia de altar o sangue e a frente de 
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um povo tão quanto a frente de seu próprio Senhor Moisés sorrindo e cínico, pois ai de 

Eleazar se não colocar o sangue da degolada e leprosa na boca. E este é Moisés Senhoras 

e Senhores. 

Não foi assim que o bunitão da Venezuela comeu pão em frente a um povo faminto, 

verão coisas piores se assim permitirem e principalmente de forma a alimentar este 

poder como Arão se permitiu e daí quando se arrependeu já era tarde. 

Este é o estatuto da lei, que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te 

tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito, e sobre a qual não tenha sido posto 

jugo. 

E quando a ovelha entra o povo treme nos joelhos e outros se indignam não 

compreendendo porque no lugar de uma ovelha, uma ruiva e leprosa até que.... 

 

E a dareis a Eleazar, o sacerdote; ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante 

dele. 

E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele espargirá para a 

frente da tenda da congregação sete vezes. 

Veja que se Eleazar não colocar o dedo no sangue, o tão seguidor e fiel a Moisés ao qual 

a tudo imponente assiste e seu poder não passará também como a ovelha degolada, e 

esse é o exemplo de poder, servos asnos deste poder, aguardem e verão. Creio eu que 

Eleazar não era tão asno assim e quem sabe com suas mãos banhadas no sangue da 

leprosa degolada não chupou seu próprio dedo cortado. 

 

Então queimará a novilha perante os seus olhos; o seu couro, e a sua carne, e o seu 

sangue, com o seu esterco, se queimará. 

E o sacerdote tomará pau de cedro, e hissopo, e carmesim, e os lançará no meio do fogo 

que queima a novilha. 

Então o sacerdote lavará as suas vestes, e banhará a sua carne na água, e depois entrará 

no arraial; e o sacerdote será imundo até à tarde. 

Também o que a queimou lavará as suas vestes com água, e em água banhará a sua 

carne, e imundo será até à tarde. 

E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha, e a porá fora do arraial, num lugar limpo, 

e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação; 

expiação é. 

PRESTEM ATENÇÃO – expiação é. 

 

E o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até à tarde; isto 

será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio 

deles. 

Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias. 

Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo; mas, se ao 



terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. 

Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, 

contamina o tabernáculo do Senhor; e aquela pessoa será extirpada de Israel; porque a 

água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será; está nele ainda a sua 

imundícia. 

Esta é a lei, quando morrer algum homem em alguma tenda, todo aquele que entrar 

naquela tenda, e todo aquele que nela estiver, será imundo sete dias. 

Também todo o vaso aberto, sobre o qual não houver pano atado, será imundo. 

E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, 

ou em outro morto ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 

sete dias. 

Para um imundo, pois, tomarão da cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão 

água corrente num vaso. 

E um homem limpo tomará hissopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre 

aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como 

também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, 

ou numa sepultura. 

EM SUMA – Sem rebeliões diz Moisés frente ao trato da novilha onde sua carne esta 

submersa as aguas que estes tomarão e desta novilha ruiva, a própria Miriã leprosa. 

 

E o limpo ao terceiro e sétimo dia espargirá sobre o imundo; e ao sétimo dia o purificará; 

e lavará as suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. 

Porém o que for imundo, e se não purificar, do meio da congregação será ele extirpado; 

porquanto contaminou o santuário do Senhor; água de separação sobre ele não foi 

espargida; imundo é. 

Isto lhes será por estatuto perpétuo; e o que espargir a água da separação lavará as suas 

vestes; e o que tocar a água da separação será imundo até à tarde, 

E tudo o que tocar o imundo também será imundo; e a pessoa que o tocar será imunda 

até à tarde. 

 

Números 19:2-22 

 

 

Veja Miriã e Moisés contra Moisés são mortos e entra Eleazar colocando no dedo o 

sangue da novilha e na frente do povo a degolando colocando na boca e em agora mais 

uma porção de chacina neste deserto de contradições e pelo Castiçal. E assim depois da 

novilha, logo em seguida, diz Moisés: 

Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao monte Hor. 

Este é o Senhor que alimenta Moisés, e então, Moisés com já sua ascensão sacerdotal 

de poder faraônico e vencedor de guerras contra faraós e no deserto em reino leva Arão 

e Eleazar seu filho ao monte Hor e lá determina em o NOME DO SENHOR de Moisés. 
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E despe a Arão as suas vestes, e veste-as em Eleazar, seu filho, porque Arão será 

recolhido, e morrerá ali. 

E Moisés despiu a Arão de suas vestes, e as vestiu em Eleazar, seu filho; e morreu Arão 

ali sobre o cume do monte; e desceram Moisés e Eleazar do monte. 

Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão trinta dias, toda 

a casa de Israel. 

 

Números 20:23-29 

30, valor das moedas de Judas e de 30 homens sentados sobre jumentos. 

 

E assim meus Senhores, Moisés mata seu próprio irmão que o contrariou alimentando 

Coré, a rebeldia, contra seu poder de mentiras e templos, diga-se o poder de Moisés. 

 

Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara; e subiram ao monte Hor perante os olhos 

de toda a congregação. 

E este é o Senhor violento e punidor de Moisés quando contrariado, por exemplo, e com 

a verdade do castiçal mostrado por Arão aquele povo e cansado das chacinas de Moisés 

tão quanto arrependido, é morto. 

Prestem atenção, Arão se cansa de Moisés, pois viu pelas mãos de Moisés seus dois 

filhos serem mortos a frente dele e muitas outras atrocidades sacerdotais sendo feita 

como Moisés dizendo, povo não beba sangue ao mesmo tempo que na frente do povo 

bebia. 

E Moisés tomou a metade do sangue, e a pôs em bacias; e a outra metade do sangue 

espargiu sobre o altar. 

E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o 

Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. 

Então tomou Moisés aquele sangue, e espargiu-o sobre o povo, e disse: Eis aqui o sangue 

da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. 

 

Êxodo 24:6,8 

 

Moisés toma sangue e hebreus não aceita Moisés, e vocês aceitam Moisés como 

verdade e seguimento a um povo e instrução. Querem enganar quem para sempre 

ocultar o Castiçal e sua verdade com números ou alimentarem o poder que a isto 

determina como ovelhas que se tornarão ruivas para exemplo de um povo sempre 

faminto. 
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Por isso povo, saiam, saiam destas ordens deste norte Hor o mais rápido, convertam-se, 

arrependam-se, pois o fim acontecerá e esta próximo. 

Que alianças em poder são estas Issacar. Que alianças em poder são estas Issacar com 

cidades estados se determinando promessa e usando o nome Israel e Jerusalém. 

