
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Vale da Visão, Daniel e Apocalipse concluindo Armagedom e 

Metade do Tempo da aliança Norte e Sul da Santa Alinça contr 
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Brasil, 2019-21-04.  

Dia de Pascoa, de verdadeira Ressureição. 



Primeiras análise e aberturas de mais novos selos 

Antes de nos adentramos em alguns valores de Daniel Bíblico vamos expor alguns 

apontamentos de acontecimentos profundamente proféticos e reveladores. 

Primeiro em Miquéias 4 temos aquela que chorando dores por não haver rei e reis, 

homens dignos de construir, arquitetar um mundo pela verdade tem ela o direito de 

esmiuçar e pisar em vários povos e isto não com força de braço, mas pela palavra onde 

ela mesma conclui o cumprimento da Fortaleza e dos tempos do fim tão quanto 

conclusão de Apocalipse. 

Vejamos: 

Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do SENHOR será estabelecido no 

cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos. 

 

Miquéias 4:1 

Perceba que o monte da casa do Senhor será estabelecido e com a verdade do Cálice, 

seus números, suas exigências não de templo mais de caráter etc, poise será falado cada 

um com sua videira e figueira, a própria árvore. 

E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus 

de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas; porque 

de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. 

 

Miquéias 4:2 

Veja que é de Sião, da cidade de Davi que sai a lei, pois Davi foi o único dos Reis do Velho 

testamento junto a reforma de Samuel que não levantou templo de idolatria com o 

tabernáculo pecando na contagem das tribos ao final da vida quando passa o erro para 

seu filho Salomão nascido de pecado. 

E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão 

as suas espadas em pás, e as suas lanças em foices; uma nação não levantará a espada 

contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. 

Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e não haverá 

quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. 

 

Miquéias 4:3,4 

Perceba que nesta casa estabelecida do Senhor cada um sentará sobre sua videira e 

figueira, pois cada um terá o conhecimento da verdade da árvore e todo o seu poder em 

ciência ao passo que a conhecendo e compreendendo  o próprio Universo em que se 

está, não se é levado a qualquer lei e protocolo seja na espiritualidade , seja na própria 

ciência, pois espiritualidade passa a ser no ensinamento caráter e não templos e dízimos 

a templos ou sacrifícios estranhos que não é o verdadeiro sacrifício contínuo da vigia em 

caráter e pacífico, pois não exige matanças de animais e nem de moedas jogadas a 
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sacerdotes junto a ciência e poder, infinitas possibilidades e dom do direito de filosofia e 

genialidades, para todos. 

Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que coxeava, e recolherei a que tinha sido 

expulsa, e a que eu tinha maltratado. 

E da que coxeava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojada para longe, uma 

nação poderosa; e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para 

sempre. 

E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá; sim, a ti virá o primeiro 

domínio, o reino da filha de Jerusalém. 

 

Miquéias 4:6-8 

Estas são as promessas do cumprimento, onde da Filha de Sião, da Filha da casa de Davi 

e que levanta seu tabernáculo junto a Apocalipse com a verdade, o primeiro domínio do 

cumprimento a Filha de Jerusalém que vem e que não é cidade, mas cumprimento do 

verdadeiro Novo e por isso Nova Jerusalém e de representantes reais e escolhidos por 

Deus a assim serem em herança, glória, reino e poder. 

São as armas e armaduras que se concluem, a taça, o cálice com números e não nomes 

de Estados, Países que se intitulam com o nome Jerusalém contrariando aquilo que está 

acima de nós, mesmo porque o que se cumpre em Apocalipse é A Nova Jerusalém e não 

Jerusalém junto a um povo de Israel que segue estas verdades reconhecidas, todos e do 

mundo inteiro de qualquer raça e credo que arrependidos compreendem, e não e nunca 

um Estado Israel. Prestem muita atenção nisto sobre os baluartes que se estão 

levantando em acordos e contratos, enaltecimentos, como se estes fossem 

cumprimentos. 

E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? 

Apoderou-se de ti a dor, como da que está de parto? 

Sofre dores, e trabalha, para dar à luz, ó filha de Sião, como a que está de parto, porque 

agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até babilônia; ali, porém, serás 

livrada; ali te remirá o SENHOR da mão de teus inimigos. 

 

Miquéias 4:9,10 

Veja que esta que é a Filha de Sião e da Cidade de Davi é a mesma que chora dores de 

parto de Apocalipse 12 e tem o filho de nome Miguel e que indo diretamente contra a 

Babilônia, a cidade Mundial prostituída entre templos religiosos, todos, incluem espíritas, 

hermética, mandalas coloridas, judaicos, católicos etc., e ciência dita Relatividade Geral 

é livrada, e é livrada pela própria verdade. 

Mas perceba que mesmo livrada muitos odiarão seus termos com a verdade, pois estes 

termos destroem templos de dízimos, crenças em espiritismo sendo que está escrito 

‘deixe os mortos em paz’, fanatismos, idolatrias, fornicações etc, prostituições tais como 

continuar corrompendo na ciência a maça junto ao seu sempre ocultamento garantindo 

pela Relatividade Geral etc. 
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Agora se congregaram muitas nações contra ti, que dizem: Seja profanada, e vejam os 

nossos olhos o seu desejo sobre Sião. 

Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho; porque as 

ajuntou como gavelas numa eira. 

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, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os 

seus bens ao Senhor de toda a terra. 

 

Miquéias 4:11-13 

 

Veja que mesmo assim é dado pela PALAVRA DE DEUS e a ela o direito de continuar e 

esmiuçar muitos povos com seu chifre de ferro e de bronze as tuas unhas. 

 

DA ESTÁTUA DE NACUDOBONOSOR 

 

A estátua do sonho de Nacudobonosor: 

A cabeça daquela estátua era de ouro fino; o seu peito e os seus braços de prata; o seu 

ventre e as suas coxas de cobre; 

As pernas de ferro; os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. 

Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a 

estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. 

 

Daniel 2:32-34 

Veja que uma enorme pedra esmiúça, quebra esta estátua que representa os 4 reinos, e 

esmiúça a estátua de uma vez, mas perceba que ela, a Filha de Sião de Miqueias 4 com 

chifre de ferro é a que com esta pedra que cai a que quebra os pés desta estátua volúvel 

em barro, pois seus pés é de ferro mesclado a barro, e todo seu caminho e intenções de 

mundo em arquitetura e perceba também que com unhas de bronze, ela, quebra a coxa 

dos acordos desta mesma cidade e reinos de Babilônia, as duas últimas etapas destes 

quartos reinos. 

 

Ela tem chifre de ferro e unhas de bronze que quebra o mesmo ferro do caminhar da 

estátua e seus intentos e os acordos, pois coxa é local de acordos e alianças, com suas 

unhas de bronze. 

Para compreender a coxa, veja que em Genesis, Abraão que não vence e não conclui a 

cidade quando em acordo com seu administrador da casa pede para o mesmo colocar a 

mão debaixo de sua coxa, e não em sua coxa, e faz isto em acordo para se cumprir o 

estatuto de relações de casamento com seu filho Isaque com qualquer uma menos com 
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as filhas de Canaã, os verdadeiros hebreus dos povos hititas. Quando diz-se embaixo da 

coxa e a mão do acordo, diz-se que se aceita um acordo contra a verdade. 

Para tanto isto nos leva a entender o que significa dos 144 mil de apocalipse, os 

escolhidos, irrepreensíveis e verdadeiros e que são os de Daniel 11 no elo da Santa 

Aliança e resistindo, suas coxas virgens, pois os acordos são puros, concretos, 

irrepreensíveis e corretos na letra e na atitude e em tudo. 

Compreendendo isto vamos analisar Daniel e o Vale da Visão. 

DANIEL I 

Depois da interpretação do sonho de Beltessazar a Nacudobonosor, o próprio Daniel já 

nomeado junto aqueles que Daniel traz com ele Sadraque, Mesaque e AbedeNego, 

Nacudobonosor levanta uma estátua em ouro: 

O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de sessenta côvados, e a 

sua largura de seis côvados; levantou-a no campo de Dura, na província de babilônia. 

 

Daniel 3:1 

60*6=360 o valor da circunferência do signo arqueológico e que está sempre dentro de 

um plano ou em volta deste plano, um quadrado a expressão de uma pedra, por assim 

dizer, a pedra que quadrado é angular ao mesmo tempo e deixada de esquina conforme 

a Bíblia relata. 

Veja que ainda em Daniel 3, Sadraque, Mesaque e Abedenego não se prostam a esta 

estátua de Nacudobonosor o que lhos encaminha a uma fornalha de fogo 7x mais quente. 

360*7= 2520 

Se pegarmos estes valores, a priori, e diminuirmos de: 

Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios procederão 

impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. 

E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação 

desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. 

Bem-aventurado o que espera e chega até mil trezentos e trinta e cinco dias. 

Tu, porém, vai até ao fim; porque descansarás, e te levantarás na tua herança, no fim dos 

dias. 

 

Daniel 12:10-13 

1,290+1,335=2,625-2,520=105 

O valor 105 é Sete gerando Enos das 7 cabeças da prostituições e 10 cidades até Noé. 

E viveu Sete cento e cinco anos, e gerou a Enos. 

 

Gênesis 5:6 
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Daniel explica pelos números da taça, o cálice carregado por Jesus Cristo sempre 

crucificado pelos homens, do porque Sadraque, Mesaque e AbedeNego não se 

prostraram a uma estátua representação de Sete gerando a prostituição em Enos, já que 

conhecem os números do signo, a própria taça e sua trigonometria. 

