
Nostradamus - NADA ESTA OCULTO QUE NÃO POSSA SER REVELADO 

Pelas cartas de Nostradamus por Rainha do Sul 

 

48  
Vinte anos do reinado da Lua passaram Outros Sete mil anos durará seu reinado: 

Quando o Sol levará os dias restantes. Então estará realizada e finda minha profecia. 

APRESENTAR OS CALCULOS COM BAKTUNS 

 

Finda minha profecia e este é o tempo, nosso tempo apocalíptico! 

 

INTRODUÇÃO 

 

Michel de Nostredame 1503-1566 era um médico francês e apotecário unido a 

uma condição de vida e estilo de vida nobre de época ao qual isto é possível 

compreender, pois para tais cargos apenas aqueles ditos da nobreza assim se 

manifestavam em sociedade, em uma sociedade já totalmente oprimida pelo poder que 

subjulgou e se instalou sobre e definitivamente os templários, julgo pela morte de 

Demolay na época de Filipe IV 1268-1314 quando finalmente a monarquia déspota e da 

inquisição conceitual histórica entre França, Inglaterra e Gemânia se unificam por 

tratados e extensão de poder. 1 

 Famoso por ter a capacidade de vidência e sofrendo de epilepsia, gota e 

insuficiência cardíaca suas profecias podem ser compreendidas de três formas e como 

veremos ao longo desta obra: 

1. São dicas e conduítes históricos de busca sobre os problemas das cruzadas e 

defesas destas cruzadas tão quanto apresentações e apontamentos estratégicas 

desta monarquia déspota em poder, a Ordem da Serpente, que como Sir Isaac 

Newton em a obra As Profecias de Daniel e Apocalipse de São João, participante 

do Priorado de Sião já destacado dos templários corrompidos na época de Filipe 

IV, apresentará. 

2. São profecias de época unido a indignação clássica do ‘devir’ do homem. 

3. São profecias futuras unindo a mesma indignação clássica do ‘devir’ do homem. 

Nascido na França e neto de um judeu convertido ao catolicismo fato da conversão 

ao qual compreenderemos em razão das condições históricas das dinastias Francesas, 

Nostradamus entrou na Universidade de Avinhão para estudar Trivium (gramática, 

retórica e lógica) onde foi obrigado a sair em razão da peste negra em 1521. Desde 

                                                             
1 Maiores detalhes destas categorias ler Introdução da obra ‘A Razão, o Senso e o Espírito’ por Rianha do 
Sul. 



então, de 1521-1529, Nostradamus viajando buscou conhecer e encontrar ervas 

medicinais ao qual em seguida ingressa ao cargo de apotecário farmacêutico 

ingressando na Universidade de Montpellier para cursar medicina. Ser apotecário na 

época era proibido e em razão disto foi expulso da Universidade ao qual o documento 

(BIU Montpellier, Register S 2 folio 87) em nossos tempos atuais se encontra na 

Universidade como provas deste evento. Mesmo expulso Nostradamus continua a 

carreira de apotecário e finalmente cria a famosa pílula rosa, suposta vitamina C, que 

em altas doses preveniam as pessoas daquelas pestes. 

A Peste Negra foi uma pandemia de época que resultou na morte de 75 a 200 

milhões de pessoas na Eurásia (Europa e Ásia). A doença é transmitida através de pulgas 

e ratos pela bactéria anaeróbica Yersinia Pestis que pode se desencadear em três formas 

de peste: 

a. a peste pulmonar – é a mais rara peste negra e afeta o sistema respiratório, 

b. a peste septicêmica – afeta a circulação sanguínea, 

c. a peste bubônica – a feta o sistema linfático. 

O avô judeu de Nostradamus que assumiu o nome Nostradame pela conversão do 

catolicismo é da época de 1455 e a peste negra teve seu auge em 1346-1353 sendo a 

época de Nostradamus em 1503, 18 anos antes da excomunhão de Lutero, os 

remanescentes desta peste. 

Ocorreram vários focos desde então de ano em ano da peste negra nestas regiões. 

Bocaccio de 1313-1375 é apaixonado pela obra de Dante Alighieri, Dante que foi 

exilado e nasceu cinco anos após o fim da época de São Luis IX da França entre 1226-

1260, rei canonizado pelo poder papal e que através de um tratado traz o fim dos 

conflitos francos-ingleses. 

Percebam, Senhores e Senhoras, que temos aqui e até 1500 uma série de eventos 

turbulentos na história ao qual rapidamente descreveremos. 

Conforme a obra A Razão, o Senso e o Espírito de Rainha do Sul, São Luis IX 

canonizado pelo poder Papal é filho de Luis VIII ao qual é filho de Filipe II que é filho de 

Luis VII que é filho de Luis VI que é filho de Filipe I. Felipe IV quem mata Demolay e une 

finalmente junto ao poder papal a Inglaterra, França e Germânia ao qual é filho de Filipe 

III que é filho de Luis IX. Percebemos que são todos da mesma linhagem e monarquia e 

isto é importante considerar, pois mesmo com as reformas propostas por Luis IX 

percebemos que este possui uma pendencia entre duas influências e uma delas estará 

relacionada as influências do  conselheiro Abade Sauger profundamente influenciado 

por Pseudo-Dionisio o Aeropagita influenciando o Rei Luis VII. 

Pseudo-Dionisio o Aeropagita foi convertido por Paulo Apóstolo e citado em Atos 

sobre a conversão do mesmo ao Deus Desconhecido ao qual tem relação direta com o 

verdadeiro eleatismo subjulgado e corrompido por Parmênides de uma Roma já dividida 

entre Roma Ocidental e Oriental. 



Da mesma forma que Luis IX imputará várias reformas sociais como construção de 

leprosários, hospitais, orfanatos e escolas o mesmo será responsável pela nova lei sobre 

a presunção da inocência ao qual dá direito ao infrator de defesas, ou seja, ao acusado 

de infração sua inocência até que se prove. Outras importantes relações diz respeito a 

derrota de Henrique III da Inglaterra e o fim dos cem anos de conflito entre franco-

ingleses através de um tratado de paz. Este tratado será de mesmo cunho extensivo de 

poder e aqui temos então as condições de pendencias entre dois poderes sobre Luis IX 

ao qual em Luis XIV, o Sol após a época de Descartes e Academia de Mersenne se 

repetirá. 

Como dissemos Dante Alighieri é exilado após a morte de Luis IX, rei canonizado pelo 

papa Bonifácio VIII ao qual possui sérios conflitos com nosso escritor de a Divina 

Comédia que futuramente será influenciador de Bocaccio, mesmo tendo Abade Sauger 

como um tipo de ‘conselheiro’. 

É em meados de 1300, auge da peste negra, Bocaccio escreve sobre a peste negra 

assim: 

‘...Apareciam, no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou 

nas axilas, algumas inchações. Algumas destas cresciam como maçãs, outras como um 

ovo; cresciam umas mais, outras menos; chamava-as o povo de bubões. Em seguida o 

aspecto da doença começou a alterar-se; começou a colocar manchas de cor negra ou 

lívidas nos enfermos. Tais manchas estavam nos braços, nas coxas e em outros lugares 

do corpo. Em algumas pessoas as manchas apareciam grandes e esparsas; em outras 

eram pequenas e abundantes. E, do mesmo modo como, a princípio, o bubão fora e 

ainda era indício inevitável de morte, também as manchas passaram a ser mortais...’ 

 Vale ressaltar que na época de Luis VII 1137-1180 temos a aparição de três 

personagens históricos: Reis, Papas e Béscia, exilado e excomungado ao qual é um 

possível iniciador do futuro luteranismo. 

Tudo irá se cumprir e seguindo as escrituras Bíblicas com a Candeia do 

cumprimento ao qual é o único e verdadeiro, Nostradamus se guiou. 

Deus disse, Deus fará e para tanto Tiro é um czar, para tanto a ele fala a Voz 

fortificada pelo clássico Nostradamus ao qual este sabedor da chave, da voz e profecias 

avisa, avisa as vírgulas do que será e não outra coisa será. 

Sim, haverá terras aos quais já estamos presenciando o enxergar sendo 

pressionadas a longos períodos de revolução, haverá terras em total revolução, haverá 

também uma dizimação mundial a ponto de os da herança após a conclusão de tudo e 

por Ordem Divina se iniciar. 

Caiu, Caiu a Babilônia. 

Haverá sim a Terceira Guerra Mundial e aniquilamento de partes da terra em um 

total holocausto por mísseis, por bombas nucleares, infelizmente, mas haverá os 

sobreviventes da herança. 



‘DIGO-VOS’ e com propriedade, Nada Está Oculto Que Não Possa Ser Revelado, 

mas a ‘MADRE SE FECHA’ e por Deus se não há entre os escolhidos os mesmos e únicos 

caminhos ‘VERDADEIROS E FIÉIS À TUDO’, à obra, onde o oculto a todos farão desta nau 

o afundar como será assim para o próprio ANTI CRISTO DO FIM, a quarta parte se levará. 

Por isso os que se aliançaram a ele, esta Besta, homem, o próprio Divino 

remanejará a causa, o próprio divino entregará seus corpos ao Leão ao qual ele mesmo 

o é e envia, dilacerando seus corpos nas trincheiras. 

Para tanto com o poder da chave, deixe-os eles, pois se matarão também por si 

só e por isso gavelas na eira serão e por isso sejam vocês verdadeiros combatentes 

primeiro em si mesmos com a Taça para que nada disto venha sobre vocês mesmos. 

 

Epistola ao filho de Catarine de Médice conforme Nostradamus: 

Henrique II da França é filho de Catarine de Médice ao qual determina as guerras 

entre protestantes e católicos, mas protestantes já reformados pelos calvinistas e Igreja 

Anglicana Comum da Tetrarquia Oriental e Ocidental, o tal Oriente e Ocidente que 

Zacarias Bíblico diz que irá nos finais dos tempos finalmente por todo cair. 2 

‘...Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma 

campina; porque ele trará a pedra angular com aclamações: Graça, graça a ela.  

Zacarias 4:7...’ 

Apesar de Zorobabel ser um líder em meados de 540 a.C. reformando a Igreja de 

Cristo, por assim dizer, este Zorobabel de Zacarias também é a expressão daquilo que 

irá ocorrer conforme chaves apocalípticas para os finais dos tempos, pois antes de falar 

de Zorobabel profeticamente, Zacarias abre quatro cavalos ao qual irão primeiramente 

resgatar e pelos anjos os do norte e sul. 

Note que a pedra e que é angular e que por todos e inquisição conceitual foi 

deixada de esquina, um quadrado, pedra que tem em si ângulos, pois sobre si tem a 

própria circunferência e ponto central, toda angular e arqueológica, o próprio Santo 

Graal, Cálice carregado por Jesus é a grande reedificadora e ao qual concluirá tudo nas 

profecias. Assim o que virá conforme Zacarias e depois de ter aberto quatro cavalos 

reformará os muros e com está pedra, Graças a ‘ela’, a filha de Sião sem Rei de Miquéias 

4, a menina dos olhos de Deus conforme o próprio Zacarias e seus manuscritos. 

Temos na Bíblia Sião e a filha de Sião, a cidade e a filha que como mensageira e 

com esta pedra traz a cidade e que não é estado pontual, mas o mundo. 