Quanto a ovelha ruiva não lhos crê, ok, então expliquem, já que deve ser uma ovelha 

animal, porque matar animal como em ritos de macumbaria, serve animal para templos 

e tabernáculos Peor com nomes Bete monoteístas , a um único Deus, e se isto mudou, 

o que serve bater cabeças contra muros sem números como expiação de pecados e 

sabedoria, e se isto é a ciência ateísta par contrariá-los, porque nem a ciência ateísta 

relacionada, seu Judas, ao prêmio de Balaão que da estrela tem a ciência do Altíssimo 

não fala da ciência do altíssimo que dá poder e trigonometria e compasso, por exemplo. 

Se tem a cIência pelo Castiçal e pela relatividade não fala do castiçal como Moisés não 

fala em seu templo de expiação do Castiçal, quem é quem aqui. 

Para não ficar dúvidas vamos as contradições de Coré, Senhores e Senhoras, mas 

primeiro a chacina que ocorre depois das mortes de Miriã e Arão e se caso não cabe a 

ideia de ovelha ruiva ser Miriã, explique depois das pragas do Egito e por Moisés com a 

vara que vira serpente, a  vara de Arão do sexto dia e que está no castiçal com a 

trigonometria de poder em ciência que descreve o céu e que vira prêmio de Balaão para 

sempre homens sedentos por poder e que terminarão em si mesmo, a própria lepra 

contrariando Miriã a cusita. 

E falou o SENHOR a Moisés, dizendo: 

Vinga os filhos de Israel dos midianitas; depois recolhido serás ao teu povo. 

Veja, disse este Senhor a Moisés, vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois serás 

este povo recolhido, observe novamente esta palavra, recolhido, recolhido e como 

veremos, queimados vivos no propiciatório e por Eleazar para memorial, diga, memorial. 

Transformados em incenso. Perceba que os que foram por sacerdócio e crendices de 

leis levados a obedecer, foram e serão também consumidos, mas isto em uma escala 

que não chega nem aos pés do final dos tempos. 

Antes de continuarmos vamos compreender um pouco dos midianitas. 

E conheceu-a, e disse: É a túnica de meu filho; uma fera o comeu; certamente José foi 

despedaçado. 

Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho 

muitos dias. 

E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem; recusou 

porém ser consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até à 

sepultura. Assim o chorou seu pai. 

E os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. 

 

Gênesis 37:33-36 
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Os primeiros midianitas são aqueles que aceitam comprar José dos irmãos, todos filhos 

de Jacó, contra os cananeus, onde José instruído em partes pelos cananeus em razão de 

sua ama recebe dons e por isso deve ser retirado dos 12, o que a frente, por 

arrependimento de Jacó aos 180 anos será recomposto em mesa, 180x7 anos de Jacó é 

o ano de seu arrependimento e que nos leva aos 1260 dias de Apocalpse 11, assim após 

a reconciliação das tribos, os 12 e aos 180 anos de Jacó cumprindo sobre eles os 40 anos 

no deserto mais 2 anos até os finais dos tempos Apocalipticos, morre José, e após a 

morte de José entra uma ditadura nunca vista no Egito ao passo que Moisés vindo como 

Senhor da Salvação se corrompe com o poder da Vara dizendo ser hebreu e sendo a 

frente e pela própria Bíblia recusado da ordem de Hebreus. 

Veja que os Midianitas tem relações com Potifar, uma mulher que representará alguns 

suaves resquícios de uma futura Jezabel e veja que os midianitas terão também 

relações, pois estarão e conforme a Biblia voltados aos termos de Jizreel, aos de Baal-

Peor-Bete ao mesmo tempo. 

Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? 

Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto; se é 

deus, por si mesmo contenda; pois derrubaram o seu altar. 

Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois 

derrubou o seu altar. 

E todos os midianitas e amalequitas, e os filhos do oriente se ajuntaram, e passaram, e 

acamparam no vale de Jizreel. 

 

Juízes 6:31-33 

Veja que por um único Deus e derrubando vários deuses Baal, Joás vira JeruBaal, e 

Senhores e Senhoras, que homem contra uma prostituição irá querer carregar em seu 

próprio nome nome de prostitutos como o foi Lameque pai de Noé representando 

aquele que depois de Caim peca 70*7 vezes, a não ser homens corruptos e medíocres, 

cínicos e mentirosos em poder. 

Perceba que as estratégias de Peor contra Peor, carneiro e bode sempre foram partes 

de Babilônia a cidade prostituida e mistério edificada por estes sempre mesmos homens 

e que acreditam que em Apocalipse continuarão. 

Ó Deus, não estejas em silêncio; não te cales, nem te aquietes, ó Deus, 

Porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. 

Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. 

Disseram: Vinde, e desarraiguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais 

memória do nome de Israel. 

Porque consultaram juntos e unânimes; eles se unem contra ti: 

As tendas de Edom, e dos ismaelitas, de Moabe, e dos agarenos, 

De Gebal, e de Amom, e de Amaleque, a Filístia, com os moradores de Tiro; 

Também a Assíria se ajuntou com eles; foram ajudar aos filhos de Ló. (Selá.) 

Faze-lhes como aos midianitas; como a Sísera, como a Jabim na ribeira de Quisom; 
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Os quais pereceram em Endor; tornaram-se como estrume para a terra. 

Faze aos seus nobres como a Orebe, e como a Zeebe; e a todos os seus príncipes, como 

a Zebá e como a Zalmuna, 

Que disseram: Tomemos para nós as casas de Deus em possessão. 

Deus meu, faze-os como um tufão, como a aresta diante do vento. 

Como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas, 

Assim os persegue com a tua tempestade, e os assombra com o teu torvelinho. 

Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. 

Confundam-se e assombrem-se perpetuamente; envergonhem-se, e pereçam, 

Para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Senhor, és o Altíssimo sobre 

toda a terra. 

 

Salmos 83:1-18 

Os midianitas também são descendentes de Abrão com Quetura ao qual nos termos de 

Canaã e saindo de Ur e após quando do nascimento de Ismael volta-se para a 

prostituição aliado a concumbina perdendo a promessa por fraqueza e junto ao seu 

administrador quando morre Sara faz um acordo com as mãos abaixo da coxa onde 

decide que nenhuma canaanita deverá casar-se com Isaque e subsequencialmente não 

voltando para a concumbina, mãe de Ismael se estabelecendo com Quetura. 

Dos midianitas os que saem de Quetura são também os: 

E Abraão tomou outra mulher; e o seu nome era Quetura; 

E deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midiã, Jisbaque e Suá. 