Aqui começa então o entender o problema de altares reclamados por Zacarias sobre esta 

Arca da Aliança e Sabedoria, destas estátuas, templos e maus interpretes seja na 

espiritualidade e seja na ciência e todos conforme o próprio Apocalipse diz vendidos e 

comprados pelo Anti-Cristo representado pelo próprio Sete, mudando de nome ou 

gerando Enos das 7 cabeças da prostituição. 

E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e 

dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 

blasfêmia. 

E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca 

como a de leão; e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. 

E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada; e toda 

a terra se maravilhou após a besta. 

E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e adoraram a besta, dizendo: Quem é 

semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? 

E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias; e deu-se-lhe poder 

para agir por quarenta e dois meses. 

E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu 

tabernáculo, e dos que habitam no céu. 

E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a 

tribo, e língua, e nação. 

E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos 

no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 

Se alguém tem ouvidos, ouça. 

Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é 

que à espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. 

 

Apocalipse 13:1-10 

Perceba que das 7 cabeças da Prostituição e 10 cidades já está cumprido a visão e 

sabedoria, pois são estas 7 cabeças e 10 cidades aquela corrupção sobre a verdadeira 

letra e árvore predefinida em Noé desde Adão, para melhor entendimento e 

compreensão veja Post em o Novo Paradigma sobre o tema. 

Link> https://onovoparadigma.online/a-legiao-do-anticristo-apocaliptica-as-7-cabecas-e-10-

cidades-que-sempre-estiveram-entre-nos/ 

Veja que todos estão chipados por esta primeira besta na testa, na perceptiva e que a 

adoram seja na hermética em diversas frentes religiosas e falseadas, seja na ciência com 

suas migalhas e mentiras, onde com uma ciência milagrosa e para gênios raros até do céu 

se faz cair fogo dado a ordem desta besta aos bestas. 
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Veja que aqui também é parte do cumprimento dos violentos de Daniel 11, pois esta 

Besta contrariada usa dos seus bestas para denegrir e destruir os verdadeiros santos da 

história e que sempre lutaram pela verdade, disto inclui Giordano Bruno, por exemplo. 

Disto inclui divulgações de homens ainda hoje dizendo que Newton é Satânico ao qual 

descreve em seu Corolário I a trigonometria que Daniel tinha como compreensão e poder 

junto a Jesus Cristo e que é o próprio Cálice, signo arqueológico com números, a própria 

estrela hitita dos filhos de hete. 

Os Bestas desta prostituição estão ai em alianças com Cidades-Estados divulgando suas 

blasfêmias destes últimos poderes e insistentes para que a verdade não venha a tona. 

Veja que apenas os que não estão escritos no livro da Bíblia, os que leêm, os escolhidos 

enxergam a verdade onde muitos, e inclui a terça parte, serão levados pela Besta e suas 

blasfêmias e mentiras proferidas pela boca de homens e o tempo todo na ciência e na 

espiritualidade contra e a qualquer custo contra o Graal e sua Trigonometria e ao mesmo 

tempo usando e precisando do Graal e sua trigonometria para ser, ou seja, gerar métrica 

de letras como faz Krishna para Arjuna e o próprio Yogue que nasce do nada, do vazio, 

de uma inspiração maravilhosa e genial cheia de canto e métrica, mas nunca geniosa e 

intencional escondendo a cisterna abundante e toda a sua verdade gerando verdadeiras 

ciências para pela Teoria da Relatividade Geral continuar patenteando. 

Em Daniel 3 temos também do valor da estátua em 60*6=360 (o sistema sexagesimal da 

taça) vezes 7, o valor de 3 homens dentro da fornalha e dai 4 homens. 

360*7 como apresentamos é 2520 que menos a soma de 1335+1290 é 105 o valor de 

Sete gerando Enos das cabeças da Prostituição. 

360*3 homens é 1080 que menos 1290 é 210 e menos 1335 é 255 o que não nos leva a 

nada, mas com o Messias, o verdadeiro dentro da Fornalha com estes três 360*4 em 

1440 menos 1290 é 150 do valor dos 150 dias das águas da inundação que 

permaneceram sobre a Arca de Noé, a sua Arca da Prostituição e 360*4 homens dos 3 

dentro da Fornalha e visto por Nacudobonosor em 1440-1335 é novamente Sete gerando 

Enos em 105 anos. 

Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não 

necessitamos de te responder sobre este negócio. 

Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar; ele nos livrará da 

fornalha de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. 

E, se não, fica sabendo ó rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua 

de ouro que levantaste. 

 

Daniel 3:16-18 

Porque na verdade estes não se prostam a templos, casa de pedras, estátuas, crenças de 

feitiçaria e místicas, etc, pois com a Estrela da Manhã que leva ao signo arqueológico, a 

estrela hitita de 8 pontas mistificada a rosa, flor de lótus etc., do cumprimento eles já são 

dilatados em poder, honra e glória e entendimentos do Universo. 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/3/16-18+


Mas, ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os 

idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. 

Eu, Jesus, enviei o meu anjo, para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a 

geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. 

 

Apocalipse 22:15,16 

Voltando a Daniel e passando agora para Daniel 4, Nacudobonosor tem então um sonho 

de uma grande árvore que como a torre de Babel cai, é cortada por Deus, diga-se, esta 

obra do homem e feita pelas mãos do homem e suas ganâncias é totalmente quebrada 

como a pedra que quebra e tritura a estátua caindo do céu e trazida por um anjo como a 

esposa ataviada a cidade, a verdadeira. 

Devemos compreender que Nacudobonosor é um grande assolador de época ao qual 

determina cortar cabeças e se cortam, determina prostar-se a estátuas e devem se 

prostrar, veja que nem seus determinados como Sadraque, Mesaque e Abedenego, 

Nacudobonosor não se compadece, apenas determina, e diferente de Dario, pois Dario é 

forçado por estatutos de Leis de Estado e conselheiros a colocar Daniel com a verdade 

na cova, Dario não é Rei de Ordem e ordenanças, mas um mateiga como Sísera e por isso 

é da manteiga que morre Sísera, mas Dario se livra porque diferente de Pilatos como 

veremos ele por Daniel e a verdade não lavará as mãos e fará a obra frente a calúnia e 

reverterá a sua sina. 

Desta forma começamos a compreender a diferença de um assolador e que nos finais 

dos tempos será milhões de vezes pior que Nacudobonosor no Poder e que muitos os 

alimentarão contra a verdade da Taça para ali estar, dando a ele o direito de subir. 

Mesmo como ícone de ASSOLADOR perceba o que acontece com o Assolador 

Nacudobonosor que representará o mesmo e último assolador de Apocalipse. 

Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça, 

e às tuas iniqüidades, usando de misericórdia com os pobres, pois, talvez se prolongue a 

tua tranqüilidade. 

Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. 

Ao fim de doze meses, quando passeava no palácio real de babilônia, 

Falou o rei, dizendo: Não é esta a grande babilônia que eu edifiquei para a casa real, com 

a força do meu poder, e para glória da minha magnificência? 

Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei 

Nabucodonosor: Passou de ti o reino. 

 

Daniel 4:27-31 

Daniel diz para o assolador ouvir os conselhos da profecia e se arrepender, praticando a 

justiça, retirando de si as iniquidades contra a verdade, usando de misericórdia na 

verdadeira distributiva onde talvez, pois depois de vários pecar, talvez se prolongue tua 

tranquilidade. 
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Foi ao fim de 12 meses então que o rei dizendo e com orgulho “Não é esta a grande 

babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder, e para glória da 

minha magnificência?”, desce a pedra do céu e diz pelo anjo “Passou de ti o reino.” 

E então Caiu, Caiu a Babilônia cidade Mistério. 

Temos em 500 a.C. um Nacudobonosor assolador arrependido, mas nasce o segundo 

reino, Belsazar, mais fraco que o dele, com 1000 homens em um banquete, em uma 

aliança, como filho de Nacudobonozor, Belsazar prostitui mais ainda a mesa e a aliança 

do poder na chave da árvore e que é cálice e candelabro ao mesmo tempo, a própria 

estrela hitita com números, a letra. 

Beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, 

de madeira, e de pedra. 

Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam, defronte do 

castiçal, na caia dura da parede do palácio real; e o rei via a parte da mão que estava 

escrevendo. 

Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram; as juntas dos 

seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. 

 

Daniel 5:4-6 

Veja que estes 1000 homens começam na taça a beber vinho, sangue, se embriagarem 

com seu poder e números emquanto encinando a um povo a adoração a deuses de ouro, 

feitiçarias, prata, bronze, ferro, madeira (das paredes da Arca de Noé) e de Pedra das 

paredes de Babel de Ninrode misturadas a Betume. 

Veja que é uns dedos de mão de homem que escreve defronte do castiçal, o próprio signo 

arqueológico com seus números e a Belsazar que desesperado e empalidecido por ser 

pego pela lógica no roubo e mentira com suas alianças de banquete com mil homens 

chama os seus feiticeiros, astrólogos, adivinhadores, etc. 

Ó rei! Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, e a grandeza, e a glória, 

e a majestade. 

E por causa da grandeza, que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam 

diante dele; a quem queria matava, e a quem queria conservava em vida; e a quem queria 

engrandecia, e a quem queria abatia. 