Antes de entrarmos nas Epistolas de Nostradamus a Henrique II explicando a 

queda final de Babilônia, vejamos Zacarias, pois isto é justificador e de suma importância 

nos finais destes tempos, o nosso agora: 

                                                             
2 A Razão, o Senso e o Espírito Parte I por Rainha do Sul, sugerimos leitura para compreender na história 
do homem o que em apocalipse irá ruir. 



‘...Fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes, 

e pranteastes, no quinto e no sétimo mês durante estes setenta anos, porventura, foi 

mesmo para mim que jejuastes?...’ 

 5*70=350 e 7*70 (pecado, erros)=490 logo 490-350=140. Veja, 140 remete a 

144 de mil milhares e milhões, mas sem o valor 4 e por isso não há neste momento 

ainda e conforme as chaves a conclusão dos cumprimentos apocalípticos em Zacarias, 

apenas o aviso. 20*7000 dos ’20 anos do reinado da Lua’ conforme centúria 48 de 

Nostradamus também é 140.000, milhares, milhões das chaves de Daniel ao qual 

remete a menos 10 anos de 1 Baktun e 3.654 dias a menos de 144.000 dias de um 

Baktun. 

‘...Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta 

Daniel, está no lugar santo; quem lê, entenda; Mateus 24:15...’ 

Zacarias com o anjo e os códices e chaves avisa sobre todos os erros que serão 

cobrados nos finais dos tempos com a pedra angular deixada de esquina, o cálice que 

o povo, sacerdote e poder Oriental e Ocidental trocou para crucificar Jesus junto as 

suas ideologias, leituras bíblicas incorretas e leis de homens para enganar e sobrepujar 

outros homens. 

O quinto e sétimo indica conforme a chave de Genesis 5, Maalalel e Enoque e 

5*70=350+70*7=490, vejam agora e inversamente de Omega para Alpha, 

350+490=840 que é Cainã, a quarta cabeça da prostituição de homens gerando 

Maalalel em 840. 

‘...E viveu Cainã, depois que gerou a Maalaleel, oitocentos e quarenta anos, e 

gerou filhos e filhas. Gênesis 5:13...’ 

Note que 65 da vida de Maalalel e 65 da vida, o sétimo, de Enoque é 130 

faltando 10, o átrio da pedra, ao qual 130-10=120 número de homem em 120*7=840 

dos erros dos homens na prostituição em Malaalel e ao mesmo tempo 130-100 do 

átrio e que pode ser 1000 conforme a pedra angular é 30, o valor das 30 moedas de 

Judas da Traição ao qual em seu livro traz Enoque para os finais dos tempos no Livro 

de Judas como que se arrebatado, o sétimo e sua prostituição. Temos então o valor 

central da pedra em 10 de 350-490 quando 140 para 130 de 65+65 falta os 10 que 

Apocalipse 11 pede para nos cálculos retirar, o átrio e conforme as chaves de Zacarias 

avisando o povo naquela época sobre a metade do tempo até a nossa rumo aos 

sacerdotes corruptos com seus templos e Ordem, rumo ao Apocalipse, finais de toda 

a corrupção ao qual será levada a terça parte da terra. Três partes de quatro 

quadrantes que corrompem a taça e nada fazem para elevá-la a um povo. 

‘...E viveu Maalaleel sessenta e cinco anos, e gerou a Jerede. Gênesis 5:15. 

E viveu Enoque sessenta e cinco anos, e gerou a Matusalém. Gênesis 5:21....’ 

Modulo encontrado: 



70*7 97 (Sete como a sétima cabeça, o limite da prostituição) e 70*5 (Cinco 

como a Quinta Cabeça gerada) 

490+350=840 Cainã gerando Malaalel 

490-350=140 tira 10 do átrio conforme Apocalipse 11 fica 130 

65+65=130 de Genesis V, 65, números que aparecem apenas para a quinta e 

sétima cabeça, Malaalel e Enoque. 

130-100=30 O valor 130 é idade de Adão e 30 moedas da Traição 

140-100=40 Valor do deserto 

130-10=120 Anos da idade de homem 

140-10=130 Idade de Adão 

ENCONTRAMOS ESTES VALORES DE MODULO 

Moedas da traição, deserto, numero de homem e 130*7=910 

‘E foram todos os dias de Cainã novecentos e dez anos, e morreu. Gênesis 5:14’ 

Como dissemos 65+65=130 faltando 10 para 140, o valor 10 conforme 

Apocalipse 11 deve ser retirado para medir o templo nos fazendo chegar ao valor dos 

1190 dias de Daniel 12, mas primeiro compreendamos o valor -10, -100, -1000 do átrio 

da pedra angular. 

‘...E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara; e chegou o anjo, e disse: 

Levanta-te, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram. 

E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças; porque foi dado às nações, e 

pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses...’ 

A cana tem valor 6 e que está contido no escudo, no arco, no Santo Graal, Cálice 

carregado por Jesus e usado por Daniel para profetizar os finais dos tempos com o 

anjo. É este escudo que Apocalipse 11 diz para pegar, a vara do cálice e sua 

compreensão histórica trigonométrica, o próprio tripé usado por Nostradamus e vaso 

ao qual nas suas centúrias relata. 

Com base em Nostradamus e Apocalipse 11 e terremoto temos: 42 da terra 

santa pisada dividido pela vara nascida no sexto dia de Arão e que é 7, o valor da curva, 

descanso ou apocalipse do leito do Senhor dos Universos. 42/6=7, o valor do limite. 

Sendo o sétimo da terra santa pisada com a vara, vamos abrir todos os Enoques 

na Biblia, mas antes: 

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

abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. Daniel 12:11...’ 

2300 tardes e manhãs de Daniel menos 910 de Cainã é 1390 que menos 100, o 

átrio de valor 10 do Cálice, do Escudo quantificado pelas chaves de Daniel a 100 é 1290 



dias em que aberto confirma a ‘abominação’ sempre de um povo negando a Taça e 

sua lógica pelos seus próprios empreendimentos. 

‘...Adão, Sete, Enos, 

Cainã, Maalaleel, Jerede, 

Enoque, Matusalém, Lameque, 

Noé, Sem, Cão e Jafé.... (1 Crônicas 1:1-4)’ 

  

‘...Veja que os filhos de Jafé são 7 agora do total de 13 dado Noé como décima 

cabeça. Os filhos de Jafé foram: Gomer, Magogue, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.  

(1 Crônicas 1:5)...’ 

‘...E veja que de Gomer e Java dos filhos de Jafé temos mais sete: E os filhos de 

Gomer: Asquenaz, Rifate, Togarma. E os filhos de Javã: Elisá, Társis, Quitim e Dodanim. 

(1 Crônicas 1:6,7)...’ 

Veja abaixo que de Cão temos 4 filhos e de Cuxe aquele que gera Ninrode após 

e contando os filhos de Ramaá, Ninrode como o oitavo, e depois de Mizriam temos mais 

7 de Cão e dali os filisteus, todos corrompendo em aliança e contra a própria Língua de 

Canaã e por isso Esaú a Canaã representando vira ‘palha’ e nos filhos de hete 

arqueologicamente entre os hititas ocorre na ‘mesa’ de suas Monarquias de época 

traição!!! 

Os filhos de Cão: Cuxe, Mizraim, Pute e Canaã. E os filhos de Cuxe eram: Sebá, 

Havilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá; os filhos de Raamá: Sebá e Dedã. (1 Crônicas 1:8,9) 

E Cuxe gerou a Ninrode, que começou a ser poderoso na terra.  

 

E Mizraim gerou a Ludim e a Anamim e a Leabim e a Naftuim,  

E a Patrusim e a Casluim (dos quais procedem os filisteus) e a Caftorim.  (1 Crônicas 

1:10-12) 

Os filhos de hete em Cão  gerou 11 sendo o décimo segundo Ninrode, e aqui o 

alerta que destes de Canaã onde em Mizriam saem os filisteus em 7 e assim Esaú 

envolvido vira palha e deste fogo etc. Se retirarmos 4 de Cão temos 15, valor das águas 

que minguam e sobem quando unindo no número, na chave mais uma casa, ou seja, 150 

e se juntarmos todos temos 18 ou 180. 

‘...E Canaã gerou a Sidom seu primogênito, e a Hete, 

E aos jebuseus e aos amorreus e aos girgaseus, 

E aos heveus e aos arqueus e aos sineus, 

E aos arvadeus e aos zemareus e aos hamateus. (1 Crônicas 1:13-16)...’ 



Note que de Canaão temos 10 cidades com Hete como primogenitura. Aqui os 

códigos indicam todos que se aliaram como tribos antes das tribos de Jacó 

corrompendo o verbo de Canaã da Taça e seus números. 10 cidades, 10 cabeças da 

prostituição, homens se fazendo Deus. 

Note que dos 4 de Cão Pute não aparece, pois indica um povo peregrino e assim 

relatado!!!! Este está excluído. 

Em seguida temos de Sem de Javé 9: 

‘...E foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude, Arã, Uz, Hul, Geter e 

Meseque. (1 Crônicas 1:17)...’ 

De Arfaxade sairá Sela que gera Eber e de Eber nascem dois Pelegue e Jocta e de 

Jocta temos 13 para finalmente termos um novo DÉCIMO, e este é agora um de nome 

‘Abrão’. 

‘...E Joctã gerou a Almodá, a Selefe, a Hazarmavé, e a Jerá, 

E a Hadorão, a Usal, e a Dicla, 

E a Obal, a Abimael, a Sebá, 

E a Ofir, a Havilá, e a Jobabe: todos estes foram filhos de Joctã. (1 Crônicas 1:20-

23)...’ 

O novo décimo Abrão: 

‘...Sem, Arfaxade, Selá, 

Éber, Pelegue, Reú, 

Serugue, Naor, Terá, 

Abrão, que é Abraão. 

Os filhos de Abraão foram: Isaque e Ismael.  (1 Crônicas 1:24-28)...’ 

Então vai se contando as tribos onde teremos as de Ismael e Isaque para Ismael 

12 da concunbina e de Quetura 6 onde desta vara sai Enoque, o sétimo novamente por 

Midiã. 

De Isaque de Sara, da promessa, temos dois Esaú e Israel que na verdade era 

Jacó. 

Esaú terá os seus ao qual a contagem remete a valores de prostituições e nomes 

e por isso palha e Jacó terá os 12 da tribo ao qual se prostituem com José onde Jacó no 

monte do testemunho, o de Gileade com a pedra angular de Luz já Betel faz aliança com 

Labao dos de Baal levantando uma nova pedra a de Galeede e não Luz, não com seu 

verbo e verdade para um povo.  

Vamos primeiro ver a prostituição de José revendo os irmãos: 



‘...E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento 

os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca 

do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com 

o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito.  (Gênesis 

44:1,20)...’ 

‘...Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas dos nossos sacos, te 

tornamos a trazer desde a terra de Canaã; como, pois, furtaríamos da casa do teu 

senhor prata ou ouro? (Gênesis 44:8)...’ 

Perceba que José agora ‘mente’: 

‘...E disse-lhes José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem 

como eu pode, muito bem, adivinhar? (Gênesis 44:15)...’ 

José não é adivinhador, ele tem a taça e antes dos irmãos partirem mandou 

colocar a taça dentro do saco dizendo que ele ‘advinhou’ que tinha sido roubado, ok!  