E Jocsã gerou Seba e Dedã; e os filhos de Dedã foram Assurim, Letusim e Leumim. 

E os filhos de Midiã foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Estes todos foram filhos de 

Quetura. 

 

Gênesis 25:1-4 

Vejamos porque Moisés se enfezou com os midianitas relacionados a Enoque e 

moabitas, pois veja que uma das cabeças das alianças de Abraão com Quetura é Enoque 

onde Moisés retirando o povo do Egito os manteve pelas suas próprias tribulações e 

deturpação do Castiçal e mesa o povo no deserto, mantendo a mesma cabeça da 

prostituição e aliadas. 

Entenda que depois de Sodoma e Gomorra, Abrão não continuou a mesa dos cananeus, 

não suportou a firmeza em ser reto e por isso larga Sara nas terras dos cananeus que 

fraca na promessa e profecia de um filho permite Abrão se deitar com a mãe do futuro 

Ismael, uma concumbina. Isto meus Senhores e Senhoras explica a incapacidade do 

homem em ser reto e firme tão quanto entender verdadeiras profecias confirmadas por 

sinais, e todas. Logo, voltando a Moisés. 

E Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. 

Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses; e o povo comeu, e inclinou-se 

aos seus deuses. 
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Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. 

 

Números 25:1-3 

Os moabitas nascem do incesto de Ló depois que os dois anjos, os da Ordem da Aliança 

visitam Abrãao e olham para Sodoma e Gomorra e Abraão treme e tudo cai por terra, o 

mar vira sal com o tamanho e potência do fogo do Castiçal e seu poder em tecnologia. 

Os moabitas são politeístas, mas como os monoteístas voltados a Peor, sempre altares 

a culto sem conhecer a verdadeira letra da aliança do Castiçal, por exemplo e suas reais 

tábuas. 

Um ótimo prato ir contra os moabitas e midianitas Peor de Baal para Moisés Peor de 

Bete se provar bom retirando um povo do deserto do Egito Politeísta e os colocando em 

um deserto monoteísta onde Jesus, o Terceiro do Terceiro Maia e com o Deus do Castiçal 

sempre desconhecido de Paulo apóstolo nunca esteve Senhoras e Senhores. 

Enfim, dado este introdutório, vejamos. 

Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, e enforça-os ao Senhor diante 

do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. 

Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram 

a Baal-peor. 

E eis que veio um homem dos filhos de Israel, e trouxe a seus irmãos uma midianita, à 

vista de Moisés, e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante 

da tenda da congregação. 

VEJA MEUS SENHORES, uma mulher e um homem chorando a frente de um povo, uma 

congregação, pois sabem que serão assassinados a olho visto por Moisés, aos mandos 

do nosso Santo Moisés Peor contra os de Baal-Peor sejam politeistas sejam o que 

colocam outros senhores homens Deus sem a mostra do castiçal o revertendo a pedras 

de culto. 

 

Vendo isso Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da 

congregação, e tomou uma lança na sua mão; 

E foi após o homem israelita até à tenda, e os atravessou a ambos, ao homem israelita 

e à mulher, pelo ventre; então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. 

 

Números 25:4-8 

E o poder de Moisés Peor a um único Deus reinou enfraquecendo de leve o poder Peor 

Baal e de aliança a Moisés, pois Moisés se casa com uma midianita, mesmo matando o 

povo midianita. 

Então voltando a Coré e rebelião. 

 

Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam 
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contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 

Mil de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. 

A sempre Guerra Santa meus senhores e um passo para cumprirmos o grande dia de 

Jizreel e logo aqui nestas mesmas letras. 

E disse-lhe o Senhor: Põe-lhe o nome de Jizreel; porque daqui a pouco visitarei o sangue 

de Jizreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. 

Oséias 1:4 

...e farei cessar o reino da casa de Israel, E ESTÁ CESSADO O REINO DA CASA DE ISRAEL. 

 

Veja que o grande dia de Jizreel está cumprido contr a  casa de Israel e conforme escrito 

em Oseiais, pois ‘farei cessar o seu reino da casa de Israel’ e que é seu nome cidade-

estado e suas mesas de castiçais sem números, simples assim, deste sempre Norte Hor 

e que como vimos por Peor está sempre aliado a Baal e a qualquer outro templo de 

culto, seja a pedras quadradas, seja ao que for. 

Jeús terá relações com as linhagens de Esaú voltado aos termos de Canaã e que com 

estes mesmos termos e por pratos de guisados acaba por ser condenado e não 

representando a verdadeira ordem e por isso permite a mistura em uma mesma mesa 

de Bete-Peor-Baal representado em Oseias e até os dias de hoje o motivo do porque 

toda esta casa está condenada, amados, ao fim em si mesmos, verdadeiros fariseus 

sempre crucificando Jesus. 

 

E estes foram os filhos de Aolibama, mulher de Esaú, filha de Aná, filho de Zibeão; ela 

teve de Esaú: Jeús, Jalão e Coré. 

Gênesis 36:14 

 

Mesmo que Coré esteja entre estes nomes e tentaram, foram estes de Coré como 
veremos consumidos e por Moisés. 

E por isso está escrito; 

E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha; e se 

acenderão contra eles, e os consumirão; e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque 

o Senhor o falou. 

Obadias 1:18 

  

Esaú não cumpre como se deve representando os de Canaã, a verdadeira Ordem, quem 

o faz será Jesus e nenhum outro, fica a dica. 
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Veja em romanos: 

Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (para que o 

propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por 

aquele que chama), 

Foi-lhe dito a ela: O maior servirá ao menor. 

Como está escrito: Amei a Jacó, e odiei a Esaú. 

Que diremos pois? que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 

Pois diz a Moisés: Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de 

quem eu tiver misericórdia. 

Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se 

compadece. 

Porque diz a Escritura a Faraó: Para isto mesmo te levantei; para em ti mostrar o meu 

poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. 

Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. 

Dir-me-ás então: Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua 

vontade? 

Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao 

que a formou: Por que me fizeste assim? 

Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para 

honra e outro para desonra? 

E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou 

com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição; 

 

Romanos 9:11-22 

 

 

Os vasos, o próprio Castiçal, cálice e com números, compreendem homens, compreende 

Faraó agora....Nacudobonosor, Tiro e Tiros dos finais dos tempos desta infeliz Babilonia 

edificada. 