Mas quando o seu coração se exaltou, e o seu espírito se endureceu em soberba, foi 

derrubado do seu trono real, e passou dele a sua glória. 

E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos 

animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses; fizeram-no comer a erva como 

os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o 

Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. 

E tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo 

isto. 
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E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da 

casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho 

neles; além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de 

madeira e de pedra, que não vêem, não ouvem, nem sabem; mas a Deus, em cuja mão 

está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. 

Então dele foi enviada aquela parte da mão, que escreveu este escrito. 

Este, pois, é o escrito que se escreveu: MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM. 

Esta é a interpretação daquilo: MENE: Contou Deus o teu reino, e o acabou. 

TEQUEL: Pesado foste na balança, e foste achado em falta. 

PERES: Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. 

 

Veja o que Belzasar mesmo sabendo da verdade faz com a taça, o cálice e suas alianças 

em Reino, prostituindo a verdade a um povo, se embriagando com dinheiro e moedas, 

ouro etc., seja em templos, seja em cultos e interpretações que mentem sobre a verdade, 

seja na ciência e perceba o que Daniel lhe responde onde a letra: MENE, MENE, TEQUEL, 

UFARSIM é 4,4,6 e 7, ou seja, o valor da Vara 4 e 6 na terra e a curva escritas em um 

castiçal e que na verdade é o próprio signo arqueológico, a pedra, da estrela hitita dos 

verdadeiros hebreus e que não são hebreus, mas um povo pela sempre verdade ao 

próprio povo. 

Veja que após isto Belsazar do segundo reino das estátuas, seus animais, é morto e entra 

Dario, o medo, e que é comandando por sacerdotes e uma mesa de sacerdotes e não um 

real homem de comando ao qual com medo coloca Daniel com toda a verdade do castiçal 

na cova com os leões. 

Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura, e que lhe pusessem uma 

cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro 

no governo do seu reino. 

Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 

E Dario, o medo, ocupou o reino, sendo da idade de sessenta e dois anos. 

 

Daniel 5:29-31 

Dario levanta 120 sátrapas e que é a própria congregação que Pedro levantará em mesa 

onde 120 sendo o ano de homem vezes a curva que este mesmo homem por livre arbritio 

planta sobre ele é a Cabeça de Cainã gerando Malaalel 840. 

Destes 120 satrapas, Daniel era um deles, e Daniel se sobrepunha tanto com a verdade e 

ações que Dario pensando em colocá-lo como ordem de todo o reino fez com que os 119 

ficando contra caluniassem e pela calunia e leis de Estados que não seguem as 

verdadeiras lei da boa conduta colocasse Daniel nas Covas. 

Dario com medo teve de cumprir, mas na escrita é nítido a possibilidade de ações de 

forma a alimentando aqueles leões e por ordem de Dario e nas escondidas os leões não 

comerem Daniel (uma luta interna). Uma vez acontecendo este milagre quem então vai 
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com seus filhos e filhas e todos estes 119 satapras e que aparentam ser mais que a terça 

parte para as covas de leões realmente famintos. Eles mesmos. 

Esta passagem nos indica um Dario mais propenso em reino a verdade do que as 

mentiras, mas junto a um Daniel que com esperteza se mantem vivo na cova de leões, 

reis devoradores e que amam moedas e sempre contra a verdade a um povo 

arquitetando mundos como Torres de Babel fadadas a sempre o Apocalipse, pois Daniel 

se cala na adoração a estátua de Nacudobonosor diferente de Sadraque, Mesaque e 

Abedenego. 

Do terceiro reino em Dario, Daniel passará ao quarto em Ciro, mas antes em Daniel 7 

voltamos a Belsazar. 

Neste primeiro ano de Belsazar Daniel diz ter visto uma visão e esta visão diz respeito a 4 

animais grandes como são os 4 reinos e como são as 4 partes da Estátua do sonho de 

Nacudobonosor ouro, prata, bronze e ferro de estrutura de barro, volúvel por se elevar 

pela mentira. 

Vejamos: 

No primeiro ano de Belsazar, rei de babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua 

cabeça quando estava na sua cama; escreveu logo o sonho, e relatou a suma das coisas. 

Falou Daniel, e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro 

ventos do céu agitavam o mar grande. 

E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. 

O primeiro era como leão, e tinha asas de águia; enquanto eu olhava, foram-lhe 

arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe 

dado um coração de homem. 

Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou 

de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes; e foi-lhe dito assim: 

Levanta-te, devora muita carne. 

Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 

quatro asas de ave nas suas costas; tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe 

dado domínio. 

Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível 

e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele devorava e fazia em 

pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais que 

apareceram antes dele, e tinha dez chifres. 

 

Daniel 7:1-7 

São 4 animais que como quatro ventos agitam os mares e os céus, em guerra, o primeiro 

era um leão e tinha asas de águia como a de um profeta ou uma pitonisa colocada abaixo 

e nos pés do trono de Deus Todo Poderoso e todos seus cumprimentos, mas deste leão 

lhe foi cortada a asa, a capacidade de profetizar dando ao mesmo pés de homem e nada 

mais, e isto já no tempo de tempos e metade do tempo já se cumpriu, pois como Tiro e 

que representa o assolador do tempo do fim tão quanto o mesmo Nabuconosor, mas 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/7/1-7+


muito mais agressivo e destruidor como veremos o já profetizado; do seu Império 

Babilônia e primeiro reinado de construção alicerce desta Torre de Babel o que é destas 

profecias, profetisas, profetas MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM escritas por dedos de 

homem em um muro que envolve toda uma cidade mundial ajudado pelo maior dos 

maiores e mostrando ao Rei sua própria prostituição, embriaguez sobre este castiçal 

então o que realmente é a verdade Tiro. 

Logo amado bastou-lhe uma miserável criança e com a língua para disto destruir tudo, 

teus miseráveis projetos de NWO e em apenas um dia, e por isso: 

Esta é a interpretação daquilo: MENE: Contou Deus o teu reino, e o acabou. 

TEQUEL: Pesado foste na balança, e foste achado em falta. 

PERES: Dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. 

Veja que as asas de profecias e templos deste homem, Tiro, que mantem a Babilonia é 

pelo próprio castiçal e sua escrita destruída e por isso suas Asas do Céu se tornam duas 

pernas de homem e mais nada. MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM. 

Seu poder de profetizar mentiras Tiro acabou. 

O segundo animal é o segundo reino ou a segunda porção de alicerce desta Babilônia nos 

últimos tempos, hoje, unido a templos e herméticas de profecias que não se chegam aos 

pés de MENE, MENE, TEQUEL, UFARZIM 4,4,6,7=21 dos 21 dias e não 24. Anotem, logo: 

Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou 

de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes; e foi-lhe dito assim: 

Levanta-te, devora muita carne. 

 

A mulher foi feita da costela de Adão, da costela deste primeiro reino que de asas virou 

mero e miserável homem em poder e mentira, logo esta mulher é a própria prostituta 

das prostitutas contra a verdade e contra Jesus o colocando em um madeiro pregado 

para ser por violência e apreciado e louvado pelos homens. A Ordem de Roma de porcos 

que continuam a dizer que Newton, com seus satanismos e intentos, é Satânico com o 

castiçal sua ciência e espiritualidade descrita em Descartes de caráter e todo o 

entendimento de Daniel. 

É importante compreender que Roma como poder é também a base na história de 

disseminação politeísta e espirita de culto a ossos, culto a mortos contrariando a Ordem, 

deixe os mortos em paz e foque na vida em caráter, por exemplo. MENE, MENE, TEQUEL, 

UFARSIM. 

 

O terceiro animal: 

Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 

quatro asas de ave nas suas costas; tinha também este animal quatro cabeças, e foi-lhe 



dado domínio. 

 

Este animal carrega em seus braçõs hinduistas as 8 pontas da estrela hitita adornada de 

místicos e mistérios gerando a ideia de um bode simbólico de culto a mandalas coloridas 

como domínio de um Novo Mundo sem trazer a verdade ao homem e por isso 4 asas e 4 

cabeças. 

MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM. 

Compreenda que a NWO intintulou que a Nova Ordem baseada a culto de mandalas seria 

a institucionalidade do novo mundo junto a uma hermética veda de budismo misturado 

a um certo hinduísmo e judaísmo cabala acompanhando um poder profundamente 

czarista aliado as ordens britânicas e de roma. 

Preste atenção destruir para eles é ainda uma vantagem, pois destruindo fracos e 

repreendendo é garantia de um certo progons para através da própria destruição e medo 

instituir o poder e domínio de suas sempre mentiras admiradas pela terça parte da 

humanidade e de homens de sala que continuam mentindo por misérias, mesmo tendo 

o castiçal a frente. MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM. 

Por isso a ordem é descentralizar e construir firme, correto, forte e no fronte. 

A vista e na frente, por escrito r conduzindo muitos a verdade e por isso FALAR A 

VERDADE É ORDEM, NÃO PEDIDO, instituir a verdade na MÍDIA É ORDEM E NÃO PEDIDO, 

expor a trigonometria do castiçal e toda sua verdade É ORDEM É NÃO PEDIDO ao 

contrário este contrário e sem resistência é a continuação de um mundo pior que 

qualquer outro com o homem em um fim em si mesmo Teceiro Maia e Apocalipse 

concluindo o Vale da Visão até a última gota de sangue que incluirá a quarta parte e que 

será compreendido no final deste mini e-book. 