Voltando a Enoque que entra no Livro de Judás e antes de Apocalise e indo ao 

conceito de Apocalipse 11 dos 42 da terra santa pisada dividido pela vara 6 da Taça 

temos o batismo de Jesus por João ao qual este se torna quase, mas não de trinta anos, 

repito quase, e por isso quase da prostituição e isto é comprovado, pois em seguida 

conta-se as tribos até Adão passando pelo sétimo: Enoque. Veja que Jesus venceu a 

iniciação, pois no ‘deserto’ da tentação não se vendeu! 

‘...E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba; e 

ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo.  

E o mesmo Jesus começava a ser de quase trinta anos, sendo (como se cuidava) filho 

de José, e José de Heli, ...(Lucas 3:22,23)...’ 

Na contagem dos nomes , das tribos até Jesus, temos em Zorobabel o valor 

retrogrado 20, em Davi os 42 de Apocalipse 11 e em Enoque gerando Jerete os 70 do 

pecado, da curva, e daqui até Adão mais cinco cabeças faltando 5 para 80 que dividido 

por 2 exprimem 40 anos no deserto por duas vezes até Jesus nesta história do Homem. 

‘...E o mesmo Jesus começava a ser de quase trinta anos, sendo (como se cuidava) 

filho de : 

1. José 

2. Heli 

 

3. Matã 

4. Levi 

5. Melqui,  

6. Janai, e  

7. José, 

 



8. Matatias,  

9. Amós,  

10. Naum,  

11. Esli,  

12. Nagaí, 

 

13. Máate,  

14. Matatias,  

15. Semei,  

16. José,  

17. Jodá, 

 

18. Joanã,  

19. Resá,  

20. Zorobabel,  

21. Salatiel,  

22. Neri, 

 

23. Melqui,  

24. Adi,  

25. Cosã, 

26. Elmadã,  

27. Er, 

 

28. Josué,  

29. Eliézer,  

30. Jorim,  

31. Matã,  

32. Levi, 

 

33. Simeão,  

34. Judá,  

35. José,  

36. Jonã,  

37. Eliaquim, 

 

38. Meleá, 

39. Mená,  

40. Matatá 

41. Natã 

42. Davi, 

 

43. Jessé,  

44. Obede 



45. Boaz,  

46. Salá,  

47. Naassom, 

 

48. Aminadabe,  

49. Arão 

50. Esrom,  

51. Perez,  

52. Judá, 

 

53. Jacó 

54. Isaque,  

55. Abraão,  

56. Terá,  

57. Nacor, 

 

58. Seruque,  

59. Ragaú, 

60. Fáleque, 

61. Eber,  

62. Salá, 

 

63. Cainã,  

64. Arfaxade,  

65. Sem,  

66. Noé,  

67. Lameque, 

 

68. Matusalém,  

69. Enoque,  

70. Jarete, O SÉTIMO E EM SEGUIDA O OITAVO E FINALMENTE METADE DO 

TEMPO E FIM 

71. Maleleel,  

72. Cainã, 

 

73. Enos,  

74. Sete,  

75. Adão 

76. de Deus. 

 

(Lucas 3:23-38)...’ 

 



Ruben o primogênito de Jacó em Genesis 46 gera Enoque e Caim também tem um 

filho Enoque ao qual recebe o nome de uma Cidade. 

‘...Rúben, o primogênito de Israel; os filhos de Rúben: de Enoque, a família dos 

enoquitas; de Palu, a família dos paluítas;  (Números 26:5)...’ 

‘...E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque; e ele 

edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho 

Enoque; (Gênesis 4:17)...’ 

Israel através das tribos em Rúben sujando o leito de Deus prostitui. 

Compreendendo tudo isto precisamos agora abrir Hebreus 11 ao qual relata o 

problema destes todos homens, pois agiram todos pela fé, mas não tomaram posse da 

cidade porque testemunharam, mas se declararam sempre peregrinos, corruptores, não 

totalmente voltados aos mandamentos de Deus e por isso morreram na fé e não na 

Graça, no recebimento da promessa. 

‘...Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas; mas vendo-

as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e 

peregrinos na terra. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma 

pátria. 

E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade 

de tornar. (Hebreus 11:13-15)...’ 

Antes de continuarmos Apocalipse 11, voltemos a Zacarias e números das 

cabeças em Genesis 5. Lembremos 350-490=140 onde 65+65 da quinta e sétima 

cabeça, Maalaalel e Enoque é 130 faltando 10 do valor do átrio do escudo que deve 

ser dos cálculos retirado conforme chaves.  

Considerando agora os segundos valores em Genesis 5 de Malaalel e Enoque 

830+300 temos 1130 que menos as 1300 tardes e manhãs de Daniel Bíblico, pois 

retiramos de 2300 o valor 1000 do átrio (chaves mil, milhares, milhões do sacrifício 

contínuo) é 170 e 170*7 de Apocalipse 11 dos 42 dias da terra santa pisada, do Santo 

Graal corrompido em 7 e é os 1190 dias de Daniel 12, na verdade 1290 ao qual de 1190 

para 1290 faltam 100 de 10,100,1000 no átrio do escudo e que remete aos avisos sobre 

o sacrifício continuo, a verdadeira vigia espiritual e sabedoria trocada pela abominação 

desoladora e corrupta, a destruição do entendimento destes cálculos da árvore e 

verbo. 

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

abominação desoladora, haverá mil duzentos e noventa dias. (Daniel 12:11)...’ 

Então e conforme, agora, Apocalipse 11. 

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

e sessenta dias, vestidas de saco....’ 



1260-1190=70 o valor do pecado e de Lameque pecando mais que Caim ou 

mesmo dos 70 anos de Israel, seu aniversário e corrupção da verdade pela mesa do 

pai Moisés em candelabros sem números corrompendo a verdade em ‘PEOR’ e assim 

alimentando toda a hermética e mundo aliado a Tetrarquia Oriental e Ocidental que 

Zacarias Bíblico diz que cairá. Veja que tiramos o átrio 100 de 1290 de Daniel e note 

que 1290-1260=30 moedas da traição de Judas, o valor da circunferência dos números 

fixos do candelabro e oliveira ao mesmo tempo em 6+3+5+2+4+2+5+3=30. 

As testemunhas são objetos meus senhores, a própria oliveira e castiçal ao 

mesmo tempo, o Santo Graal e toda sua trigonometria que a tudo e a todos nos finais 

dos tempos justificará. Note que nos finais dos tempos estas duas testemunhas serão 

mortas, crucificadas, sepultadas, ou seja, pela terça parte do mundo continuará sendo 

negada, pois não abrirão os homens mãos de seus templos e moedas reclamados por 

Zacarias quando o efa é dado a arca para expiação de pecados, não abrirão mãos de 

suas mandalas coloridas, de seus bodes simbólicos da cadeira ao qual a ciência relativa 

determina ser garantida pelo secreto e não distribuição da verdade quântica e 

arqueológica da taça, etc. Então destas testemunhas, objetos e nada mais, conforme 

Apocalipse 11 lembrando que eu sou o anjo da Filadélfia ao qual tenho na promessa 

guardada e minha segurança conforme o verbo de Deus, aponto: 

‘...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. (porque 

terá vergonha) 

Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua 

profecia; e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra 

com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. (por que tem a ciência do 

alto e tem verbo que ninguém com suas vãs filosofias fecha e ninguém abre) 

E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará 

guerra, e os vencerá, e os matará. (levando a terça parte com suas mentiras 

herméticas, de mesa, defesas, ciência, pois se negará o Santo Graal para garantir os 

templos e efas em todos os níveis na estrutura mundial sócio politica Oriental e 

Ocidental das iniciáticas garantindo o poder deste Senhor Cruel dos últimos tempos e 

junto a Ordem de Roma, a Tetrarquia Oriental e Ocidental dos 7 montes destes 

homens reis de Apocalipse 17) 

E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente 

se chama Sodoma e Egito (os corpos destes objetos continuarão sendo ocultos e 

ocultados, não serão pelo povo e nobres, iniciados compreendido ou mesmo se 

compreendido mostrados e todos estes ainda dizendo serem sábios), onde o nosso 

Senhor também foi crucificado. (ou seja onde mataram o filho do homem, continuarão 

neste ‘ninho’ sepultando os objetos carregados pelo filho do Homem) 



E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos 

por três dias e meio (1260 dias), e não permitirão que os seus corpos mortos sejam 

postos em sepulcros (pois estarão curiosos). (Apocalipse 11:1-9)....  

3,5 é 7/2 e depois disto temos um enorme terremoto, pois o povo curioso 

começa a desdenhar, a rir da Taça, a ignorá-la. Trocarão estes homens e entre si 

desposjos, deixando lá a Taça a vista de todos ao mesmo tempo que a ignorando e 

desta taça com verbo e números e provas, Candeeiro, Candeeiro, Oliveira e Oliveira se 

rindo e então Senhores e Senhoras: 

‘...E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e 

mandarão presentes uns aos outros; porquanto estes dois profetas tinham 

atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles três dias e meio o 

espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles; e puseram-se sobre seus pés, e caiu 

grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: 

Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram. E naquela 

mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da cidade, e no 

terremoto foram mortos sete mil homens; e os demais ficaram muito atemorizados, e 

deram glória ao Deus do céu. (Apocalipse 11:10-13)...’ 

A terça parte da terra será levada, mas muito mais coisas ainda acontecerão. 

Voltando a quinta e sétima cabeça da prostituição de Genesis 5 temos os valores 

895 e 365 e que nos leva a 1260 dias, os mesmos 1260 dias de Apocalipse 11 e 1260 

como dissemos menos 1290 que é 30 das moedas da traição de Judas ou mesmo 1260-

1190 de 1290 do átrio 100 retirado é 70 e 70+30 das 7 cabeças da prostituição de 

Genesis 5 mais 3 cabeças até Noé é 100 ou 10 ou mil, milhares e milhões das chaves. 

Desta forma continuando Apocalipse 11: 

‘...E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram 

ao céu em uma nuvem; e os seus inimigos os viram. 

E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a décima parte da 

cidade (o centro da cidade construída sem a compreensão do centro, deste centro de 

luz do candelabro, destas testemunhas, objetos), e no terremoto foram mortos sete 

mil homens (todos que seguiram as cabeças de Adão a Enoque); e os demais ficaram 

muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. (3 partes, 3 cabeças, Matusalem, 

Lameque e Noé irão levar a terça parte desta abominação contra um povo destruindo 

a própria história civilizatória deste povo enquanto o resto ainda é a quarta parte que 

tem também sua ‘provação’)...’ 

Vejamos, de Apocalipse 11 temos 6 da vara, 42 da terra pisada, 4 das oliveiras 

oliveiras e candeias candeias ao mesmo tempo, 3,5 dos dias junto a 2 profetas e 

décima parte da cidade, o centro desta Agharta mundial corrompida. 

6+42+4+3,5+2+10=67,5 que menos 70 anos é 2,5. 2,5, 25 ou 250 no escudo é 1 

quadrante para 75 de três dos quatro quadrantes. Veja que 7000 com o terremoto do 



verbo são mortos 7000 homens, ou seja, 3 partes deste quadrante faltando 1 

quadrante da terra. 

‘...É passado o segundo ai; eis que o terceiro ai cedo virá. 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....’ 

Veja que 24 é o valor de 2,5, 25 ou 250 de mil, milhares e milhões da leitura 

deste escudo ao qual chegamos quando retiramos pela regra o átrio 1,10,100,1000 

etc. 25-1=24 anciões, os que compreenderão, os sábios dos últimos dias de Daniel 12. 

‘...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.mE 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 11:10-19)...’ 