Vocês foram elevados para servirem de exemplo de quem é Aquele que realmente 

cumpre dignidade e quanto a justiça da preferência da mãe de Jacó e Esaú foi isto justiça 

ou injustiça de Deus ou mão de homens, e quanto a estas estranhas misericórdias de 

Moisés foi isto mão de Deus ou de Homens, e será mesmo que Deus, o Universo vivo e 

suas leis intransponíveis demoram mesmo a tomar efeito por justiça onde de quem foi 

a escolha, de Deus ou do homem, respondam e cumpram o Vale da Visão ao qual não 

temo se contrariarem a filha do meu povo, pois sei que se cumprirá a Santa Aliança por 

eu mesma ser cumprimento. 

E para tanto, voltando aos termos de Moisés pelos termos de Jeús, de Hor, Peor, etc., 

quanto a chacina, ao holocausto que presenciarão. 

Assim foram dados, dos milhares de Israel, mil de cada tribo; doze mil armados para a 

peleja. 
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E Moisés os mandou à guerra, mil de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o 

sacerdote, com os vasos do santuário, e com as trombetas do alarido na sua mão. 

E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés; e mataram a todos 

os homens. 

Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas: a Evi, e 

a Requém, e a Zur, e a Hur, e a Reba, cinco reis dos midianitas; também a Balaão, filho 

de Beor, mataram à espada. 

Os midianitas contratam Balaão para destruir Israel, mas contratam por prêmio unidos 

ao mobitas. Lembre-se que de Balaão temos a base da estrela de 8 pontas do poder da 

vara que profere contra os próprios moabitas e filhos de Sete e junto aos midianitas com 

os moabitas levanta altares e bate em jumentas Vrill. 

Importante salientar e relembrar que Moisés contra os Midianitas casa-se com uma 

midianita. 

Neste jogo de poder os filisteus também e da Palestina estão relacionados e todos 

desejosos de garantir seus poderios pela vara e sempre, até que por alianças aqui e ali 

chegam a Apocalipse. 

Senhores esta relação deles é o barro da estátua, a fraqueza e que está descrita nas 

trincheiras de Nostradamus entre as fendas dos muros desta cidade prostituta, 

Babilonia mistério, onde homens sem caráter somente se alianciam fincados pelo roubo 

que fazem juntos ao passo que sempre entre si mesmos pelo próprio caráter que 

carregam se desconfiam e assim basta um contrato para os prejudicar entre eles 

mesmos ou basta um convite para pelo convite os desmascarar. 

Por acaso sou eu Rainha de comprar homens por baluartes e linsonjas em a Profecias do 

Armagedom a não ser exigir dos mesmos em mesa caráter Dã. Ainda continuam 

acreditando que em mim não está escrito os confins do Universo a ponto de acharem 

que mesmo com o Graal superarão tal proeza me dada por direito da Ordem Universal 

a verdadeira, e dada a mim, pois sei distribuir exigindo de vocês para serem gigantes e 

maiores do que eu mesma aquilo que sempre me fará maior, a verdade, o caráter, o não 

aceitar mesmo por moedas miseráveis Capitão Kirk lugares e dinheiro, e disto mesmo 

precisando. 

Sou para a Aliança Universal e sempre, para a honra, a Glória, o futuro daquilo que 

represento, um ser humano na Aliança do universo junto ao Graal com números e para 

todos.  

Voltando a chacina. 

Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças; 

também levaram todos os seus animais e todo o seu gado, e todos os seus bens. 

E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus 

acampamentos. 

E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. 

E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os 



cativos, e a presa, e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto 

ao Jordão, na altura de Jericó. 

Veja que os CATIVOS são trazidos para Moisés e Eleazar com todos seus utensílios. 

 

Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação, saíram a 

recebê-los fora do arraial. 

E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares 

e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. 

E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? 

Lembre-se que antes desta cena de indignação de Moisés pela Voz do Senhor de Moisés 

e em Moisés e junto a ele todos seus intentos o mesmo já tinha determiando que seu 

próprio povo seria recolhido com os midianitas e então usa desta desculpa para dizimar 

com Eleazer e manter em aliança poder, uma estratégia permitida e por políticas até 

hoje senhores destas alianças de sangue, o próprio povo que o cultua em mesa e leis, 

não duvidem, pois o que é reino e cidades e povos e baluartes se por traz e nos 

bastidores se tem despojos do poder da vara e seus empreendimentos com sempre a 

capacidade de mudar de épocas com revoluções, mas nunca de estatutos Babilônia 

MIstério. 

Eles sabem também que os miseráveis que eles sempre criam são tão miseráveis que 

são fáceis de serem comprados e vendidos e por isso como está escrito em Daniel 12 

muitos serão contra a Santa Aliança e comprados por baluartes por estes insistentes em 

poder que não ouviram o seu próprio górgona Enoque os avisando. 

Judas, traidores, Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos; 

 

Judas 1:14 

Porque virão...O verdadeiro Senhor das profecias e que exige responsabilidade com o 

Graal, o próprio vaso, cisterna abundante de poder e que fará cair a todos não por gosto, 

mas por escolha de todos sendo avisados sobre o Castiçal. 

Voltemos a chacina.  

Então vendo Moisés o que já sabia para recolher o cheiro daquele povo que ele mesmo 

criou e de nada lhes prestava a não ser para seus próprios empreendimentos, diz, e 

casado com uma midianita certo, das relações Tiras de negociações entre famílias de 

ordem e Mesque-Tubal como o foi da linhagem de Ninrod por Sabá com Salomão, filho 

de Davi, e  a partir daí 666 moedas anuais aos templos. 

Quem tem sabedoria decifre o número da Besta e dos Bestas. 

 

Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel 

de transgredir contra o Senhor no caso de Peor; por isso houve aquela praga entre a 

congregação do Senhor. 
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Balaão quem tem o poder e conhecimento de toda a ciência do Altíssimo e que 

comprado pelos midianitas junto aos moabitas e por isso levanta altares, mesmo 

profetizando a queda de Set e dos filhos dos moabitas, amarra e bate em jumentas 

profetizas Vrill e que é sim Peor está sendo julgado por um Peor em Bete monoteísta 

Moisés.... 

Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: 

Senhor DEUS! já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão; 

pois, que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, e segundo 

os teus grandes feitos? 

Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão; 

esta boa montanha, e o Líbano! 

 Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu; antes 

o Senhor me disse: Basta; não me fales mais deste assunto; 

Olha o que Moisés continua insistindo em Deuteronomio sendo julgado pelos gigantes 

da Ordem que não são nem para Esaú e nem Jacó e assim o sendo, diga-se, Moisés 

julgado, Moisés que com o castiçal fez tudo errado e ensinando um povo errado culpa o 

povo. E assim estes gigantes que são os mesmos que apareceram para Abraão antes de 

Sodoma e Gomorra, os mesmos que apareceram para Josué antes de seus feitos e 

exigindo que os mesmos retirasse as sandálias, pois em terra santa com Peor e seus 

feitos este não pisa, dizem a Moisés alguns minutos antes de sua ida ao além onde antes 

disto deverá no cume de um monte olhar a terra santa e permanecer na eternidade 

como exemplo de um Jordão. 