Resistir também é Ordem onde destruir será a lei deste último que cairá e assolador para 

que destruindo diga que está a favor da verdade, como atear fogo a Igrejas, matar 

pessoas., etc. Veja que Deus em Jesus cristo não veio matar e isto está claro em as 

Profecias do Armagedom e que com caráter e frente as Igrejas convidadas a reforma e 

destruição de suas próprias crenças no verdadeiro tabernáculo para um real e verdadeiro 

Mundo Novo e em verdadeira Aliança a tudo conduz sem danificar o trigo e o vinho, mas 

de frente com o CASTIÇAL E SEUS NUMEROS LEVANTANDOS, pois se manter o castiçal 

oculto dá ao dragão a vantagem de estar em Poder e Glória e destruindo. 

Esta é a verdadeira Guerras Santa Aliança, a sábia e verdadeira guerra ao qual todos nós 

sabemos as próprias consequências dela e do que repercurte sobre o cumprimento da 

visão dos violentos. 

Atacar é diferente de se defender, e falar a verdade não é ser violento, mas ser digno. 

Então compreendendo isto vamos ao quarto e último animal. 



Depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível 

e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro; ele devorava e fazia em 

pedaços, e pisava aos pés o que sobejava; era diferente de todos os animais que 

apareceram antes dele, e tinha dez chifres. 

Ele tinha dentes de ferro como o é de ferro os pés da estátua e seu caminhar contra a 

verdade da taça. 

 

Estando eu a considerar os chifres, eis que, entre eles subiu outro chifre pequeno, diante 

do qual três dos primeiros chifres foram arrancados; e eis que neste chifre havia olhos, 

como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. 

Destas 7 cabeças e 10 cidades da prostituição de Apocalipse este quarto reino e deste 

assolador converge, ou seja, retira 3 chifres de 10 que fica 7 e faz nascer um oitavo chifre 

que tem sobre ele bocas e olhos de toda esta prostituição das 7 cabeças e 10 cidades até 

Noé e toda suas constituição de Reino Peor seja Bete seja Baal e nunca o Terceiro do 

Terceiro Maia, do cumprimento. Logo 7 dos 3 de 10 que saem + 1 que nasce sobre 7 e 

mais dois olhos e uma boca são 11, neste caso este animal se fará de apóstolos das portas, 

mas terá em seu poder, em si mesmo uma falha e por ssi totaliza 11 e não 12. 

E por isso:  

E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, 

mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas; 

Com a qual fornicaram os reis da terra; e os que habitam na terra se embebedaram com 

o vinho da sua fornicação. 

E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor 

de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha sete cabeças e dez chifres. 

E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras 

preciosas e pérolas; e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 

imundícia da sua fornicação; 

E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande babilônia, a mãe das 

prostituições e abominações da terra. 

E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas 

de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. 

E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a 

traz, a qual tem sete cabeças e dez chifres. 

A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam 

na terra (cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) 

se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. 

Aqui o sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a 

mulher está assentada. 

E são também sete reis; cinco já caíram, e um existe; outro ainda não é vindo; e, quando 

vier, convém que dure um pouco de tempo. 

E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. 



E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão 

poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. 

Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 

Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos 

senhores e o Rei dos reis; vencerão os que estão com ele, chamados, e eleitos, e fiéis. 

E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e 

nações, e línguas. 

E os dez chifres que viste na besta são os que odiarào a prostituta, e a colocarão desolada 

e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. 

Porque Deus tem posto em seus corações, que cumpram o seu intento, e tenham uma 

mesma idéia, e que dêem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. 

E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. 

 

Apocalipse 17:1-18 

Veja que estas 10 cidades que se prostituem com as mentiras desta prostituta se voltam 

contra ela, mas prestem atenção a prostituta é aquela que traz em si o nome MISTÉRIO 

e não castiçal com números e verdade escritas no muro MENE, MENE, TEQUEL, URFASIM 

e desvendando o que não é Mistério e por isso este quarto animal tentará com seu dente 

de ferro dizer que a que tem chifre que é diferente de dente dizer que é esta a prostituta 

de seus falsos templos, ciências e herméticas e isto nós já podemos ver claramente em 

Olavo carregando 11 mil em seus vídeos e dizendo que Newton é Satánico, por exemplo, 

não existe curva porque a terra é plana e para a pior. 

Veja que a grande cidade, a própria Babilonia é esta prostituta alimentando as 10 cidades, 

estes reis e seus poderes e deles mesmos arrancando a própria liberdade ao qual 

acordando a odiarão por isso, mas mesmo assim ainda muitos serão levados por ela. 

Veja que por Daniel a este animal foi lhe prolongada a vida até um certo espaço de tempo, 

pois o Castiçal, Castiçal, Oliveira, Oliveira em Apocalipse 11 se cumprindo diz que 1260 

serão dados a estas testemunhas, as do passado, grandes homens lutadores pela verdade 

e mortos, todos mostrando o castiçal e oliveria a um povo sem se retrair e por ela a cidade 

embriagada e prostituida por escolhas mundanas de falta de caráter de outros homens 

beber do sangue destes santos garantindo assim por estes porcos que Jesus joga no 

abismo ao mar o nosso futuro em razão da nossa incapacidade de firmar verdadeiras 

obras, e isto inicia-se desde Jacó arrependido e tentando reformar na verdade com os 12 

dos 24 (12 apostolos e 12 das tribos) e ainda com várias frentes e sempre de corrupção, 

pois 180 anos de Jacó arrependido é 1260 de Apocalipse 11 e finalmente alcançado e se 

cumprindo onde 1260 dela de Apocalipse 12 cumprindo no terceiro ano e meio do filho 

ao qual já se cumpriu 360*3+2 a levanta de tal forma que a Terra da inundação das aguas 

sujas deste Dragão vem e finalmente a ajuda-la iniciando assim o tempo do fim. 

Veja que há diverença de inundação de águas da verdade e inundação de águas da 

mentira e sujas, e a verdadeira guerra e vencer meus amados está nesta sabedoria, 
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sempre! Por isso mostra a arqueologia dos fatos, o castiçal, a arma, a própria armadura 

e sem danificar o trigo e azeite é cumprimento. 

 

Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou; 

a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã; e seu trono 

era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. 

Um rio de fogo manava e saía de diante dele; milhares de milhares o serviam, e milhões 

de milhões assistiam diante dele; assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. 

Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia; estive 

olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado 

pelo fogo; 

E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia foi-lhes prolongada a vida 

até certo espaço de tempo. 

 

Daniel 7:7-12  

 

De apocalipse 11, repetindo, é importante compreender que 180 anos de Jacõ 

arrependido e começando a construir a cidade pelas dozes tribos ao longo do velho 

testamento corrompidas, em suas antipatias e simpatias, vezes sete é 1260 dias. Não é a 

toa que a Samaritana fala com Jesus em frente a um poço de ága de Jacõ e a tudo 

entendendo grita para a cidade a verdade, pois como em Miquéias 4 ela não tem Rei, na 

Samaritana, as mesmas, ela não tem marido. 

E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta 

dias, vestidas de saco. 

Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. 

E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos; e, 

se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. 

 

Apocalipse 11:3-5 

Amados, as duas Oliveiras e os dois castiçais é o que sempre e todos estes antepassados, 

e que o diga Jeremias, sozinho, trouxeram contra um poder de homens sempre sujos em 

si mesmos e corruptos, incapazes, vendidos e comprados, contrariando uma força acima 

da cabeça deles e o tamnho dos pés desta força, não duvidem. 

Veja que estas testemunhas e que inclui Daniel, Zacarias, Jesus, Samuel, Isaias, Jeremias, 

mortos por esta maldita prostituição e prostituta e toda a sua ordem e com o castiçal e 

que também é oliveira dentro destes 1260 dias simbólicos deram seus próprio sangue 

meus amados templários, os verdadeiros, contra esta embriaguez. 

Foram verdadeiros homens de honra e valor por um povo, por uma nação, por um 

mundo. Homens que realmente amam homens, que se valorizam e valorizam o outro. 
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Isto prova que realmente estamos vivendo neste relógio, conduíte da vida, Apocalipse, 

continuemos em caráter, eu sou o maior dos exemplos, o que seriam de vocês sem a 

verdade, o que seriam de vocês sem o caráter, o que seriam do próprio cumprimento, 

nossa maior herança. 

Resistam até o fim e isto é Ordem, não pedido. 

Enfim, voltando a Daniel. 

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um 

como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 

E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas 

o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que 

não será destruído. 

Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha 

cabeça me perturbaram. 

Cheguei-me a um dos que estavam perto, e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isto. E ele 

me disse, e fez-me saber a interpretação das coisas. 

Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, que se levantarão da terra. 

Mas os santos do Altíssimo receberão o reino, e o possuirão para todo o sempre, e de 

eternidade em eternidade. 

Estes Santos do Altíssimo são os da Santa Aliança em Daniel 11 ao qual carregam o castiçal 

com números e toda a sua verdade a um povo, os próprios ninivitas que aparecem após 

a Rainha do Sul, os 144 mil. 

Agora compreenderemos a Visão do Vale e o cumprimento dos violentos de Daniel 11. 