Esta ira vem dos 10 reis acordados contra a prostituta, cidade eregida pela 

abominação desoladora onde feliz de quem chega a 1335 dias que é 1290-1335=45-

42=3, ou seja, na trindade e que é a verdadeira compreensão da trindade nestes finais 

dos tempos explicado pelo cálice de Jesus Cristo, o Santo Graal. 3 

 Lembre-se 7000 é o limite de 7,70,700 dos pecados contra a verdade. 

Então Zacarias com o anjo cobra a todos por aviso: 

‘...Fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes, 

e pranteastes, no quinto e no sétimo mês, durante estes setenta anos, porventura, foi 

mesmo para mim que jejuastes? 

Ou quando comestes, e quando bebestes, não foi para vós mesmos que 

comestes e bebestes? 

Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros 

profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor 

dela, e o sul e a campina eram habitados? 

E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo:Assim falou o Senhor dos 

Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um 

para com seu irmão. 

                                                             
3 Outras referencias sobre o uso deste escudod e Daniel e abertura da metade do tempo O Ano da 
Terceira Guerra Mundial por Rianha do Sul. 



E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem 

intente cada um, em seu coração, o mal contra o seu irmão. 

Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e 

ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. 

Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem 

a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito por 

intermédio dos primeiros profetas; daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. 

E aconteceu que, assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles 

clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. 

Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações, que eles não 

conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, 

nem se voltava; porque fizeram da terra desejada uma desolação. (Zacarias 7:5-14)...’ 

Compreendendo esta cobrança de Deus nos finais dos tempos e nos tempos ao 

qual a desolação, corrupção sobre a verdade da taça foi ignorada sacrificando homens, 

os próprios irmãos, vamos a Epístola de Nostradamus escrita para Henrique II desta 

monarquia, infantaria da corrupção através de sua mãe dos Médices. 

‘...Epístola para Henrique II  

Carta que o profeta escreveu para o Rei Henrique II  

Aqui Majestade estão compreendidas várias e maravilhosas coisas do por vir que 

os que virão após hão de ver... Haverá pelo mês de outubro uma grande revolução, que 

todo o mundo pensará que a terra caiu em escuridão perpétua. Pela primavera e depois 

disto acontecerão mudanças extraordinárias, inversões de Reinos e um grande 

terremoto. Tudo isso acompanhado pela procriação de uma Nova Babilônia. E isto 

durará apenas 73 anos e 7 meses... (As profecias de Nostradamus - Página 3). 

Note que antes de prosseguirmos temos 20 anos de Reinado da Lua mais 7 mil 

conforme centúria 48. 20*7000 são 140,000 e 73*7=511 que menos 140 de 140,000 são 

371 próximos a 3,654 dias que faltam na comparação de 144,000 dias de 140,000 dias 

de 1 Baktun. 

‘A CARTA A CESAR’ ao qual dizem ser dirigida ao filhod e Nostradamus é na 

verdade a carta a TIRO e isto está provado quando Nostradamus o alimenta e 

enfaticamente com a frase que ‘nega’ os caminhos bíblicos e que é ‘não dar o que é 

santo para cachorrinhos e nem pérolas a porcos’, mas desde quando quem oculta e 

mente garante vida e a todos dizendo ser isto Bíblico, seus porcos, e por isso desta carta, 

obra original e que não destruí ao qual escrevi no ano 70 do mês dez de nossa década 

estão todos aqui pegos e sem volta e nesta segunda morte, pois excedendo a sua 

ganância, soberbia e achando que sempre se é maior que outrem e de tal forma, 

conjuro-vos que nem mesmo a estas profecias estes darão ouvidos de tão ctonianos e 

existenciais que  se tornarão em seus tronos e agora odiosos de mim e de minha boca e 

língua afiada como faca de dois gumes e sentada em trono de um verdadeiro Gigante: 



Deus. Para tanto este é o alimento que os alimenta e nos tempos do fim os mata a si 

próprios, o não dar ouvidos ao que será e disto e com o poder fará com que se matarão 

pelo poder a si mesmos cumprido a vontade ao qual escrita já está e sempre esteve, o 

levante da terça parte ao abismo e ao fim e que será, por isso SANTA ALIANÇA a Herança 

é nossa se nisto tivermos inteligência, não por vontade de ter terras o que já 

divinamente o temos e juntos como nova Terra, mas por puro cumprimento como ‘eu’ 

mesma faço e sou exemplo. Nunca escondi ou corrompi o Graal e seus números sejam 

para maiores e sejam para menores dentro desta mídia porca e suja destes ‘Olavos’ de 

Mesa, todos comunistas brancos e vermelhos e extremistas. Se não fizermos a obra para 

o Divino, Deus, seremos também sua presa e a obra está em edificar as árvores de Manre 

em todos os seus preceitos, ‘RUBEM’ seu miserável Pastorzinho que sempre busca 

corromper e sujar o leito de Deus, o descanso nos trazendo por ‘Peor’ a este sempre 

Apocalipse, homem, Rubem, pastorzinho, padre, fariseu buscando sempre  moedas, 

templos e fanatismos e para um povo sem citar o repúdio de Zacarias quando reclama 

daquilo que vocês fazem sobre a Arca junto a estes malditos dízimos. 

Aqui nos adentraremos em mais uma navegação, turbulenta por ser uma 

navegação de dores e ais expostos, mas muito digna e excelsa por dar-nos olhos, visão, 

dilatação e pelo ESPÍRITOQUE É PURO, QUE É SANTO ao qual vos fala e porquê? Porque 

é assim que ele como está em Jó age, para os soberbos o alimento de Leviatã e para os 

retos o alimento da Glória, tudo escolhas agora. Proezas. 

Parabéns pelos 20% aos impostos, mas o erro em Issacar está em unir um dos 28 

da Monarquia do Dragão, do Poder, da própria Babilônia a este fim. Grande erro e 

enfado, pois agora não é mais momento de erros, pois com a chave e em verdadeiras 

alianças para se preparar para o que vem e não ser os que estarão sendo preparados 

estes mesmos e pela própria chave que como sempre miseráveis ficam sedentos a ser 

gavelas na eira... tudo é crível de ser descentralizado e não mais a um povo inculto, mas 

cadê a mídia, a mesa, o povo culto? Pois isso é Ordem DIVINA. Deus nunca disse que o 

povo era cachorrinhos e porquinhos, quem assim o fez, fez pela e com a Babilônia 

perdida e caída, prostituída, putana, a mesma AGHARTA anárquica sem luz ocultando 

uma certa luz no centro da terra, do maná, o verdadeiro, a candeia com números. 

Que seja, comecemos a navegação, pois sinto e pelo Espirito Santo e conforme 

o próprio Poussin que a isto classifica e para mim o apontar mais um portal, mais uma 

clareza, dilatação da visão ao qual conscientes avançaremos pela tempestade e neste 

mar de cristal sem naufragar. 

Na carta de Cesar quando se diz ‘exceto a história e geografia deles mesmos’ 

confirma Daniel 11, eles devorando-se, perdendo pelo seu próprio alimento, um 

alimento de homens na história pelo poder e domínio e reino na chave ao qual pode 

destruir a própria Santa Aliança e fortaleza nos tempos do fim naufragando junto e que 

é esta nau na terça parte e na geografia de seus intentos, história passada e fronteiras 

e leis. 



Quando Nostradamus diz da oitava esfera, ele alimenta o glamour do oitavo rei 

ao qual participa de Apocalipse e das escrituras, dizendo ser ele o que haverá de ter 

posse da Nova terra desqualificando a herança prometida aos 144 mil, repito, 

desqualificando a herança prometida aos 144 mil, dizendo ser PATMOS e não o sendo a 

não ser a convergência das 7 Igrejas, congregações, ordem destes 28 com a taça 

convergidas em si mesmos e formando um tipo oitavo, uma oitava, uma oitava de canto 

e nobreza falaciosa, seus miseráveis homens, medíocres....todos com a mídia e seus 

joguinhos sujos de intrigas dizendo serem brancos, mas estranhamente assumindo 

conferências e alianças com imundos como ‘Olavos’ comunistas, os vermelhos. 

Atentos, atentos a tudo, não permitam para que se faça o oitavo pulso 

verdadeiro. 

Lembrando que Nostradamus diz que o que se cumprirá e ao qual ele se guia é 

das Escrituras deixando de lado as execráveis formas de interpretá-las dos antigos de 

ordem, destas ainda ordem da corrupção, pois ele tem a LITEIRA, a métrica, o Graal, a 

trigonometria, o próprio tripé e seus números e isto também é o alimento da vírgula e 

tropeço, pois aos soberbos apenas se terá olhos para o número OITAVO já que 

provavelmente pela interpretação das escrituras e alimentos para cachorrinhos e porcos 

criados se dá como verdade de Glória e Reino apenas à  ESCOLHIDOS ao qual eles como 

e sempre fazem dado o exemplo da congregação de Pedro, dos 120*7 com a sempre 

cabeça da Prostituição de Cainã gerando Malaallel, assim escolhem ir-mãos ‘por sorte’ 

chamando em lugares de justos seus sempre Mathias. 

  



VAMOS DAR ENTAO A CESAR O QUE É DE CESAR, ORA! 

 

Quando as literias virarem em turbilhão 

E os rostos se cobrirem com mantos 

A Nova República terá problemas pelo seu povo 

Ai brancos e vermelhos governarão erroneamente 

 

Turbilhão e redemoinho e isto nos leva as profecias de Jó sobre Deus se 

manifestando a Jó em um redemoinho, Jó que a tudo perde e até fica doente. Jó é a 

expressão do homem pós-guerra e em uma cidade de total guerra, perdendo tudo. 

Perdendo Liteiras e que é a árvore com números, logo e sendo assim, quando as liteiras 

entrarem a vista será a sede sobre ela de poder que fará com que nenhum poder em 

mesa que se manifestar será o poder ao qual se governará em uma verdadeira ‘Santa 

Aliança’; vermelhos e brancos e que já a muito reinando ficarão pelo terceiro tão 

confusos que começarão a governar erroneamente e cair pelos seus próprios alimentos 

ao qual se a própria ‘Santa Aliança’ dos que nela estão, digo os que realmente vieram a 

seguir e até hoje as próprias profecias, e não que os de Anti Cristo não as busquem, se 

fecharem para a verdadeira obra da Voz Divina disto participará e em si mesmo onde 

como o próprio Dragão apocalíptico a queda no cair na terça parte sobre ti e vós e a 

todos virá, e isto veremos claramente no decorrer e ao final desta obra. 

Não somente o Peso da Visão como a visão dos violentos se cumprirão tão 

quanto a soberbia e aqui está a chave do sobreviver e vencer a toda a turbulência e até 

o fim, porque quem tem olhos dilatados e o poder do Espírito Santo sabe por muito 

pouco e dado os olhos ler os próprios olhos d’alma, atitudes e intentos do outro. Não é 

mais tempo de ingenuidade e tempo de abrir portas para homens demônios fora da 

Ordem do caráter e das leis que explicam o caráter e que está na Bíblia quando com a 

Liteira, a Figueira e que tem números corretamente interpretada para aquele que 

realmente sabe entender e advogar. Poucos passarão! 

1 À noite, entrego-me a estudos secretos.  

Só, Tomo assento no tripé de cobre.  

A minúscula chama surge da solidão,  

Faz progredir quem não é vão em crer.  

2 O ramo colocado no meio das mãos  

A água me roça tanto os pés quanto a barra da túnica.  