 

Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao 

oriente, e vê com os teus olhos; porque não passarás este Jordão. 

Manda, pois, a Josué, e anima-o, e fortalece-o; porque ele passará adiante deste povo, 

e o fará possuir a terra que verás. 

Assim ficamos neste vale, defronte de Bete-Peor. 

 

Deuteronômio 3:26-29 

Os cedros do Líbano se concluirão em Salomão pelas ordens de Bete-Peor onde com 

frentes politeístas em Baal-Peor são as mesmas frentes de um Egito já totalmente 

corrupto e corrompido Senhores e Senhoras. 

E crentes em Josué, veremos que Josué corrompe também. 

Compreendendo que nesta cahcina Moisés casado com uma midianitas e contra os 

midianitas de Baal sendo Peor e contra Peor ao mesmo tempo, pura metafísica de lógica 

senhores como o são os Spins indeterminados da ciência da Relatividade Geral 

continuemos quando ao que Moisés ordena e por Deus de mesa Peor usando Castiçal 

sem números. 
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Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu 

algum homem, deitando-se com ele. 

Que se dane se crianças e ficarão sem pais e mães, ok. 

 

Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, 

deixai-as viver para vós. 

Façam o que quiserem, se estrupadas, escravizadas, tanto faz. 

 

E alojai-vos sete dias fora do arraial; qualquer que tiver matado alguma pessoa, e 

qualquer que tiver tocado algum morto, ao terceiro dia, e ao sétimo dia vos purificareis, 

a vós e a vossos cativos. 

Veja que Moisés diz matai e daí para quem matou vão com os cativos para o arraial e 

que é um campo para serem por Deus da minha mesa Peor purificados. 

Vejamos. 

 

Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pêlos de 

cabras, e todo o utensílio de madeira. 

E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra, que foram à peleja: Este é o estatuto 

da lei que o Senhor ordenou a Moisés. 

Contudo o ouro, e a prata, o cobre, o ferro, o estanho, e o chumbo, 

Toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa, 

todavia se purificará com a água da purificação; mas tudo que não pode resistir ao fogo, 

fareis passar pela água. 

Também lavareis as vossas roupas ao sétimo dia, para que fiqueis limpos; e depois 

entrareis no arraial. 

Moisés por Eleazar está acalmando o povo, como um Hitler, dizendo que nada 

acontecerá, basta pegar o trem aos campos de concetração amados para a purificação, 

o sempre arraial, pois somente passarão no fogo como veremos o que resiste ao fogo 

na purificação, as almas que sobram para memorial e lembrança de poder e ordem de 

um castiçal obrigatoriamente oculto e a qualquer custo. 

 

Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: 

Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, 

e os cabeças das casas dos pais da congregação, 

 

Faze a soma das presas DE HOMENS E ANIMAIS, tu e Eleazar ...prestem atenção na 

leitura...enfim, 



 

E divide a presa em duas metades, entre os que se armaram para a peleja, e saíram à 

guerra, e toda a congregação. 

Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, 

de cada quinhentos uma alma, dos homens, e dos bois, e dos jumentos e das ovelhas. 

 

Veja que de cada quinhentos um homem será tributo no propiciatório da mesa de 

Moisés para o Senhor de Moisés e leis de Moisés. 

 

Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do 

Senhor. 

O resto, a metade pega Eleazar para oferta, simples assim, uma oferta que terá o memso 

fim de morte. 

 

Mas, da metade dos filhos de Israel, tomarás um de cada cinqüenta, um dos homens, 

dos bois, dos jumentos, e das ovelhas, e de todos os animais; e os darás aos levitas que 

têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. 

 

Uma outra parte será dada aos levitas que fazem parte do jogo e garantias deste templo 

sem herança, mas prestando serviços e ouvidos a... 

 

E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. 

Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, seiscentas e setenta 

e cinco mil ovelhas; 

E setenta e dois mil bois; 

E sessenta e um mil jumentos; 

E, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as 

almas foram trinta e duas mil. 

Leiammmmmmmmmm, TODAS AS ALMASSSSSSSS QUE SERVIRAM DE MEMORIAL NA 

CHACINA DO ARRAIAL DO TEMPLO DE MOISÉS E SUAS LEIS E DESERTO COM O DOMINIO 

DA VARA E CASTIÇAL. 

 

E a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de trezentas e 

trinta e sete mil e quinhentas ovelhas. 

E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de seiscentas e setenta e cinco. 

E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o Senhor setenta e dois. 

 



24*3=72 Senhores, pois este tributo de Moisés fez com que os 24 nos finais dos tempos 

se levantassem e acordassem. Explicarei depois da conclusão desta leitura. 

 

E foram os jumentos trinta mil e quinhentos; e o seu tributo para o Senhor sessenta e 

um. 

E houve de pessoas dezesseis mil; e o seu tributo para o Senhor trinta e duas pessoas. 

E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor 

ordenara a Moisés. 

E da metade dos filhos de Israel que Moisés separara da dos homens que pelejaram, 

(A metade para a congregação foi, das ovelhas, trezentas e trinta e sete mil e 

quinhentas; 

E dos bois trinta e seis mil; 

E dos jumentos trinta mil e quinhentos; 

E das pessoas, dezesseis mil). 

Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada cinqüenta, de homens e 

de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do 

Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. 

Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os 

chefes de mil e os chefes de cem; 

E disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram 

sob as nossas ordens; e não falta nenhum de nós. 

Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, 

cadeias, ou manilhas, anéis, arrecadas, e colares, para fazer expiação pelas nossas 

almas perante o Senhor. 

Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos 

bem trabalhados. 

E foi todo o ouro da oferta alçada, que ofereceram ao Senhor, dezesseis mil e setecentos 

e cinqüenta siclos, dos chefes de mil e dos chefes de cem 

(Pois cada um dos homens de guerra, tinha tomado presa para si). 

Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos chefes de mil e dos chefes 

de cem, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel 

perante o Senhor. 

 

Números 31:1-54 

 

Por memorial, pois dizimaram praticamente todos, todas as almas. 

Lembremos: E foram os bois trinta e seis mil; e o seu tributo para o Senhor setenta e 

dois. 

 

Em Miquéias diz-se sobre ela: Levanta-te e trilha, ó filha de Sião; porque eu farei 

de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas; e esmiuçarás a muitos povos, 
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e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a 

terra. 