 

Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente 

de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze; 

que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava; 

Este assolador , esta ordem , esta legião unida a todos os intentos desta ainda Babilonia 

prostituida, a  grande cidade e mistério dizendo pelos seus templos de moedas, sua 

ciência de migalhas que a prostituta é aquela que de Miqueias 4 tem chifres de ferro e 

unhas de bronze, mas meus amados chifres não são dentes e percebendo esta sutileza e 

entendimento que a verdade comprovada com números e poder é diferente de culto e 

mistérios e frente  a uma espiritualidade de caráter este mesmo animal, Besta, será 

aquele que com muito ódio e como Bode irá contra o ocidente vindo do oriente usando 

da taça e seus números para destruir reis e reinos, igrejas e povos, seu próprio povo 

construído e que os admira em línguas e por isso Santa Aliança não somos os que atacam 

ou destroem, mas o que pela palavra, pelas provas, pela mídia, pela letra, pelo Graal com 

números a frente de todos falamos a verdade e com resistência e de tal forma a salvar os 

que compreenderão e se retirarão das demandas deste poder, e por isso nas Profecias 

do Armagedom não se sentam papas e muito menos donos de templos por moedas, mas 



homens e mulheres de verdadeiro caráter, luta e reforma e pela Aliança Universal e Santa 

porque é Pura é verdadeira. 

Basta-nos a verdade que se prova por exatas e que comprova um universo sempre vivo. 

MENE, MENE, TEQUEL, URFAZIM. 

Na ciência não se sentam homens contra Newton, Descartes elevando misérias de uMA 

Teoria Relativa para com o poder da Taça dizer que se é reino de poder do fogo SEM 

MOSTRAR DE ONDE TIRA O FOGO, não, na ciência se levantam homens que apontam as 

verdades e os verdadeiros Santos desta luta por um povo e toda a arqueologia dos fatos. 

Veja que somente com a boca orquestramos o mundo e sem danificar o trigo e azeite, 

Cavalo Negro. 

Veja que frente a esta verdade se cumpre aquele que levará seu próprio grupo de crentes 

a destruição, pois precisará destruí-los para ser e não será, apontando que quem está 

destruindo são os que carregam a verdade do Cálice e seus números e do porque 

realmente Jesus um exímio lutador foi destruído como homem na Terra e exemplo, e 

mesmo assim este perderá, destes templos e matandos seu próprio séquito de homens 

e mulheres, pois não será aceito que destruindo templos estes se firmem em se conduzir 

e se manter  a uma Teoria da Relatividade em ciência falsa como instrução a um mundo. 

Veja como é fácil neste Labirinto de Quiron , deste miserável gigante filisteu, afunila-lo, 

cerca-lo e de tal forma que mesmo ele destruindo suas próprias asas de templos não lhe 

será dado o direito e poder de pela Teoria da Relatividaade Geral esconder o Graal e toda 

a sua verdade arqueológica junto ao caráter de todos estes Santos que perderam suas 

vidas por um povo, seus próprios irmãos, porque sempre reconheceram que são homens 

e não Deus. 

Perceba que a guerra contra os verdadeiros Santos da história não é destruir as próprias 

instituições criadas por esta Prostituta Babilonia, logo, o que todos estão assistindo não 

passa de mais uma estratégia destes porcos que serão lançados no abismo e um deles 

Olavo levando o Brasil e Portugal com suas falcatroas ao descumprimento e por isso 

falaremos no Norte e Sul contra o próprio Norte e Sul de Daniel 11. 

 

E também a respeito dos dez chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante 

do qual caíram três, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, 

e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. 

Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. 

Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo; e chegou o tempo em 

que os santos possuíram o reino. 

Disse assim: O quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos 

os reinos; e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. 

E, quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis; e depois deles se 

levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a três reis. 

E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em 



mudar os tempos e a lei; e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e 

a metade de um tempo. 

Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o 

desfazer até ao fim. 

E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao 

povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o 

servirão, e lhe obedecerão. 

Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me 

perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante; mas guardei o assunto no meu 

coração. 

 

Daniel 7:13-28 

Veja que o bode, o vermelho de Nostradamus se levantará de tal forma terrorista que 

usará de Igrejas, templos, para dizer que com o castiçal ou pelo castiçal com números 

isto o faz, queimar e matar seu próprio povo instituído a crer em suas falsas filosofias, 

mas assim o fazendo continuará a dizer que a Teoria da Relatividade deve se unir a 

quântica que sempre foi clássica e arqueológica para assim garantir o mistério da mesma 

prostituta. 

Mas o juízo será estabelecido, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o 

desfazer até ao fim. 

E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao 

povo dos santos do Altíssimo; o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o 

servirão, e lhe obedecerão. 

 

DANIEL 8 

E levantei os meus olhos, e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 

dois chifres; e os dois chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro; e o mais 

alto subiu por último. 

Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte e para o sul; e nenhum 

dos animais lhe podia resistir; nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão; e ele fazia 

conforme a sua vontade, e se engrandecia. 

Este carneiro, os brancos de Nostradamus que lutam por uma mesma e sempre ideologia, 

manter a Babilonia Mistério, gerando confusões e guerras, carregando o chifre, o cetro e 

o fazendo grande, na verdade com o cetro do signo arqueológico se fazendo grande e 

contra todos que contrariam seus empreendimentos. 

 

E, estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas 

sem tocar no chão; e aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. 

Veja que este bode é o quarto que tem um chifre entre os olhos e vem contra o ocidente 

como o vermelho de Nostradamus contra o seu próprio aliado, branco de Nostradamus. 
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E dirigiu-se ao carneiro que tinha os dois chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do 

rio, e correu contra ele no ímpeto da sua força. 

E vi-o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o quebrou-lhe os dois 

chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o 

pisou aos pés; não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. 

E o bode se engrandeceu sobremaneira; mas, estando na sua maior força, aquele grande 

chifre foi quebrado; e no seu lugar subiram outros quatro também insignes, para os 

quatro ventos do céu. 

Veja que é bode em aliança com branco, o carneiro, o cordeiro que permite o bode a 

entrar e matar e destruir suas próprias fundações da cidade Babilonia, mistério e 

tentando assim garantir pela confusão a manutenção de seus poderes falseados. 

Mata os do sri lança e o Papa pede paz, mas foi permitido matar entre as suas politicas. 

Veja que deste chifre de Bode e pelo poder da Vara o mesmo se engrandecendo cai e 

dele nasce 4 animais, mais 4 tempos, em poder e menor poder se utilizando do cetro, da 

vara e a mantendo para um sempre povo e ordem mistério. 

Sempre todos os mesmos poderes e de sempre homens Senhores e Senhoras e saus 

falcatroas e ganancias em Ordem contra a própria Ordem que dizem ser Ordem e 

Alimentam. 

 

E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o 

oriente, e para a terra formosa. 

Veja que mesmo destituído em poder este chifre já dda a primeira revelação e 

mostragem da primeira besta em Apocalipse 13 que e as 7 chifres e 10 cidades cresce 

para o sul e se infiltra no Sul e crescendo de tal maneira na terra formosa da promessa e 

Santa Aliança, a verdadeira. 

Estamos infiltrados, todos. Eles permanecem ainda no poder. 

 

E se engrandeceu até contra o exército do céu; e a alguns do exército, e das estrelas, 

lançou por terra, e os pisou. 

E se engrandeceu até contra o príncipe do exército; e por ele foi tirado o sacrifício 

contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. 

E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por causa da transgressão; e lançou a 

verdade por terra, e o fez, e prosperou. 

Veja que estes que assim o farão nas terras do sul jogarão a verdade por Terra, manterão 

nas Academias seus achados enaltecendo a Teoria da Relatividade ocultando de onde 

tirou poder de genialidade, continuarão dizendo que satanás é quem coloca números 

como Newton em mandalas coloridas e que o Messias é a fé e dízimos sobre um templo 

uma arca com moedas. 



 

Depois ouvi um santo que falava; e disse outro santo àquele que falava: Até quando 

durará a visão do sacrifício contínuo, e da transgressão assoladora, para que sejam 

entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? 

E ele me disse: Até duas mil e trezentas tardes e manhãs; e o santuário será purificado. 

2300 – 1290 – 1335 é a metade do tempo do valor do castiçal MENE, MENE, TEQUEL, 

UFARSIM, feliz serão os que passarem pela metade do tempo e cumprimento, porque 

tudo se cumprirá tão quanto a própria Santa Aliança. 

235 é o valor de cada lado do signo arqueológico, de cada lado do castiçal, de cada lado 

de seus números fixos e a verdade do Verdadeiro Jesus com o Cristo e o Deus 

Desconhecido de Paulo Apóstolo. 

 

 

  

E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se 



apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. 

E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse: Gabriel, dá a 

entender a este a visão. 

E veio perto de onde eu estava; e, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto; 

mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do 

tempo. 

E, estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra; ele, porém, me 

tocou, e me fez estar em pé. 

E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira; pois isso 

pertence ao tempo determinado do fim. 

Aquele carneiro que viste com dois chifres são os reis da Média e da Pérsia, 

Mas o bode peludo é o rei da Grécia; e o grande chifre que tinha entre os olhos é o 

primeiro rei; 

O ter sido quebrado, levantando-se quatro em lugar dele, significa que quatro reinos se 

levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. 

Mas, no fim do seu reinado, quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei, 

feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. 

E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força; e destruirá 

maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver; e destruirá os poderosos e o 

povo santo. 

E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão; e no seu coração 

se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança; e se levantará contra o 

Príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. 

E a visão da tarde e da manhã que foi falada, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, 

porque se refere a dias muito distantes. 

E eu, Daniel, enfraqueci, e estive enfermo alguns dias; então levantei-me e tratei do 

negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. 