Através dos ramos o medo me invade.  

Minha voz treme. Fulgor divino. O divino desce sobre mim.  

3 Quando as liteiras virarem em turbilhão  

E os rostos se cobrirem com mantos  

A nova república terá problemas pelo seu povo:  



Aí brancos e vermelhos governarão erroneamente. 

Não negamos a relação com um Universo Vivo junto a trigonometria do Graal e 

que é Liteira e o Ramo ao mesmo tempo. Como foi dito e escrito até aqui e conforme 

Nostradamus para os nosso tempos atuais e tempos do fim ‘quando as liteiras virarem 

em turbilhão’, ou seja, forem vistas e compreendidas e assim neste mesmo turbilhão se 

ver o verdadeiro Deus e Senhor do Universo e não o Deus e Senhor do Universo de 

homens e seus templos e ordens, ‘e os rostos cobrirem com mantos’, porque todos 

serão envergonhados dado a justificação da Literia que tem números, ‘a nova República 

terá problemas pelo seu povo’, ou seja, a nova ordem mundial ao qual irão querer 

implantar mantendo a Liteira que tem números corrompida, desestruturada, ocultada, 

esta ordem mundial de uma Nova República, mas que é sempre velha terá problema 

com seu povo e nisto em ordem mundial, com todo o povo da terra, e ‘aí brancos e 

vermelhos governarão erroneamente’, brancos, girondinos e vermelhos, jacobinos 

junto a uma família, mesa, Monarquia Mundial, mas tudo fará enaganozamente e sem 

prosperar, pois a resistência deste povo acordado e unido será tamanha que será 

impossível governar com a mentira e finalmente. 

4 No mundo lá será feito um rei, que terá pouca paz e uma vida pequena,  

Neste momento o navio do papado será perdido, governado a seu maior 

detrimento. 

A centúria 4 diz respeito também ao tempo atual, pois uma vez compreendido a 

Liteira e dela engrandecido os olhos a ponto de se guerrear pelos governos e poder, um 

‘REI GOVERNARA POR POUCO TEMPO’ ao qual está também escrito em DANIEL 11 ao 

mesmo tempo em que o papado perde sua forca motriz de domínio Cristão contra a 

chave da justificação e seus preceitos, pois é este o símbolo também e da profecia 

anterior sobre ‘ROSTOS COBERTOS POR MANTOS’ que além da vergonha indicam as 50 

cortinas do tabernáculo da falsidade, as próprias cortinas levantadas por reis como 

Salomão 666. 

Assim, dado a Ordem de se nutrir uma Nova Ordem ao Mundo de novos cultos a 

mandalas coloridas e novas ciências de quânticas e teoria das cordas relativizadas, está 

Nova República e Ordem terá pouca paz e uma vida, Graças a Deus por isso, muito 

pequena e junto a isto o navio, a navegação do papado, a sua forma de ser e poder será 

perdida e governada a seu maior detrimento. 

5 Eles serão afugentados para um longo tirado briga.  

A zona rural será a maioria do grievously aborrecido.  

Cidade e país terão maior luta.  

Carcassonne e Narbonne terão seus corações tentados. 

Na centúria 5 Nostradamus revela o que diz em carta a César ao qual dizem ser 

o filho, mas não é, confirma as revoluções intra-países de longo período e quase se 

manifestando por pressão dentro dos mesmos. Veja que cidades e países, zona rural em 

luta e gravemente aborrecido.  



Neste caso entendo esta zona rural os tais cachorrinhos que desconheciam e 

continuarão desconhecendo a Liteira guiados para que se agrave as confusões, são eles 

guiados pelos vermelhos de Nostradamus, pelos comunistas de época e no final dos 

tempos assim o farão dados pelo próprio Divino e cumprimento da promessa, pois estes 

não acordarão e se acordarem não se importarão com absolutamente nada, pois apenas 

se importarão em desnutrir, inverter e mentir sobre conceitos e provas, são estes 

sempre os decompositores da história, da verdadeira ciência e ascensão espiritual em 

educação e caráter, os sábios entenderão. 

Atacar, destruir, detonar a zona rural será uma enorme estratégia já que é ela o 

alimento e já que aí se tem pelos vermelhos de Nostradamus em poder aliados aos 

brancos a chance de nutrir uma anarquia lenista, culturalmente marxista lenista. 

Entendam que entre um grupo de dois um precisa em aliança ser o mal para o outro 

entrar como o salvador e ser o bom e assim não saírem do poder, apesar de 

aparentemente um sair. Entendam que estes dividirão seus despojos nesta cena, neste 

circo e pão para todos e para manter pelos seus estados extremistas a Liteira oculta e 

para seus sempre próprios empreendimentos. Por isso ‘A zona rural será a maioria do 

grievously aborrecido.’, será a parte mais gravemente aborrecida e como estratégia será 

profundamente usada já que alimenta e é profundamente ao povo como alimento 

necessária e assim garantindo sempre um branco Salvador para os empresários de 

trabalhadores guiados e vermelhos, povo enganado. Todos jogando o mesmo jogo de 

ordem e dizendo serem de ordens diferentes, mas são os mesmos. Mas compreendam, 

conforme Daniel este Bode e Carneiro, vermelhos e brancos entrarão em conflito entre 

si mesmos, pois não conseguirão dado a revelação jogar e finalmente este sempre e 

miserável jogo bem feito se inteligentemente desfeito!  

Para tanto que os sábios sejam sábios pela obra e não por intentos, para que a 

nau não afunde porque o mar é de vidro apesar de ser também cristal. 

Sendo o que for e que será quando vem como Cacassone e Narbone falaremos 

agora de ti FRANÇA aliada a ordem de ROMA , pois sempre foram vocês com moedas 

em 30 que amaram a prostituição e idolatria como algo e principalmente em 1555 junto 

àquilo que alimentou a apostasia contra a sobrevivência e sepultamento desta própria 

Liteira, a Traição de Felipe o Belo – idiot e tudo isso já bem antes conforme Sir Isaac 

Newton declara em obra as Profecias de Daniel a Apocalipse de São João unindo-se 

também a galinha Babilônia Inglaterra onde serpentes ao qual ela serve amam galinhas, 

fica a dica, e principalmente quando elas não conseguem mais segurar a onda dado o 

revelado e as próprias profecias. 

De qualquer forma, ‘Cidade e país terão maior luta’, menores e maiores terão 

maior luta e ‘Carcassonne e Narbonne terão seus corações tentados.’ uma tentação de 

Roma e França que a muito remete a traição e caminhos da verdade contra Demolay 

tanto quanto uma verdadeira hermética ao qual de Cristo se prostituiu escondendo os 

dois testemunhos Oliveira e Candeeiro com números. 

Senhores, leiam Apocalipse 11: 



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. 

(Apocalipse 11:3,4) 

Oliveira e Castiçais que são ao mesmo tempo a árvore, o candelabro, a figueira, 

a Literia. 

 Além de na história termos a constituição e alianças da traição de França com 

Roma em Itália na Ordem de Roma e que irá ter como Ordem a própria Inglaterra em 

mesa, temos aqui e nos nossos tempos atuais estas mesmas Monarquias e ordem em 

poder se mantendo nestas mesmas constituições e pela liteira, ocultando-a, e por isso 

destas cidades de França e pequenas a tentação será grande e principalmente quando 

sobrepujadas abandonando no passado o Olho que se tornou de Ravene, Itália, Roma e 

mantendo esta condição no Futuro, nosso Futuro. 

6 Eles serão afugentados para um longo tirado briga.  

A zona rural será a maioria do grievously aborrecido. 

Cidade e país terão maior luta.  

Carcassonne e Narbonne terão seus corações tentados.  

7 O olho de Ravenna será abandonado, quando as asas dele falharão aos pés dele.  

Os dois de Bresse terão feito uma constituição para Turin e Vercelli que o francês 

pisoteará sob os pés  

Apesar de esta centúria falar do passado como brevemente explicamos ela 

também abre selos de o tempo de agora. Dado o entendimento do mesmo jogo de 

tabuleiro brancos e vermelhos, os mesmos bodes e carneiros, temos uma França 

tentada novamente ao qual sempre parece abandonar o Olho de Ravenna ou pelo 

menos diz que nesta Ordem de Roma assim tenta e dado que seus jogos , suas asas, seus 

voos falharão, seus intentos, jogos e pelos seus próprios caminhos, obras, pés, estes dois 

DO BREXIT e que no passado era ali os mesmos e dois de Bresse farão com Itália uma 

constituição e que o francês não cumprirá ou fingirá não-cumprir. PRESTEM ATENÇAO. 



 

Veja que como explicamos sobre o uso de zonas rurais, trabalhadores contra e 

insatisfeitos com um sistema vermelho, comuna, temos estes brancos em poder dizendo 

que prezam este povo ao qual eles sempre constroem ocultando a Liteira e dizendo 

serem coerentes em ordem, mas sempre para seus bolsos, bancos e sempre 

empreendimentos impendido o cumprimento de uma verdadeira Nova Ordem que não 

tem templos, cultos e nem ciências relativas, tudo o que estes defendem com suas 

canetas e por isso como dito lá cima eles nesta Nova, mas sempre Republica deles não 

suportarão mais, não prevalecerá, não conseguirão meus amados de mesa, meus 144 

mil, meus 60 que retirei e finalmente desta profanação para o fim e para o Divino e 

Digno e que fracos unidos são fortes! 

As asas falhando os pés dele na centúria 6 é as asas de um verdadeiro 

mensageiro, HERMES, que se passa aqui por um JONAS, por isso o olho se fecha para 

seu próprio seguimento e ganância de poder e monopólio. Disto está tudo claro em 

razão de 2011 e a revelação deste mesmo olho de poder – a chave aparecer, pois em 

um passado remoto as resistências falharam, mas agora elas não falharão, porque está 

determinado e escrito. 

Veja que um francês pisoteará a aliança dos dois, FRANÇA corrupta por Felipe 

sobre o olho de Ravenne e aonde está a própria Ravenee oculta Itália, ROMA. Aqui 

temos os da França traído pela própria traição da França e por isso Priorado de Sião 

destacado das lojas desde a morte dos de Demolay. Isto no passado e mantendo até 

nossos dias atuais uma sempre França corrupta. 

Aqui com a Liteira e tripé NOSTRADAMUS abre chaves da verdade e de uma 

época profundamente e cada vez mais corruptível em ordem sobre o poder da chave da 

aliança camuflada nas ordens por um certo ocultismo falsário, criando seitas e religiões, 

ciência e hermética com compasso quebrado. 

Mas entenda este tratado de Rousseau já quebrado e compreendido por 

Nostradamus no passado é o mesmo tratado levantado hoje e mundialmente com a 



mostragem da Liteira com números e novamente quebrado por estas sempre mesmas 

ordens e os que eles alimentando com o engano e mesmo enganados preferem seguir, 

pois são comprados, possuem cadeiras, acreditam ainda nestas instituições e 

determinações, infelizmente! 

8 Tarde chegado a execução feita,  

O vento contrário, cartas em caminho tomadas:  

Os conjurados XIIII de uma seita, Por caducarem as empresas de Rousseau. 