 

Miquéias 4:13 

Representando um tipo de vaca, a própria Isis, a mesma, filha de Sião filhinhos, a mulher com 

dores de parto e por isso dela saem bois que compreendem o que Nacubodonosor fez com 

Sadrque Mesaque e Abedenego na fornalha 7x aquecida e mortos sim, pois não aparecem mais 

nas linhas subsequentes da história da letra em Daniel que se safa por se manter muitas vezes 

calado e apoiando os erros destes poderes e os livrando, apesar de não deixar de avisar o MENE, 

MENE, TEQUEL, URFAZIM da letra e cumprimento. Logo forma 3 mortos na fornalha pelo 

Nacudobonosor não arrependido, pois não se prostaram a sua estátua de poder e Glória, a sua 

Babilônia, cidade de Prostituição e em seguida aparece Jesus com o Cristo nesta mesma 

fornalaha, cidade justificando, onde 24 anciãos do final dos tempos vezes 3 homens mortos por 

estes sempre poder na fornalha acorda os que guiarão os 144 mil por ela e quando 24*4 é o céu 

da vara 96 de 9+6=15 da vara 1+5=6, da porção que sobrara da terça parte, nada, pois ai de 

vocês que se colocarem no poder e trono desta agora herança a frente da lei e ordem e 

principalmente caráter a um povo, cumprindo o vale da visão da filha de meu povo, brinquem 

com o fogo que provarão do mesmo sabor e triplicadamente pior, muitas coisas ainda verão e 

se cumprirão. 

Percebam também que depois desta chacina em números alguns dos chefes das tribos 

tentam desistir de seguir Moisés porque viram que virou terra de gado a própria 

congregação como os 72 bois sendo mortos, uma verdadeira chacina.  24*3 = 72 se não 

compreenderem explicaremos novamente sendo 3 a trindade da verdade ou a mesa 

Peor por aceitação da mentira. 675 mil ovelhinhas que vezes 2 é 1350 dias e que de 1335 

de Daniel faltam 15, ou 15 por cento de 4 partes cada de 25% do Castiçal, sendo levada 

a quarta parte da terça parte também, onde os 10% é o centro, o trono de Deus que 

oculto se firma no 5 em 15 de 6, e 5 o local de indicação da curva também, pois é sempre 

0,5 do compasso destruído para sempre das mãos dos homens e seu futuro, desraigado 

de vez da Aliança Universal e por isso em 15 de 96 não sobrará ninguém se não entender 

o verdadeiro caminho em atitude. 

A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra para gado, e os teus 

servos têm gado. 

Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em 

possessão; e não nos faças passar o Jordão. 

Porém Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Rúben: Irão vossos irmãos à peleja, 

e ficareis vós aqui? 

 

Números 32:4-6 

Veja que Moisés obriga todos a passar pelo Jordão e não apenas para o Jordão, mas 

como para ficar para sempre nas trevas do Jordão buscando uma Terra Prometida 

utópica quando do ocultamente do Graal, o Castiçal, de seus números por ordem, mesa, 

tabernáculo e leis. Moisés em possessão a um górgona, um homem fadado a sua própria 

ruína também, mas tão cego pela ganância que dizimando a todos se dizima. 
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Da Rebelião de Coré 

Veja que o povo espiando as terras de Canaã onde já tinham posse os Filisteus e 

Amalequitas murmuram contra os intentos de Moisés a invasão, e dos que murmurando 

e colocando a congregação de Moisés em risco e que é uma congregação 120 nunca 

aceita por Deus, mas pelo Deus dos intentos e Mesas de Moisés em Peor de Bete são 

mortos com pragas dadas pelo poder da vara, as mesmas pragas que Moisés com a vara 

amaldiçoou o Egito Peor de Baal sendo, repito, Moisés Peor de Bete, a vara que estará 

no poder de Elias, daquele que aparece ao lado de Jesus com o Cristo explicando assim 

por Jesus ao povo pelos ensinamentos aos seus discípulos que não é assim que se usa o 

poder ou aceita poderes dado o Castiçal, a própria vara. 

Elias representará na transfiguração a ciência do poder da vara que está no castiçal e 

seus números e leva a compreensão da Arca, o Universo e Moisés o exemplo da mesa, 

onde Elias alimentava reis e tinha com estes reis seus despojos e Moisés como estamos 

apreciando, dispensa palavras. Assim sobre a Rebelião de Coré. 

E os homens que Moisés mandara a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar 

toda a congregação contra ele, infamando a terra, 

Aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. 

Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram 

espiar a terra, ficaram com vida. 

E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel; então o povo se contristou 

muito. 

 

Números 14:36-39 

Importante prestar atenção nesta parte antes da Rebelião de Coré, onde Moisés 

determinando seus estatutos finalmente cria o seu sábado e que não é e nunca foi o 

sábado do verdadeiro Senhor do Universo, o 7, a curva do Castiçal, e assim pegando um 

homem mexendo em lenha, a lenha deste Castiçal e que é Árvore ao mesmo tempo e 

provavelmente a compreendendo pela própria congregação já tomada das inverdades 

e leis de Moisés, é este homem em nome de algum Senhor que quer poder e idolatria 

morto, pois agiu em um sábado da tal lei. 

Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no 

dia de sábado. 

E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a 

congregação. 

E o puseram em guarda; porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. 

Disse, pois, o Senhor a Moisés: Certamente morrerá aquele homem; toda a congregação 

o apedrejará fora do arraial. 

 

Números 15:32-35 
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Repitam comigo, disse pois o Senhor e que é Moisés, Moisés é o Senhor e ninguém mais. 

Em seguida Moisés diz para eles criarem franjas e colocarem nas franjas fitas azuis para 

não se esquecerem das leis impostas e declara: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos 

tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. 

 

Números 15:41 

 

O Senhor vosso Deus para ver que Deus, provavelmente este Deus que estamos vendo 

no cumprimento Apocalíptico, certo, o Universo corrompido por poder e mãos de 

homens. 

Insisto, Senhoras e Senhores, qual Senhor é este, Moisés com o Castiçal ou o Senhor do 

Universo que exige do homem caráter e verdade descrito pelo Castiçal e seu poder 

através de trigonometria. 