 

Daniel 8:3-27 

Veja que este grande assolador meus amados, e entendam isso, será quebrado sem mão, 

pois basta MENE, MENE, TEQUEL, UFARSIM o próprio castiçal para o condená-lo ao 

abismo e por isso Cavalo Negro, sem prejudicar o azeite e trigo, sem danificar, matar 

pessoas, colocar fogo em templo, mas resistir, resistir com caráter até o fim e para tanto 

o que vimos em mídia a pouco e no Sul do cumprimento, Olavos, de Brusque a 

Andromeda dizendo ser descoberto emaranhados quânticos sem citar, que putaria e 

prostituição no descumprimento da verdade e Santa Aliança é esta, somente cegos não 

enxergam as artimanhas de uma mesa como a dos 1000 homens se embriagando por 

moedas e ouro como sempre de uma miserável congregação 120. 

E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão; e no seu coração 

se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança; e se levantará contra o 

Príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. 

Daniel 9 
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No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, 

de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações 

de Jerusalém, era de setenta anos. 

 

Daniel 9:2 

Amados, quem foi Jeremias ditos por estes sempre fariseus um profeta chorão, estes 

porcos que se inundaram de seu sangue e de tantos outros elevados em caráter  e ordem 

com o castiçal, não foi aquele que eleva-se frente a qualquer Jonas , sozinho, condenando 

Reis corruptores, sozinho condenando e apontando ordens corruptoras, sozinho por um 

povo ao qual aprisionado nada vêem, nada enxergam. 

Sendo assim estas desolações tem relação com os 70 do limite de tudo, do limite de Deus 

frente aos homens e suas sempre prostituições e por isso é no sétimo anjo que tudo se 

cumpre. 70*7 o limite do pecado. 

E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: Os 

reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o 

sempre. 

E os vinte e quatro anciãos, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, 

prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, 

Dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de 

vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste. 

E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e 

o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o 

teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. 

E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo; e 

houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grande saraiva. 

 

Apocalipse 11:15-19 

Entenda que o tempo de dar galardão aos seus profetas é o mesmo que ressuscitar para 

gloria e para vergonha eterna de Daniel. O tempo dos mortos para serem julgados são 

daquelas almas que insistem na ignorância e na conduta e conduite da embriaguez sobre 

o poder do Castiçal por moedas, ouro.  

E não é que a arca da Aliança de Deus e seu verdadeiro tabernáculo meus amados 

finalmente foi vista do verdadeiro templo e trono e glória. 

MENE, MENE, TEQUEL, UFARZIM 

Em Daniel 9, depois de Beltessazar a Deus  pedir perdão de todas as suas iniquidades 

sobre a verdadeira Santa Aliança do Castiçal em glória, honra, poder, espiritualidade em 

caráter e ciência sem migalhas a visão é compreendida. 

Ele me instruiu, e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o 

sentido. 

No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para to declarar, porque és mui 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/dn/9/2+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/ap/11/15-19+


amado; considera, pois, a palavra, e entende a visão. 

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para 

cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniqüidade, e trazer a 

justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. 

70 é o valor da curva e para o povo compreender esta curva da maldição gerada pelo 

plantio de permitir falsos profetas, falsos cientistas em ordem será inevitável. 

 

Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até 

ao Messias, o Príncipe, haverá sete semanas, e sessenta e duas semanas; as ruas e o muro 

se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 

 

Até o Armagedom e daqui a 27 anos com o filho em Miguel haverá ainda mais 7 semanas 

dos 70, a metade do tempo para se cumprir o aprendizado e em seguida o aprendizado 

do erro sobre o limite do mesmo erro 70*7. 

Tudo isto ocorrerá como veremos em tempos muito angustiosos e que começaram no 

último ano do aniversário de Isarel, os 70 anos de seu aniversário. 

 

E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo; e 

o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com 

uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações. 

Esta passagem Senhores e Senhoras é muito importante, pois nos levará ao 

entendimento claro de Daniel 11 e Santa Aliança, a metade do tempo, nosso tempo. 

O Messias será cortado, pois uma metade irá querer a verdade e a outra insistirá na 

mentira e o povo do principe, de Miguel, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário 

Babilonia, da mentira e tudo isso com uma inundação de verdades e palavras, de águas, 

as águas contra aquelas águas que de Apocalipse 12 tentam afoga-las, afogar a mulher e 

jogada pelo Dragão, mas que em dores de parto saem dela águas de dores e de parto 

junto a Miguel e por isso a Terra a ajuda e ajuda o Príncipe que há de se cumprir e estas 

são as assolações inevitáveis das relações do limite entre a verdade e a mentira dado a 

sempre irresponsabilidade do próprio homem, bastava a besta do homem não mentir 

para não estar nesta carnifina Apocalipse e Armagedom, não duvidem. 

 

E ele firmará aliança com muitos por uma semana; e na metade da semana fará cessar o 

sacrifício e a oblação; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até à 

consumação; e o que está determinado será derramado sobre o assolador. 

 

Daniel 9:22-27 
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Veja que mesmo resistindo o assolador continuará a comer carne, a devorar , a destruir 

tamanha a raiva e de forma a tentar confundir a qualquer custo quem são os bonzinhos 

e quem é o ruim da história e por isso Senhores da Santa Aliança como se vencer uma 

guerra com a mentira, escondendo pela mídia e na manga a verdade cumprindo a frase - 

e eles correram para as cavernas quando viram a grande Besta. 

Esconder a verdade de um povo é dar poder ao assolador. 

Em Daniel 10 falara das 72 semanas e que são a metade do tempo e que envolve a 

trindade dos 24 onde 24*3=72 do grau aumentando em tempo de 74 conforme 

62*7=434 que menos 330 ganha-se no tempo o limite de 4 de 7 tempos sobre 70. 

E eis que certa mão me tocou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre 

as palmas das minhas mãos. 

E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer, e levanta-

te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E, falando ele comigo esta palavra, levantei-

me tremendo. 

Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu 

coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; 

e eu vim por causa das tuas palavras. 

Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu vinte e um dias, e eis que Miguel, um dos 

primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. 

Perceba que Miguel nasce antes de completar as 72 semanas do fim e vem para ajudar a 

luta contra os assoladores e usurpadores da verdade do Graal e seus números e 

verdadeira espiritualidade em caráter. 

 

Agora vim, para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros 

dias; porque a visão é ainda para muitos dias. 

E, falando ele comigo estas palavras, abaixei o meu rosto para a terra, e emudeci. 

E eis que alguém, semelhante aos filhos dos homens, tocou-me os lábios; então abri a 

minha boca, e falei, dizendo àquele que estava em pé diante de mim: senhor meu, por 

causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. 

Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque, quanto a mim, 

desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. 

E aquele, que tinha aparência de um homem, tocou-me outra vez, e fortaleceu-me. 

E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo; anima-te, sim, anima-te. E, 

falando ele comigo, fiquei fortalecido, e disse: Fala, meu senhor, porque me fortaleceste. 

E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe 

dos persas; e, saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. 

Mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade; e ninguém há que me 

anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. 

 

Daniel 10:10-21 
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Como pode o servo do meu senhor falar com o senhor, dado o fato de ser eu Daniel 

imperfeito, pois Daniel sobreviveu aos reinados por esperteza, sabendo a verdade e 

reformando pela metade, profetizando as coisas do porvir, mas não cumprindo como 

cumprirá Miguel profundamente instruído na letra do castiçal, profundamente 

compreendedor dos termos leite , mel, manteiga e leão junto a vara e por isso para o 

Senhor que fala com Daniel não haverá ninguém,senão Miguel, que o anime tanto, vosso 

príncipe, o príncipe do povo de Daniel ao qual compreende MENE, MENE, TEQUEL, 

URFAZIM. 

Veja que temos dois Príncipes em jogo, Miguel e o assolador, onde o assolador tem em 

si 4 reinos que se convergem em uma espada entre dois olhos pegando fogo e cheia de 

boca e blasfêmias contra a verdade do Graal , mas usando o Graal, com suas asas que 

cortadas não passa de um homem com duas pernas fincadas no chão; mas por puco 

tempo. 

ELIAS, cavalgando ao cumprimento do Cavalo Amarelo. 

Senhores e Senhoras, ouçam a voz, ouçam e leiam, rasguem suas vestes, sejam dignos de 

si mesmos e para um veradeiro futuro, porque nossa Aliança Universal e nosso porvir 

esta em jogo: 

E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e 

dez chifres, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças um nome de 

blasfêmia. 

 

Apocalipse 13:1 

Já o vimos e já o entendemos e por isso Senhores e Senhoras, não temam: 

Se alguém tem ouvidos, ouça. 

Se alguém leva em cativeiro, em cativeiro irá; se alguém matar à espada, necessário é 

que à espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. 

E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro; e 

falava como o dragão. 

Vejam que o cordeiro aliando e branco com o bode vermelho esta sendo destruído por 

raiva e ódio de ter perdido pelas próprias profecias e por isso é o próprio Dragão que esta 

devorando as Igrjas e os templos. 

É a própria besta que esta matando seus povos que ela mesma construiu, pois ela sabe 

que seu fim está próximo, pois ele Tiro, Sete sabe que não pode me tocar e não pode 

tocar nenhum da Santa Aliança em dignidadel caráter e cumprimento, ouçam a voz, se 

cumpram, compreendam. 

 

E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela 

habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. 

E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos 
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homens. 