Entenda que o mesmo que aconteceu no passado, acontece agora, em nosso 

ainda enfadonho presente, pois foram dadas as ordeNS, todas, as cartas com o desenho 

da Liteira, do Graal, de seus números e apresentados todos os erros e enganos a estes 

mesmos enganados e assim estes conjurados e sempre de uma seita continuam 

caducando as empresas de Rousseau, Rousseau quem contra o Senhor Gautier sentado 

em cadeira de matemática de época corrompe a verdadeira matemática e trigonometria 

reapresentada. Uma matemática e trigonometria que na mídia ao qual estes conjurados 

de seitas se atam não permite ser aberta e combatida em um justo combate a não ser 

camuflada e dizendo serem BRANCOS, OS CARNEIROS DE DANIEL, os Messias e 

Salvadores. 

Enfim: 

Do valor 14 temos os 28 da Monarquia hoje fingindo se dividir, amados. Contem, 

contem quantas Monarquias temos hoje institucionalizadas no nosso atual mundo 

construído sempre na mentira e por homens, todos! 

Nostradamus continua abrindo os olhos a história e leis dando chaves cada vez 

mais claras e de épocas ao qual pelas próprias profecias a ele dado poder afetarão 

gravemente o futuro, pois com Jean Jacque Rousseau reclamando a mostragem da 

verdade ao Sr Gautier cadeira da matemática e de época da chave, a própria Liteira, e a 

todos tal causa é executada e novamente de forma a ferir nosso exímio templário e 

lutador, um santo também, não duvide de tantos outros. Este evento está muito claro e 

como já vimos na centúria 7. 

9 Quantas vezes será capturada, ó cidade do Sol?  

Mudando as leis bárbaras e vas: Tempos maus se aproximam de voce. 

Nao mais será escravizado, O grande Hadrie reviverá suas veias. 

Na centúria 8, então, NOSTRADAMUS SE DESABAFA e reclama a cidade do SOL, 

da luz e transformada em BETEL por Jacó, pois quantas vezes será capturada para ser 

ocultada aos empreendimentos destes homens gananciosos, corruptos e sempre 

desejosos de poder sobrepujando homens, fazendo de homens seus burros de carga e 

com moedas de valor 30 da traição, carregando o arco da Liteira para serem carregados 

e terem a tão desejada fama mesmo que pela corrupção, os tais Gigantes que assim se 

auto intitulam. Esta centúria podemos considerar uma angústia, um quase clamor ou 

mesmo um canto de choro de nosso exímio mestre: NOSTRADAMUS. Como neste caso 

executar e caducar Rousseau, um francês contra as próprias artimanhas e traição 



daquela França com Roma ocultando em tabernáculos de mantos e cortinas a chave, 

sempre sepultando-a. 

Mas veja, se Hadrie é Adria e assim é também o mar Adriático, Nostradamus e 

aqui já canta para um futuro que vem e uma História do Futuro e que é a nossa e atual 

neste Apocalipse, pois ‘Tempos maus se aproximam de voce. Nao mais será escravizado, 

O grande Hadrie reviverá suas veias.’, isto quer dizer que a verdade se levantará, 

ninguém mais será escravizado porque neste Mar tudo será revivido, percebido, ‘VISTO’ 

e consumado conforme centúrias posteriores junto as partes dos lugares onde 

ocorrerão a maior parte destas guerras e do fim além dos Alpes. 

Se Adri for Adriano, um Imperador, este como grande propagador da cultura 

helenística vem a ser um corruptor e ocultador da Liteira se fazendo de Deus, mais um, 

mais um homem como Hitler ou pior e se levantando, assim: 

8 Quantas vezes será capturada, ó cidade do Sol?  

Mudando as leis bárbaras e vas: Tempos maus se aproximam de voce.  

Nao mais será escravizado, O grande Hadrie reviverá suas veias. 

Estes sempre corruptos IMPERADORES de ORDEM e ainda hoje reviverão as suas 

veias, os seus próprios sangues e de suas sempre obras... Sim, reviverão, todos e homens 

da corrupção! 

9 Do Oriente virá o coração púnico,  
Perturbar Hadrie e os herdeiros romúlidas:  

     Acompanhado da frota líbica,  
     Templos melitas e ilhas próximas desertas.  

 
 Aqui nestas centúrias temos o BODE de Daniel e Carneiro em conflito! E do 
Oriente virá o coração desleal e de um que se diz Carneiro atacando todas as gentes e 
todas as terras, perturbando os seus próprios aliados, o Imperador, o César de nossos 
Tempos, o Bode, herdeiros de Romulo e Remulo, todos mamando na teta da Liteira, na 
teta daquilo que virou loba, a Grande Prostituta, a sua própria cidade Mundial. Este é 
Irão, este é a Líbia, tão podre e sedento e desejoso quanto, seus ir mãos! 
 

E vi na visão; e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã,  
na província de Elão; vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. 

 
Irão, Irão... 
 
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. 

 
Corrompendo em tudo a Sacra Planta por poder, a Liteira, usando da língua em 

faca de dois gumes para ser e se fazer com tuas sempre miseráveis doutrinas... 



 
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. (Daniel Bíblico) 

 
10 Do Oriente virá o coração púnico, Perturbar Hadrie e os herdeiros romúlidas: 

Acompanhado da frota líbica, 
 
 

Isto acontece agora, não o aconteceu antes em jogo de mesa, mas acontece agora, 
pois eles estão descontrolados, enfurecidos, perdendo, todos os empreendimentos 
vindo cada vez mais e mais por água abaixo amados, deixe-os, contiunuem, esmaguem-
os, porque o Jogo de Deus também é astuto, a diferença é que não nos misturamos com 
a corrupção, pois sabemos que isto nos declara o nosso próprio fim!!! 
 

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. (Daniel 
Bíblico) 
 

Porque desejava entre os chifres, seus cornos disfarçados de chifres o Olho apenas 
para si e por isso era um mero insigne. 

 
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. (Daniel Bíblico) 

 
Irão tu serás destruído por completo desta vez, diz o Divino, e pelo próprio 

alimento ao qual permitiu e fez, teus ir mãos da ganancia o comerão vivo e permitido 
por mim, diz a VOZ. 

 
E o bode se engrandeceu sobremaneira; mas, estando na sua maior força, aquele 
grande chifre foi quebrado; e no seu lugar subiram outros quatro também 
insignes, para os quatro ventos do céu.  
 
E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e 
para o oriente, e para a terra formosa. (Daniel Bíblico) 

 
Estes amados, são o que estão agora em nossa terra, em nossa Fortaleza em 

nosso cumprimento, 144 mil, sabotando o próprio cumprimento e profecia, fazendo 
todos de palhaços com seus miseráveis e sempre jogos extremistas, dividindo despojos, 
dizendo serem Messias, todos fariseus, todos os porcos que eu Jesus, eu a Voz jogo 
agora no mar ao qual sangue haverá. 

 



E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um 
grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 
(Apocalipse 8:8) 
 

E se engrandeceu até contra o exército do céu; e a alguns do exército, e das 
estrelas, lançou por terra, e os pisou. 
 

Sim General, Capitão, FARISEUS EU TO PISO por inteiro e todos!!!! E tiro este 
sempre miserável sacrifício contínuo, seus altares malditos, sejam na mídia, na ciência, 
no jogo, nos seus miseráveis templos, no seus infelizes e todos currículos ‘pisando’l 
jogando das alturas os da verdade, Chegaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! 
 

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. (Daniel 8:2-11 ) 

 

A centúria 9 é uma profecia do que não será escravizado, pois as pedras falam e 

falarão mesmo que se cale a boca de meus discípulos, isto já dizia Jesus Cristo aos 

fariseus. 

E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus 

discípulos. 

E, respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias 

pedras clamarão. (Lucas 19:39-40) 

 

 E elas clamarão tão quanto clamaram seus malditos!!!!! 

E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, 

a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. 

E tinha a glória de Deus; e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, 

como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. (Apocalipse 21:10-11) 

 

 Isto se cumprirá em união, isto se cumprirá sem heróis, isto se cumprimerá pela 

verdade, canetas e provas, isto se firmará com ‘caráter e futuro’. E não sou eu mesma 

que vos mostro a PEDRA, A GRANDE CIDADE e que não é esta PROSTITUTA de 

PROSTITUTOS, cidades-estados dizendo-se ser profecias aonde filhos de um certo 

Messias sedentos os convida para a tudo descumprir? A Ordem não o era DES-CEN-TRA-

LI-ZAR, seus miseráveis, malditos de mesas, sempre corruptos e sedentos de sangue 

desde que não seja o de vocês, seus porcos, todos!!!! 

Na centúria 9 como dito os herdeiros romulidas são aqueles que estavam 

anteriormente com a sua Republica erigida por Romulo e Cesar do Império em Adria, 

helenístico corruptor dos eleatas, os verdadeiros mamando na teta da loba, ou seja, da 

coisa em si, a chave para dar poder Estatal e de Império e o que realmente é em seguida 

este Hadrie que revive em suas veias também como e que é um rei corrupto e todos 



sobrepujados agora pelo Oriente Carneirinhos, Czaristas agora todos enraizados e fixos 

no Ocidente Bode. 

Diz-se que a Líbia também estará envolvida nesta navegação de sobrepujação da 

verdade unindo-se a uma era MELITA que nos remeterá a DEUSA MELITA da doçura do 

templos, mas falsários. 

MELITA nos remete a um vaso gordo na história, cheio de gorduras e vaso e que 

é a própria liteira ocultada nestes templos e que são cheios de Salomões. Infelizes e 

sempre Salomões!!!! 

Aqui então nesta centúria está também as observações e indignações contra os 

poderes e uso da liteira por Nostradamus e por isso e sequencialmente Nostradamus 

enfatiza na centúria 10 que o caixão é posto na catacumba férrea e que é na verdade os 

caminhos destes e seus templos e ornamento de mundo junto com a Inglaterra 

formando em aliança a MONARQUIA DOS 28=10. 

Nesta catacumba 7 filhos do REI estão mantido: 

1- Se o rei é JESUS CRISTO são estas as 7 Igrejas que expressando as provações para 

se ter no verdadeiro tabernáculo o ESPÍRITO SANTO viraram templos de moedas 

de Zacarias e por estes ornando o BABILÔNIO MISTÉRIO ao qual os 144 mil 

compreenderão, os sábios e reformarão. 

2- Se o rei é este Anti Cristo são estas 7 as 7 pedras espalhadas Igrejas ainda do 

mundo hoje baseando-se em tabernáculos de Moises, templos, deuses Peor ou 

apenas um deus Peor sendo condenados pelas 7 pragas e 7 anjos com o ANJO 

DE DEUS de Apocalipse 7 em mim começando pelas primeiras 4. 

 

E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo; e 

clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra 

e o mar, (Apocalipse 7:2) 

11 O caixão é posto na catacumba férrea.  
Onde sete filhos do rei estão mantidos.  
Seus ancestrais surgirão das profundas do inferno,  
lamentando ver os frutos de sua linhagem mortos.  
 

Veja que Nostradamus profetiza que estes serão pelos seus ancestrais cobrados 

do erro, o erro que cometeram, o erro de não conseguir manter a Liteira Oculta e em 

mesa mundial, será o melhor circo dado o Pão Divino de nossos tempos, da nossa 

história, a História deste Futuro e sempre do homem, o próprio homem e por isso 

lamentarão ver tudo a deriva porque virá, todos seus miseráveis empreendimentos e 

todos diga-se assim das revelações do próprio passado ao qual a chave a tudo abre e 

edifica como caminho da verdade e cumprimento, a Liteira, a cisterna abundante, não 

é? 