 

Então morto este homem com a lenha da árvore e que é castiçal ao mesmo tempo e no 

dia de sábado intitulado por Moisés um sábado que não corresponde ao entendimento 

da curva e da verdadeira expiação de pecados promovida por homens em 7 de 70*7 ao 

Apocalipse entra Coré e de saco cheio de tantas mentiras, contradições e mentira já 

acordado por Arão que caminhava de vez em quando entre o povo, e assim  alguns de 

posições começaram a saber onde estes mesmos tinham por herança o Castiçal do saco 

de José com seus irmão fazendo aliança, mesmo que ali ainda se tinham os 30 das 

moedas de Judas em jumentos e por isso repito revejam estes 30 sentados em jumentos 

na promessa e em mesa por um Israel que por Jizreel perdeu em nome da própria 

profecia a casa edificada em cidade-estado e estatutos.. 

E Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos 

de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Rúben. 

E levantaram-se perante Moisés com duzentos e cinqüenta homens dos filhos de Israel, 

príncipes da congregação, chamados à assembléia, homens de posição, 

E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram: Basta-vos, pois que toda 

a congregação é santa, todos são santos, e o Senhor está no meio deles; por que, pois, 

vos elevais sobre a congregação do Senhor? 

Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto. 

 

Números 16:1-4 

 

Moisés se indignou, caiu sobre seu rosto, como Coré e os outros homens de posição 

depois de Moisés ter matado por praga mais homens, pois o contrariaram frente ao seu 

poder de vara assim se conduziam. 
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E falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: Amanhã pela manhã o Senhor fará 

saber quem é seu, e quem é o santo que ele fará chegar a si; e aquele a quem escolher 

fará chegar a si. 

Fazei isto: Tomai vós incensários, Coré e todo seu grupo; 

E, pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor; e será que o 

homem a quem o Senhor escolher, este será o santo; basta-vos, filhos de Levi. 

Disse mais Moisés a Coré: Ouvi agora, filhos de Levi: 

Veja que eles são Levitas e por isso possuem o entendimento do Castiçal e sua chama. 

 

Porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos tenha separado da congregação 

de Israel, para vos fazer chegar a si, e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor 

e estar perante a congregação para ministrar-lhe; 

E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo? ainda também 

procurais o sacerdócio? 

Assim tu e todo o teu grupo estais contra o Senhor; e Arão, quem é ele, que murmureis 

contra ele? 

E Moisés mandou chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe; porém eles disseram: Não 

subiremos; 

 

Veja que fartos eles não aceitam mais Moisés já descobertos em seus intentos e 

corrupção do Castiçal. Lembrando que Moises quebra por duas vezes as Tábuas, Leis da 

Aliança pela mesa dele e sem contar as águas da pedra retiradas com a vara pela força. 

 

Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para nos 

matares neste deserto, senão que também queres fazer-te príncipe sobre nós? 

Veja o povo acordando e contra Moisés, queres se fazer Príncipe sobre nós e nos retirar 

as verdades pelas suas leis que diz ser verdades. 

 

Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campo 

e vinhas em herança; porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. 

 

Estamos no deserto Moisés, você não resolveu nada, é isso que dizem e também 

arrancará Moisés mais olhos, matarás mais homens do seu próprio povo que o seguiu 

etc... 

 

Então Moisés irou-se muito, e disse ao Senhor: Não atentes para a sua oferta; nem um 

só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. 

Disse mais Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, 

e Arão, amanhã. 



 

Veja e Arão, pois Arão já indignado com Moisés pela morte dos filhos com incensário 

também em partes vem contrariando de forma a enfraquecer Moisés. 

 

E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso; e trazei cada um o seu 

incensário perante o Senhor, duzentos e cinqüenta incensários; também tu e Arão, cada 

um o seu incensário. 

250 Senhores como o é 25 no Castiçal é um quadrante. 

 

Tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram 

incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. 

 

E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação; então a 

glória do Senhor apareceu a toda a congregação. 

E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: 

Apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei num momento. 

Moisés então retira Arão para assistir e compreender Arão que é melhor ficar do lado 

dele, já que ainda depende de Arão mais construtor e sabedor da vara que Moisés, 

lembre-se, Moisés era um ignorante com fala mansa e cínico, logo levanta a vara para 

com o poder do fogo consumir a todos sem dó e na frente de todos. E todos que não se 

ajoelharam, oraram a Deus compreendendo que seriam mortos. 

Sempre quando eu leio, choro!!!! 

 

Mas eles se prostraram sobre os seus rostos, e disseram: Ó Deus, Deus dos espíritos de 

toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu contra toda esta congregação? 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 

Fala a toda esta congregação, dizendo: Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e 

Abirão. 

Então Moisés levantou-se, e foi a Datã e a Abirão; e após ele seguiram os anciãos de 

Israel. 

E falou à congregação, dizendo: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens 

ímpios, e não toqueis nada do que é seu para que porventura não pereçais em todos os 

seus pecados. 

Subiram, pois, do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram, 

e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, e seus filhos, 

e suas crianças. 

 

Meu Deus, Senhores e Senhoras, prestem atenção, juntando-se a frente das tendas com 

mulheres e crianças, todos estes homens contra Moisés e que não aceitaram mais suas 



chacinas por poder e mesa de mentiras onde Arão já estava de saco cheio também e 

todos no deserto. Homens, homens de verdade, acordados e mulheres e junto a eles as 

crianças todos a frente das tendas, de suas casas, apostos e logo de manhã e assim: 

 

Então disse Moisés: Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, 

que de meu coração não procedem. 

Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como são 

visitados todos os homens, então o Senhor não me enviou. 

Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo 

o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram 

ao Senhor. 

E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo 

deles se fendeu. 

E a terra abriu a sua boca, e os tragou com as suas casas, como também a todos os 

homens que pertenciam a Coré, e a todos os seus bens. 

E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu, e pereceram 

do meio da congregação. 

E todo o Israel, que estava ao redor deles, fugiu ao clamor deles; porque diziam: Para 

que não nos trague a terra também a nós. 

Com o poder da vara Moisés abriu o chão, sim meus Senhores, a  vara que dá poder de 

manuseio das variações e frequências em energia, e assim dis-ze Moisés do futuro 

fariseus e judaísmo de mesa e sábados ser Deus, o Messias, o tal Elias que vem se 

levantar com suas profecias e milagres sem mostrar que tira seu poder da vara e com a 

vara e manuseio da energia que sempre foi uma variável e nunca uma constante 

manusear coisas que a ciência, esta ciência corrompida e lixo da Teoria da Relatividade 

Geral não e nunca consegue explicar, pois aceita idolatrar gênios raros, ama ficar em 

labirintos de letras com Spin indeterminados e seguir protocolos que não podem ser 

quebrados, porque se quebrar quebra as suas defesas que nunca serviram para nada a 

não ser alimentar uma falsa e sempre ciência de miséria Aristotélica. 