E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em 

presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta 

que recebera a ferida da espada e vivia. 

E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem 

da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da 

besta. 

Vejam quantas igrejas por moedas alimentando a besta e suas falsas profecias, 

convertam-se, aliem-se a Santa Aliança em caráter e Obra, ao tabernáculo, pois tudo irá 

se cumprir e principalmente o Vale da Visão se não ouvirem como Deus diz a FILHA DE 

MEU POVO, eu mesma. 

O Bode destruindo o carneiro que deixou de ser , pois foi pego pelas suas mentiras com 

MENE, MENE , TEQUEL, ARFUSIM se levantará e de tal forma que consumira cidades e 

estados sem dó ou pena, mil vezes pior do que assistimos na Venezuela e se infiltrará de 

tal forma e por imprudência dos que sabem dando mangas aos que estão no poder com 

estas ordens e falsas ordens de perceptivas que se cumprirá até a última gota de sangue 

descrito por Deus, pois e prestem muita atenção nesta passagem: 

Portanto digo: Desviai de mim a vista, e chorarei amargamente; não vos canseis mais em 

consolar-me pela destruição da filha do meu povo. 

 

Isaías 22:4 

Do vale da visão não será levada a terça parte, mas a quarta parte, pois desviaram a vista 

pela destruição de tudo que a filha diz e então não cansarão de consolar a destruição de 

tudo o que diz  filha até a ultima gota, e isto não é uma ilusão, é cumprimento mediante 

o livre arbritio Senhores e Senhoras.7 

Ouçam a voz. A filha não morre, quem morrerá é o que a filha diz e então o homem estará 

pelo próprio homem enfadado a perdição. 

 

E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um 

sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, 

Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome 

da besta, ou o número do seu nome. 

Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta; porque é 

o número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. 

 

Apocalipse 13:9-18 

 

O assolador será o pior comunista de todos os tempos da história e até os que o adorarem 

comerão de migalhas de seu poder como ratos, sendo humilhados, a terra virará o 

próprio holocausto e inferno. 
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Como permitir estes asnos como Olavos ainda no Sul, como permitir estas alianças que 

estão descumprindo a verdade da taça de homens dizendo estar descobrindo em redes 

sociais novos emaranhados quânticos de SPIN indeterminado e no Brasil ocultando a 

taça, como vencer a MENTIRA MENTINDO e dando carta branca para o ASSOLADOR TIRO 

SE GARANTIR MUNDIALMENTE. Acordem, Santa Aliança porque se esncondem na 

caverna e porque não entenderam qeu o tabernáculo das Profecias de Armagedom exige 

caráter em tudo para ser e não ser pego ns trincheiras. 

Dã releia seu papel, é apontar o erro sem ser erro, é apontar o erro falando a verdade 

onde a malícia está na força de não desistir em ser dignooooo. 

DANIEL 11 

Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. 

E agora te declararei a verdade: Eis que ainda três reis estarão na Pérsia, e o quarto 

acumulará grandes riquezas, mais do que todos; e, tornando-se forte, por suas riquezas, 

suscitará a todos contra o reino da Grécia. 

Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe 

aprouver. 

Mas, estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os quatro 

ventos do céu; mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio 

com que reinou, porque o seu reino será arrancado, e passará a outros que não eles. 

Estes 3 reinos que são sobrepujados por 1 e que é separado em 4 e que no total são 8 o 

valor da estrela hitita de 8 pontas, pois 3+1+4=8, perfazem o Arco retirado do Graal, da 

vara, de forma a com este arco e vara garantir seu poder e ser poder em mistério 

garantindo a existência da Grande Prostituta que se embriaga dos sangues de todos 

aqueles que a contrariam entre culto PEOR de Bete por Josué e mesa de Moisés tão 

quanto Baal-PE OR, dos feiticeiros, lojas etc. 

 
E será forte o rei do sul; mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará 

poderosamente; seu domínio será grande. 



Um príncipe que nascerá no Sul, o próprio Miguel da mulher de Apocalipse 12 será mais 

forte em Glória, Honra e Poder junto a conclusão dos 24 da mesa, os irrepreensíveis 

retirados das mesas e porões destas salas de Salomão 60*24=144,0. 

 

Mas, ao fim de alguns anos, eles se aliarão; e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para 

fazer um tratado; mas ela não reterá a força do seu braço; nem ele persistirá, nem o seu 

braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia 

naqueles tempos. 

 

Esta é uma aliança já concluída e na própria Babilônia, ou seja sobre a Cidade Prostituída, 

entre a filha do Rei do Sul indo ao Norte e um tradado, e diz-se Brasil e Portugal do 

cumprimento, onde em aliança ela insistirá em provar e mostrar a verdade e por isso não 

reterá a força e ele, representação Norte Portugal não persistirá, pois compreenderá. 

Aqueles que é entregue com ela, os que a tiverem trazidos, são os Gigantes do passado, 

todos os Santos que provam suas lutas mostrando a verdade do Castiçal e Oliveira, e o 

seu pai, o Senhor do Univero e que a fortalecia e sempre fortalecerá. 

Dado esta aliança começaram a acontecer resistências de ordens e alianças destas 

mesmas ordens dentro do Sul Brasil e Norte Portugal contra o cumprimento ao quais 

quem a disso acompanha o sabe e vivencia. 

Bom, mas continuemos e vejamos... 

 

Mas de um renovo das raízes dela um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e 

entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. 

Veja que é dela que sai um renovo, UM RENOVO, como é o próprio RENOVO DE 

APOCALIPSE, mas antes um se levantará no lugar deste Renovo contra o Norte e que não 

é mais Portugal sendo do próprio Norte Portugal da Aliança, logo este Norte da corrupção 

da verdade do castiçal e seus números não resistirá e o Norte da Aliança prevalecerá 

contra o Norte da corrupção, pois dará ouvidos a ela não cumprindo o Vale da Visão e 

aqui meus amados esta as garantias das trincheiras dado o caráter e promessas de Deus 

no Livro da Vida aos quais os eleitos estão escritos, não duvidem, lutem, resistam, 

continuem, sejam firmes, ingressem na leitura e prática, ouçam a voz, metade do tempo. 

 

Também os seus deuses com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos 

de prata e ouro, levará cativos para o Egito; e por alguns anos ele persistirá contra o rei 

do norte. 

Veja que todas as formas de culto, mentiras, falcatroas serão cativas junto a um Egito que 

se chamará terra da destruição e que representa os antepassados mistério em ordem, 

este cativeiro será por resistência inevitável e cumprido por este Norte que compreendeu 



com ela e todos que ela trouxe da história e que tem o filho e o verdadeiro Pai de todos 

com o castiçal. 

Este cumprimento está em Zebulom das Profecias do Armagedom. 

 

E entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. 

Não haverá da parte do Sul gosto por estas mudanças e verdades e este Sul continuará 

sendo contra e voltará contra sua própria terra Noerte, Portugal da Aliança sendo que 

em Portugal muitos do Norte estarão contra a Aliança também. 

 

Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças; e virá 

apressadamente e inundará, e passará adiante; e, voltando levará a guerra até a sua 

fortaleza. 

Esta passagem tem profunda relação com o revelado a Daniel em Daniel 9:26, mas antes 

observem que 62*7 é 434 que menos 360 é 74, o valor 70 do limite mais 4 tempos para 

7 dos 70*7 limite de tudo, logo vejamos: 

E depois das sessenta e duas semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo; e 

o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com 

uma inundação; e até ao fim haverá guerra; estão determinadas as assolações. 

 

Daniel 9:26 

O povo do príncipe Miguel que há de vir destruirá a cidade e o seu santuário, mas não 

por destruição matando pessoas e sim pela resistência de não aceitação dos mentirosos 

que estes sim é os que atacarão matando pessoas e verdades do cumprimento 

garantindo a morte da terça parte da população da terra conforme o vale da visão como 

veremos e dos violentos ao passo que se a Santa Aliança não se levantar dignamente e 

firmemente será a quarta parte. Meus senhores a conta de Deus da terça parte é esta, 

onde os quadrados escuros serão a terça parte dizimada. 
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Lembre-se visto a arca, o templo, o tabernáculo, a metade do tempo é a que estamos 

vivendo. 

A guerra a partir daqui será até o príncipe que dará fim a ela e de vez com a verdade e 

pelo povo do Príncipe os 144 mil e da Santa Aliança, os da herança, os verdadeiros 

defensores de toda a Terra e exemplos para um mundo, mas Eclesiastes, o que é isto que 

importa Senhores a não ser como Descartes diz, dormir em paz, ou mesmo Newton em 

Apocalipse de Daniel a João, pelo menos tenho certeza que deixei algo para a posteridade 

e que se preste. 

Bom Senhores e Senhoras, sabemos já que esta resistência está dentro do Sul Brasil e 

Norte Portugal desde 2011 e que ainda temos muitos infiltrados pela mentiras e ordens 

do dragão e suas necessidade de mamarem sempre em ouro e não em glória e 

consequentemente a sempre herança de paz e prosperidade a todos. A responsabilidade 

para ser Rei é diferente de Reis sem qualquer resquício de responsabilidades e sempre 

sendo por miseráveis falcatroas a um povo fornecendo um dane-se a seu irmão de carne, 

sempre. 

 

Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte; este 

porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. 

O Rei do Sul ficará irado com o norte e lutará com o Norte da Aliança, pois não lhe 

interessa a aliança Norte e Sul da verdade já que está estragando a sua ordem de Lojas e 

moedas, todas, digo todas. 