 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. (Apocalipse 9:5-6) 

 

A Centuria 11 antes mesmo de definir por compreensão os nomes ali dados é 

bem interessante em seu contexto poético e de clamor, pois diz que deve-se ter estes 3 

ao qual abaixo falarei verdadeira aliança porque os de cérebro fraco, corruptores da 

verdade e que estão aliados a Roma, esta roma da liteira e corrupção nos 28 = 10 da 

Monarquia cairá a espada. 

12 O movimento de sensações, coração, pés e mãos esteja de acordo entre Nápoles, 
Lyon e Sicília. Espadas incendeiam, inundações, então os romanos nobres se 
afogaram,  
Assassinado ou morto por causa de um cérebro fraco.  
 

Napoles, Lyon, Sicilia, dois da Itália com um francês no meio corrompendo a 

trindade, estes se aliançarão firmes sempre dizendo que não o são, aliançados, e são 

eles os próprios que cairão por seus sempre cérebros fracos de poder, o da corrupção. 

Ordem de Roma, todos vocês, de salas, vocês mesmos!!! 

E aqui exprime o começo da queda desta Monarquia e ainda hoje. 

Os 3 é entendimento do trono central: Pai, Filho e Espírito Santo aguardando o 

iniciado sentar e que não sentou!!! 

 Na centúria 12 confirma Daniel 11 sobre um rei vil roubando o seu posto REAL e 

por roubo sem direito divino aliando-se a sua legião de monarquias e ao qual cairá. 

TUDO POR CAUSA DA LITEIRA OCULTA. 

Me parece meus Senhores que agora basta-nos sentar em nossos lugares e aqui 

mesmo dentro da nau, para tanto que um de vocês jogue a liteira dentro deles, dos 28, 

porque estes mentiram para eles mesmos na aliança o que os consumirá por si só 

conforme Daniel 11 e centúria 12 e 13. Não tenham medo, façam, dêem a César o que 

é de César, o que eles dizem sempre que lhes pertence, a própria liteira e todo o seu 

furto de poder, furto do fruto. 

E não é isto inteligência e sem violência meus NOBRES GIGANTES. As próprias 

profecias indicam e falam e o fizeram, desde 2011, Infante! Sim, NÓS não jogamos 

dentro de vocês mesmos a LITEIRA COM NÚMEROS????? 

Para tanto nem sejam vocês os brancos e nem vermelhos, apenas ASSISTAM, 

RESISTAM, mas FAÇAM quando vos for dito para SER FEITO. 



E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem 

a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens busc’arão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. (Apocalipse 9:4-6) 

13 Logo ele será chamado mentiroso, selvagem, facilmente tentou depressa 
elevado de baixa para alta condição.  
Ele virará desleal e volátil de repente.  
Este homem governará Verona.  

 
Governará com a Máfia este que se elevou na Fortaleza do cumprimento e subiu 

com pouca gente, e por isso diz-se VERONA, aquela Itália que corrompeu Rousseau e da 
Ordem de Sala de Roma com os que por moedas não se importam nunca com nada ir 
mãos, fingindo ser responsabilidade ‘FINGIR E MENTIR’ com irresponsabilidade e na 
Mídia e Arena, seja de ciência, seja de educação, seja de Liteira e espiritualidade de 
direção a verdade!!! Por isso ele suirá como os que com ele está de repente e ‘Ele virará 
desleal e volátil de repente. Este homem governará Verona’, insisto a mesa, sala da 
Ordem de Roma dizendo serem brancos aliançados com vermelhos. E não é isto o 
descumprimento do Norte Portugal e Sul Brasil na fortaleza meus queridos? Não é isto 
Daniel 11 sobre aqueles dois que se fazem reis Norte e Sul da corrupção, de coração vil? 
 

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. 
 

Amados! A dignidade real é divina e não de homens, e é divina quando se prova 
nas profecias, em todas e com ferramentas concretas o que este nunca teve e não tem!  
 

E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele; e serão 
quebrantados, como também o príncipe da aliança. 
 

Usando de engando e com a mesa se chamando MESSIAS! 
 
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. 
 

Todos agora repartindo despojos e sentados no poder!!!! 
 



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. 
 

Agora eles unidos aproveitarão e usarão do Norte em aliança da corrupção, 
Portugal, dentro da fortaleza para fazê-lo cair! Prestem muita atenção nisto! 
 

E os que comerem os seus alimentos o destruirão; e o exército dele será arrasado, 
e cairão muitos mortos. 
 

Alimentarão uma guerra interna, pois não tem mais jeito, foram pegos, 
finalmente! Todos! E por isso este Norte e Sul se confirma a seguir dizendo estarem aí 
dentro, ai com vocês serem ÚTEIS! 
 

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. (Daniel 11?21-30) 
 

14 Por raiva e ódio interno, os exílios choque um grande enredo contra o rei. 
 Secretamente eles colocarão os inimigos como uma ameaça, e o próprio dele 
velho (os partidários) achará sedição contra eles.  

 
 Eles, os brancos dizendo serem eles, os vermelhos, inimigos e todos de uma 
mesma mesa construirão uma rebelião. ‘Por raiva e ódio interno, os exílios choque um 
grande enredo contra o rei’, o rei será extraditato deste poder, o que com o FURTO DO 
PODER e DIVINO subiu com pouca gente dito do SUL, isto ocorrerá por ódio interno e 
raiva já que a cara da ladra se verá ao qual já está sendo visto, mas mesmo assim 
‘Secretamente eles colocarão os inimigos como uma ameaça, e o próprio dele velho (os 
partidários)’, mesmo assim eles continuarão a dizer que Ela, que todos, que isto ou 
aquilo são inimigos e ameaça, pois nem TODOS ESTÃO ESTRANHAMENTE PREPARADOS 
PARA SABER DA VERDADE DO PODER DA LITEIRA, CERTO? Contrariando o que as 
profecias e o Divino e cumprimento a tudo determina GARANTINDO O VELHO partidário 
que foi solto e assim nascerá e aqui na fortaleza da profecia o MOTIM, A REBELIÃO 
guiada por eles mesmos, pegos, todos pegos em sua Sala CURITIBA (Pinheiro, Pinhão, 
Árvore) ‘, e o próprio dele velho (os partidários) achará sedição contra eles.’ 
 

15 Do povo escravizado, cançoes, cantos e perdidos.  
Os príncipes e lordes sao cativos nas prisoes:  
No futuro, por tais idiotas acéfalos  
Esses (pedidos) serao tomados como oraçoes divinas.  

 



 Aqui o motim destes, destes sempre brancos e vermelhos de mesa mentindo 
sobre a liteira para um povo e com Olavos, sempre extremistas para guiar o povo de 
forma anárquica, de um lado marxista-lenista e com o povo orando e marchando, os 
acéfalos, e de outro lado proibindo a leitura de marx-engel junto ao Tomo I para nada 
se entender de moedas, economia, verdadeira cabala e liteiras, para nada se entender 
ir mãos, vocês mesmos, os próprios empresários enquanto apenas alguns empresários 
em mesa com estes brancos totalmente aliados aos vermelhos, todos do povo guiado a 
oração, a tudo e dentro da Fortaleza Brasil monopoliza e Havan-te dizendo agora tudo 
ser comunista sendo eles os próprios e todos comunistas. E assim são estes GIGANTES 
sempre sedentos de FAMA, meus Senhores que pedem para o povo ficar chorando o 
Lorde, o príncipe e seus príncipes nas PRISOES e guiados por estes mesmo, todos 
vermelhos, comunistas e corruptos, ladrões, e o mesmo farão pelos brancos tão 
enganadores quanto. Sim idiotas acéfalos façam suas orações divinas e também, e 
agora, para este tal MESSIAS de Daniel 11 e com os fariseus, pois o ‘circo’ deve conrinuar 
entre povos e perdidos por mortes, lordes em prisões e pedidos de orações para sanar 
o que não se tem dote de resolver, doenças. 
 

A CENTURIA 14 sendo eu o povo pobre CONFIRMA A MIM MESMA A ISTO 
REVELANDO em razão de orações divinas e pelo próprio divino donde estes príncipes se 
encarcerarão por si mesmos e vejam que também até haverão príncipes salvos 
conforme as próprias profecias das escrituras indicam, pois muitos virá a SIAO, A 
FORTALEZA DA FILHA DE SIAO achando que aqui se pode corromper, infelizes homens! 
Orem e orando mesmo tendo os sinais, corrompendo e ocultando! 
 

16 Marte nos ameaça com a força de guerra e causará derrame de sangue setenta 
vezes.  
O clero estará exaltado e ultrajará além disso, por esses que desejam não 
aprender nada deles.  

 
 Não estão ouvindo a voz e estão chutando quem a traz a revelação e por isso a 
causa de todo este caos sobre a Fortaleza do Cumprimento. E por isso seus filhos de 
Asnos, todos, abriram-se as pragas que deveriam por cumprimento se abrir e assim 
Apocalipse 8 vem agora a se cumprir 70*7 da sempre corrupção de vocês e sempre 
miseráveis homens em poder, sem poder, subindo para o poder, etc. Ah e este clero, 
estes evangélicos, todos de mesa, todos brancos e vermelhos sem citar Zacarias e o 
problema de dizimar moedas a Arca, pelos seus enganos, oratórias e mentiras exaltado 
por estes corruptores provocará, este clero, esta hermética que sempre se diz divina, 
alguma coisa ao qual o povo ainda precisará aprender e ainda deles, fariseus, todos! 
Todos mentirosos com o símbolo do compasso! Não to disse SAIA DESTE NORTE, mas to 
assim escolheu! 
 
 Assim e aqui cumprirá e se cumpre a visão dos violentos de Daniel 11 guiados 
por este clero e de todas as frentes de mesas RELIGIOSAS, todos brancos e vermelhos 
unidos e provocando a guerra e o motim, todos dizendo serem CRISTO sem mostrar o 
CÁLICE com números, a LITEIRA! 
 



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. (Daniel 11:14) 
 

Os violentos dentre o teu povo, o povo aliado a este rei do sul que em uma 
mesma mesa come e se alimenta com o rei do norte, todos homens vil, brancos e 
vermelhos, pois: 
 

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. (Daniel 11:27) 
 

Arrependam-se e guiem-se sem corromper enaltecendo os ‘santos’, pois o 

tempo dos santos finalmente chegou. 

 Como vimos, a centúria 15 nos remete ao 7*10 do limite em apocalipse igual a 

70 e dai mais 7*70 dos sempre e mesmos pecados capitais contra o verbo e furtando o 

verbo para ter poder e assim nada mais óbvio do que a própria visão dos violentos se 

cumprir, e nisto digo das alianças destes templos, seja espiritas, seja envangélicos, 

cristãos, etc, levantando suas moedas junto com uma política que se diz científica e por 

isso a fortaleza deve estar preparada para isto a ponto de não ser ela devorada pelas 

revoluções e pressões que os do Anti Cristo farão, todos homens e sobre tudo para 

causar e desmembrar. Lembrando que não se deve aqui nem ser branco e nem vermelho 

e sim ser descentralização em tudo. 

17 Foice no Tanque, junto para o Sagitário,  
Em seu alto auge e exaltação,  
Peste, fome, morte por mão militar,  
O século aproxima-se de renovação.  