 

Então saiu fogo do Senhor, e consumiu os duzentos e cinqüenta homens que ofereciam 

o incenso. 

 

NOTE: Ofereciam o Castiçal com números, ENTENDEU RUBEN, quanto aoi seu Reino d 

emoedas e sua Bíblia reescrita para garantir suas moedas de um povo miserável 

clamando sempre milagres de um mundo corrompido ao qual você alimenta. 

Rubem teu último degrau, volte a ser o que era, lá no primeiro amor e sem nenhuma 

moeda, é ordem divina, lembrando que de ti se não escolheres ME SEGUIR, DIZ O SENHO 

O VERDADEIRO COM O CASTIÇAL E NUMEROS, ficará sem moedas de qualquer jeito. 



Compreendes a reforma agora e que terá de subir como IGREJA DESTE TABERNÁCULO 

EM PUPITO e dizer, NÃO É ASSIM QUE LOUVA E SE TEM DEUS e aqui não se deposita 

mais nenhuma moeda, pois templos são o próprio homem e milagres vem de suas 

atitudes em primeiríssimo lugar de caráter. 

 

E falou o Senhor a Moisés, dizendo: 

Dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio, 

e espalhe o fogo longe, porque santos são; 

Santos são os incensários, não os homens Senhores e devemos perceber que Moisés 

aqui já percebeu que Arão fez parte e por isso já oferece a Eleazar o provérbio de dono 

do propiciatório para o que Arão já podia esperer e breve, sua própria morte como já 

vimos no monte Hor, pois a morte e sepultamento de Miriã, ovelha ruiva e morte de 

Arão no monte Hor das alianças destes Nortes acontecem logo após a Rebelião de Coré. 

 

Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam 

folhas estendidas para cobertura do altar; porquanto os trouxeram perante o Senhor; 

pelo que santos são; e serão por sinal aos filhos de Israel. 

E Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que trouxeram aqueles que 

foram queimados, e os estenderam em folhas para cobertura do altar, 

E Senhores e Senhoras, eis aqui mais um memorial, não bastasse o que já vimos e que 

acontecerá depois desta Rebelião na chacina, e percebam que os incensários se 

tranformaram em folhas sendo eles de ferro, tamanho o grau de fogo que saiu da vara 

do Castiçal com sempre seus números. 

 

E perceba, coloque ao povo no altar....Por memorial para os filhos de Israel, que nenhum 

estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incenso perante 

o Senhor; para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha 

dito por intermédio de Moisés, 

Veja que a personalidade de Moisés é sempre cínica, ao mesmo tempo em que ele 

imputa medo, diz, não se preocupe você Arão esta por mim seguro, como na chacina, 

não se preocupem quem passará pelo fogo são somente os untensílios, vocês passarão 

pela água e em seguida Arão é morto e na chacina todas as almas passam pelo fogo e 

viram memorial e aqui como vimos, não se preocupem, desçam com os incensários no 

arraial e até amanhã Senhores de Coré. Esse é o sempre tesão de Moisés. 

 

Mas no dia seguinte toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e 

contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. 

E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para 

a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. 

Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. 



Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 

Levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento; então se 

prostraram sobre os seus rostos, 

Moisés usa o nome do Senhor escondendo a vara, o Castiçal e seu poder e novamente 

diz, serão consumidos os que não se prostarem. 

 

E disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso 

sobre ele, e vai depressa à congregação, e faze expiação por eles; porque grande 

indignação saiu de diante do Senhor; já começou a praga. 

E tomou-o Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação; e eis que 

já a praga havia começado entre o povo; e deitou incenso nele, e fez expiação pelo povo. 

E estava em pé entre os mortos e os vivos; e cessou a praga. 

E os que morreram daquela praga foram catorze mil e setecentos, fora os que morreram 

pela causa de Coré. 

E voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação; e cessou a praga. 

 

Números 16:5-50 

A praga promovida da irradiação Senhores. 

Senhores e Senhoras estes são os poderes que até hoje nos reinam e que o tempo todo 

fazem de tudo para ocultar o Castiçal em alianças Peor, crendices por idolatrias, em 

ciências relativas, suas próprias fornicações, prostituições etc., sempre alimentados pelo 

medo do homem perder sua miséria de templo edificado não é Rubem junto a toda a 

distribuição de dinheiro que teu Templo está fazendo entre irmãos com a tua justiça de 

Deus, converta-se filho, este é teu último degrau, não foi você mesmo que queria saber 

o que acontecia pós morte e o que veria depois daqui junto a tua glória de reino e 

templo, não é você que prega sobre o rico que não quis dar todos os seus bens para 

seguir Jesus e parar de sujar o leito de Deus e uma Nação Mundial, um povo, o seu 

descanso que é a curva Universal de todas as nossas escolhas, porque ainda duvidas e 

não segue Jesus, o verdadeiro reformando mesmo que a tudo perdendo, porque 

perderão queiram ou não e tudo, pois o assolador está se levantando. 

Erga o Graal e os números do Graal dentro de teu templo Rúbem e faça os mesmos aos 

povos que não estão aqui no Brasil como tua Igreja faz, ensine a eles a usar o compasso 

e compreender o Universo e o poder que este compasso dá em ciência tanto na 

compreensão do Universo como no poder de ciência, o que Jesus sempre fez amado, 

estamos aguardando. 

Digam todos amém por isso Senhores e Senhora, pois 18 Perto está o Senhor de todos 

os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. 

Verdade!!!!! 

Salmos145 
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1 Eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para 

sempre. 

2 Cada dia te bendirei, e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. 

3 Grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. 

4 Uma geração louvará as tuas obras à outra geração, e anunciarão as tuas proezas. 

5 Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. 

6 E se falará da força dos teus feitos terríveis; e contarei a tua grandeza. 

7 Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua 

justiça. 

8 Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. 

9 O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. 

10 Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. 

11 Falarão da glória do teu reino, e relatarão o teu poder, 

12 Para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do 

teu reino. 

13 O teu reino é um reino eterno; o teu domínio dura em todas as gerações. 

14 O Senhor sustenta a todos os que caem, e levanta a todos os abatidos. 

15 Os olhos de todos esperam em ti, e lhes dás o seu mantimento a seu tempo. 

16 Abres a tua mão, e fartas os desejos de todos os viventes. 

17 Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. 

18 Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em 

verdade. 

19 Ele cumprirá o desejo dos que o temem; ouvirá o seu clamor, e os salvará. 

20 O Senhor guarda a todos os que o amam; mas todos os ímpios serão destruídos. 

21 A minha boca falará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome 

pelos séculos dos séculos e para sempre. 

 