 

A multidão será tirada e o seu coração se elevará; mas ainda que derrubará muitos 

milhares, contudo não prevalecerá. 



Ele insituirá uma certa vitória por um tempo, mas não prevalecerá, estes que estão ainda 

no Sul corrompendo a Aliança e cumprimento. 

 

Porque o rei do norte tornará, e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, 

e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas 

riquezas. 

Estas riquezas trazidas deste Norte da Aliança será as que envolverão a verdade da taça, 

mas infelizmente estes não serão os verdadeiros, e por isso a voz avosa antes para que 

com sabedoria não sejamos, nõs , os vencedores da Verdadeira Santa Aliança consumidos 

nas trincheiras. 

Meus Senhores e Senhoras é muito fácil distinguir o ladrão, nasta-lhe poder, basta-llhe 

uma dica e pela dica a atitude que este mesmo escolhe e que sempre será ocultar, 

guardar na manga, mentir, colocar moedas a frente, etc, negar a filha do meu povo. 

 

E, naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul; e os violentos dentre o teu 

povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. 

E assim o Sul finalmente é limpo e por resistência Zebulom. 

 

E o rei do norte virá, e levantará baluartes, e tomará a cidade forte; e os braços do sul 

não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. 

Aqui será o grande assolador em um começo das profecias e impotências ao qual em 

segunda vinda este assolador voltará enfurecido, pois a Santa Aliança compreendendo 

finalmente estára fortalecida. 

 

O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir 

diante dele; e estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. 

 

Mas aqui entrará um Norte que se apoderará da terra da promessa e que não é o Norte 

da Aliança com a verdade do Sul e sua promessa nela com o filho, o príncipe. 

Um norte branco, cheio de riqueza e potencia, cheio de tecnologias como as da Nasa 

aliadas a este Sul da Glória que está se dizendo fortaleza, mas por Issacar como Dario 

colocando Danieis em covas, a própria promessa para ser devorados por leozinhos de 

Ezequiel nascido de prostitutas, cidades prostituidas e embriagadas. 

 

E dirigirá o seu rosto, para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos, 

assim ele fará; e lhe dará uma filha das mulheres, para corrompê-la; ela, porém, não 

subsistirá, nem será para ele. 



Ela não é e não será para esta Ordem. 

 

Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas; mas um príncipe fará cessar o 

seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. 

Dela, o Príncipe e todo o cumprimento o derrubará, todos. 

 

Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará, e cairá, e 

não será achado. 

 

E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino; mas 

em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. 

 

Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade 

real; mas ele virá caladamente, e tomará o reino com engano. 

 

E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele; e serão quebrantados, 

como também o príncipe da aliança. 

Eles negarão Senhores a Aliança, o príncipe, a voz da filha do meu povo do vale da visão. 

Ele dará meios de dizer que isto não vale, são apenas palavras soltas ao vento, que isto 

estraga as estratégias internacionais, prestem atenção. Esta inundação será suja e 

quebrantará , mas por pouco tempo até o príncipe da aliança, quem o carrega, mas por 

pouco tempo. 

 

E, depois do concerto com ele, usará de engano; e subirá, e se tornará forte com pouca 

gente. 

 

Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca 

fizeram seus pais, nem os pais de seus pais; repartirá entre eles a presa e os despojos, e 

os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. 

 

E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército; e o 

rei do sul se envolverá na guerra com um grande e mui poderoso exército; mas não 

subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele. 

 

E os que comerem os seus alimentos o destruirão; e o exército dele será arrasado, e 

cairão muitos mortos. 



 

Vejam que estão promovendo como valia alimentos trangênicos e agrotóxicos como 

entrada no Sul, prestem atenção, prestem atenção. 

Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa 

falarão a mentira; mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo 

determinado. 

Veja que uma grande multidão, o povo da Santa Aliança e acordado pegará todas as 

falcatroas destes como nas alianças de Olavos, com potencias e Nasas, por exemplo 

desviando o Norte e Sul do Cumprimento para Bodes e Carneiros ou mesmo brancos e 

vermelhos de Nostradamus. 

Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa 

falarão a mentira; mas isso não prosperará, porque ainda verá o fim no tempo 

determinado. 

 

Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa 

aliança; e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. 

 

No tempo determinado tornará a vir em direção do sul; mas não será na última vez como 

foi na primeira. 

 

Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza; e voltará, e se 

indignará contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver; voltará e atenderá aos que 

tiverem abandonado a santa aliança. 

Mas veja que sobre as terras da Santa Aliança estes terão poder por pouco tempo e por 

isso reajam rápido. 

E aqui então começa a ira do grande assolador final até o cumprimento de 27 anos em 

Miguel, o Armagedom. 

 

E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o 

sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. 

E aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu 

Deus se tornará forte e fará proezas. 

E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos; todavia cairão pela espada, e pelo fogo, 

e pelo cativeiro, e pelo roubo, por muitos dias. 

E, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro; mas muitos se ajuntarão a eles com 

lisonjas. 

E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados, e embranquecidos, até 

ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. 

E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo 



deus; e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero, até que a ira 

se complete; porque aquilo que está determinado será feito. 

E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem 

a deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. 

Mas em seu lugar honrará a um deus das forças; e a um deus a quem seus pais não 

conheceram honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas 

agradáveis. 

Com o auxílio de um deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas; aos que o 

reconhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por 

preço. 

E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele 

com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios; e entrará nas suas terras e as 

inundará, e passará. 

Novamente a Santa Aliança vence por resistência e enfraquecimento destes bestas e 

desta Besta. 

 

E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes: Edom 

e Moabe, e os chefes dos filhos de Amom. 

E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. 

E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito; 

e os líbios e os etíopes o seguirão. 

Mas os rumores do oriente e do norte o espantarão; e sairá com grande furor, para 

destruir e extirpar a muitos. 

E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso; mas 

chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. 

 

Daniel 11:1-45 

 

E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos 

do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação 

até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado 

escrito no livro. 

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para vida eterna, e outros 

para vergonha e desprezo eterno. 

 

Daniel 12:1,2 

 

Digam amém por isso Senhores e resitamos, somos mais que vencedores de mesa, os 

verdadeiros. 
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VALE DA VISÃO 

Peso do vale da visão. Que tens agora, pois que com todos os teus subiste aos telhados? 

Tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos 

à espada, nem morreram na guerra. 

Todos os teus governadores juntamente fugiram, foram atados pelos arqueiros; todos os 

que em ti se acharam, foram amarrados juntamente, e fugiram para longe. 

Portanto digo: Desviai de mim a vista, e chorarei amargamente; não vos canseis mais em 

consolar-me pela destruição da filha do meu povo. 

Aqui meus amados Deus diz assim: Não se cansam de destruir tudo que a filha de meu 

povo diz a vocês e com suas imundícias, ok, então não se cansarão de consolar-me pela 

destruição que o orgulho e vontade e desejos de poder de vocês fazem para destruí-la, 

logo chorarão, chorarão até aprenderem e assim será, até a última gota de sangue na 

terra e por culpa da escolha de vocês homens não reformadores. 

 

Porque dia de alvoroço, e de atropelamento, e de confusão é este da parte do Senhor 

DEUS dos Exércitos, no vale da visão; dia de derrubar o muro e de clamar até aos montes. 

Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros; e Quir 

descobriu os escudos. 

E os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se colocarão em 

ordem às portas. 

E ele tirou a coberta de Judá, e naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. 

E vistes as brechas da cidade de Davi, porquanto já eram muitas, e ajuntastes as águas 

do tanque de baixo. 

Também contastes as casas de Jerusalém, e derrubastes as casas, para fortalecer os 

muros. 

Fizestes também um reservatório entre os dois muros para as águas do tanque velho, 

porém não olhastes acima, para aquele que isto tinha feito, nem considerastes o que o 

formou desde a antiguidade. 

E o Senhor DEUS dos Exércitos, chamou naquele dia para chorar e para prantear, e para 

raspar a cabeça, e cingir com o cilício. 

Porém eis aqui gozo e alegria, matam-se bois e degolam-se ovelhas, come-se carne, e 

bebe-se vinho, e diz-se: Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 

Mas o SENHOR dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: Certamente esta 

maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor DEUS dos Exércitos. 

Assim diz o Senhor DEUS dos Exércitos: Anda e vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o 

mordomo, e dize-lhe: 

Que é que tens aqui, ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? 

Cavando em lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti 

mesmo? 

Eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte, e de todo te 

envolverá. 

Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso; 



ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, ó opróbrio da casa do teu senhor. 

E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento. 

E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Hilquias; 

E vesti-lo-ei da tua túnica, e cingi-lo-ei com o teu cinto, e entregarei nas suas mãos o teu 

domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. 

E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará; e fechará, 

e ninguém abrirá. 

Com o próprio Anjo da Filadélfia, ela mesma, a própria filha, Amisadai Aieser, escolha os 

pregos que lhe servirão se pregados ou soltos desta vez, porque a vingança será 

cumprinda, pois o homem passará, mas minha palavra não passará, nem um til desta 

letra. 

Suje e será sujado e eu estarei aqui para assistir tudo até o cumprimento, pois é lei, é 

ordem, é a própria profecia que o diz. 

 

E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa 

de seu pai. 

E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como 

também todos os vasos menores, desde as taças até os frascos. 

Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado; e será 

cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. 

 

Isaías 22:1-25 
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