 
Então esta centúria começa a ser fortificada e se revelar agora, pois nesta 

centúria 16 apesar de seguidores de Nostradamus citar o que não domino da arte das 

estrelas e seus movimentos, mesmo Nostradamus dizendo ser das Escrituras com a 

Liteira e com números, o próprio Graal, Tripé aquilo que aqui ele retira tantas proezas e 

não desta arte vaga, negando o próprio Nostradamus este tipo de hermética, percebe-

se no profético como citamos no início da obra, amados, o que nos e vos adentra a 2015 

e já se adentrou sendo meu signo Sagitário e carregando o tanque, a própria chave e 

que é Arco, e que é anel, aliança e tem valor 30 e 60, pois sempre se multiplica, o próprio 

POÇO, sua tampa, e depois dos 1260 dias a partir do segundo semestre de 2011 a 2015 

para um novo 1260 dias no deserto ao qual já se está cumprido, entenda que a 

renovação vem de uma força militar FIEL E VERDADEIRA contra uma força militar que 

sempre traz peste, as pragas de apocalipse a um povo, fome e morte.  

E agora em 2020 os mais 1260 dias finalmente se cumpriu, pois Graças a Deus, 

está centúria confirma o levantar ‘dela’ que tem nela sagitário e o tanque da revelação 

e isto quando uma peste por mão militar se levanta e por isso levantando ela também 

se aproxima o século da renovação com a verdade. 



Digam GRACAS A DEUS POR ISSO porque confirma as PROFECIAS DO 

ARMAGEDOM ZEBULOM E A SANTA ALIANCA de um Norte não vil e de homens. GRACAS 

A DEUS, digam, porque aqui não oramos e sim com a sabedoria entendida simplesmente 

executamos e glorificamos para ser e tudo se cumprir na ‘verdade’ da Liteira, Castiçal, 

Estrela. Desta forma, não sejam pelo amor de DEUS E DO DIVINO, pois PROVA-SE ISTO 

EM MIM MESMA, nem brancos nem vermelhos e quanto mais infiéis, pois como estão 

vendo lhes serão dado e a vocês para cumprimento da obra chaves claras e abertas, 

PROEZAS, como estas centúrias que garantirão VITORIA e muito menos sofrimento nos 

tempos do fim GARANTO-VOS, FALO COM PROPRIEDADE. 

VOU ESCREVER ESTA CENTURIA AQUI QUE ME PROVA ESTAR NO CAMINHO CERTO E 

RETO DO REVELADO AO QUAL ME DA NOSTALGIA, GLORIA, GRACA, SATISFACAO, tantos 

sentimentos de felicidade que nem EU MESMA saberia explicar a vocês, minha mesa 

amada. 

FOICE NO TANQUE , JUNTO PARA O SAGITARIO 

Passar a foice no tanque pelo tanque ser descoberto e assim todo o Apocalipse 

ser revelado junto para o sagitário, mas meu signo TAMBEM É DE SAGITARIO e vocês 

que me acompanham entendem que este tanque e que é poço de Jacó é tampa e 

também é pedra transformada em Betel quando antes era Luz, pois tinha e tem 

números, assim e finalmente este tanque que estava oculto por corrupção de ordem e 

mesa recebeu a foice e dele também se fez apocalipticamente foice, o que é também 

cumprimento, porque se acabou com foice o tanque da mentira e por isso tudo fica em: 

EM SEU ALTO AUGE E EXALTACAO 

Ou seja, TANQUE, totalmente a própria liteira revelada e totalmente 

compreendida, exaltada e vista no alto e pelo alto, todos. E por isso a Liteira e que é a 

própria Figueira em verbo explicada em Matheus 24 por Jesus Cristo que também a 

carregava é o sinal, o maior dos sinais. 

Aprendei, pois, esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se tornam 

tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. 

Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às 

portas. 

Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas 

aconteçam. 

O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. (Matheus 

24:32-35) 

E assim Nostradamus em sua centúria 15, dado a compreensão da tampa do 

Tanque e que é a própria Liteira e Figueira, pois é um vaso e árvore que contem em si 

toda uma circunferência que lembra um anel e também uma tampa de um poço 

redondo confirma:  

PESTE, FOME , MORTE POR MAO MILITAR 



Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá 

fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. 

Mas todas estas coisas são o princípio de dores. (Matheus 24:7-8) 

E assim: 

O SECULO APROXIMA DE RENOVACAO 

E aqui temos dois tipos de militares e como já dissemos, os da renovação e os do 

que estão contra e mentindo por uma falsa renovação. 

‘Me coloquem na mesa, o tempo é agora!’, precisamos levantar o mundo pela 

verdade e com a caneta. 

A CENTURIA 17 É TOTALMENTE PROFETICA E DA VOZ DO ESPIRITO SANTO 

dizendo sobre o 40 do deserto da escuridão da liteira e que também é íris porque é olho 

e da sua aparição, o que causa dano também e por isso 40, deserto, o que novamente 

confirma dois poderes brancos e vermelhos desejosos de poder. 

Estes 2 amados são os do norte e sul de Daniel 11 que não são os da SANTA 

ALIANCA preocupados com o cumprimento e sim como sempre e ao contrário 

preocupados apenas com poder, PRESTEM MUITA ATENCAO NISTO. 

Outra condição do valor 40 desta centúria diz respeito aquilo que se abre e pelo 

anjo sobre as pragas e sobre os anjos caídos e contra as sete igrejas e que na verdade 

deveriam ser verdadeiras congregações e que possuem  7 estrelas e 7 castiçais, logo 7*8 

pontas da estrela e vezes 7 igual 392 que menos 352 de cada lado da Liteira, Castiçal, 

Estrela seus números fixos de cima para baixo são 40 e assim por estes anjos e destas 

igrejas dado a corrupção já que os mesmos chamado pelo Anjo que a tudo abre e com a 

Liteira não cumprem, estes destas todas congregações permitem assim o que já havia 

de se cumprir, o que todos na métrica já esperavam, as pragas, sete pragas para cada 

um deles, e assim em Nostradamus, entendendo mais profundamente tudo isto: 

18 Por quarenta a íris não aparecerá,  
por quarenta anos todos os dias será visto:  
A terra árida aumentará em secura,  
E grande dilúvio quando será percebido  

 

1260 dias são quase 4 anos, na verdade 3,5 faltando uma meia corda para se 

concluir e assim por 1260 dias o Olho não apareceu e por fim aparecendo por 1260 dias 

a terra árida aumentará em secura e finalmente o grande dilúvio será percebido, os 

todos motivos daquele dilúvio antes de Noé um esperado, um dos corruptores do verbo 

e da Ordem por Genesis 5, a décima cabeça levantando uma cidade das 7 cabeças de 

sua prostituição de Adão a Enoque. Entendam que para cada 3,5 temos uma curva, uma 

meia corda, a metade do tempo e cada vez mais intenso nos tempos do fim até tudo 

finalmente estar consumado! Desde a revelação estamos no segundo tempo de 1260. É 

importante lembrar que o grande dilúvio também significa o tamanho das águas que 



saem da Liteira, Taça e seu verbo dado a corrupção quando água é dada como aquilo 

que mata a sede e através da sabedoria. 

Outra forma de se analisar e conforme Apocalipse 11 dado o entendimento das 

duas testemunhas Oliveira e Candeeiro é que quando na centúria 17 fala-se da terra 

árida muito seca esta é o deserto da própria terra santa pisada desde a Gênesis e até 

aonde chegamos e nesta época ainda faltando a metade do tempo ou o tal +2 para 42 

apocalíptico ao qual já estamos e ao mesmo tempo compreendendo o dilúvio como já 

dito e visto, o dilúvio que são as águas que por corrupção em Lameque que pecou 70*7 

vezes e mais que Caim, Lameque pai de Noé deu a Noé a oportunidade de também por 

prostituição da Liteira, Candeeiro e Oliveira nutrir está secura determinando e 

arquitetando desde então e com muitos outros homens em aliança e sangue está Cidade 

prostituída e sempre Babilônia Mistério, este jardim de espinheiros do deserto e secura 

d’alma sobre sempre a verdade conforme desejos de poder e monopólio mundial etc. 

É então está aqui mais uma centúria profética e profundamente profética do que 

será no porvir revelado e compreendido tão quanto visto desta poderosa  chave: A 

LITEIRA. 

18 Por discórdia e displicência da França as portas se abrirão para Maomé.  
 

A traição da França fará com que os czaristas engulam a própria França que no 

passado deixou de ser a aliança dos templários que se destacou para o Priorado de Sião 

e saindo do próprio templarismo hoje das lojas dado o revelado. CUIDADO. 

Os czaristas de Maomé e que estão em peso na aliança dos 28=10 da Monarquia 

ainda hoje com a galinha cabeçuda vermelha necrótica Inglaterra ESTÃO AGINDO com a 

mesma mesa e dizendo serem cumprimento, mas não são, com a mostragem do Graal, 

da Liteira saberão, basta perguntar desta mesma sabedoria e alimento para um povo e 

com isto planejar como dar ao povo este caldo de alimento. Pronto, assim o saberá, lerá 

através da alma e entenderá quem é quem! 

Este ataque MEUS AMADOS de 2015 na França e pelos de Maome é então fruto 

da liteira descoberta e revelada já em 2011, mas muito cuidado com os vermelhos e os 

brancos do poder enfadados ao gole da ira pelo cumprimento. 

Outra condição e sobre esta mesma centúria e que é diz respeito ao que haverá, 

ou seja, uma discórdia de aliança manipulada entre a França e os de Maomé que proverá 

a entrada destes por migração no território de forma a estarem em locais estratégicos 

como próximos as fronteiras da Espanha e assim por simulacro anarquizarem terrorismo 

atingindo o Quinto e para tanto o Quinto aliado, não Portugal, mas os reclamados 

portugueses já ditos por Padre Vieira e Daniel 11. Mostrem e perguntem amados como 

na mesa dar ao povo, todos, a Liteira, assim a todos saberá quem são quem desta vez, 

não há desculpa, ela é de todos e principalmente sobre a sabedoria econômica e para 

tanto não se esqueçam quem cria despreparados é a Cidade Prostituta de mesa e Ordem 

e nunca o cumprimento e sua Ordem e assim, por este mesmo terrorismo procurarão 

dar tudo ao cabo, reprimir, deprimir de forma que as pessoas não consigam ter 



condições de se defender e defender um Estado Justo e sem este sempre poder de 

Ordem, de mesa e de alianças. PROEZAS, ATAQUEM mas sem danificar a terra, apenas 

os homens e sem prejudica-los e conforme estã neste direito e trombeta 144: 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. (Apocalipse 9:5-6) 

Prestem atenção, não mexerão com os czaristas ainda, mas com as fronteiras, 

usem de muita inteligência, MAIS PROEZAS NESTAS DIVINAS TRINCHEIRAS. 

Estamos trabalhando com duas frentes e que no contexto são três, os brancos e 

vermelhos, bode e carneiros formando um e o Terceiro de Nostradamus, os 144 mil e 

assim temos 1- a discórdia e displicência de uma França na história dialética e hoje um 

povo que vendo a Liteira em mesa procura resistir com a discórdia e displicência dada 

como simulacro de uma França anárquica em poder. 

18 Por discórdia e displicência da França as portas se abrirão para Maomé.  
as portas se abrirão para Maomé.  
de sangue molhada a terra e mar sénois.  
O porto de Marselha está tomado de velas e embarcações  

 

Impeçam todos os pontos estratégicos, todos!!!!! Marsenois ou arsenois, 

ARSENAIS. Impeçam, impeçam, impeçam. 

 

QUERIDOS ESTAMOS AQUI FALANDO DE MONARQUIA DOS 28 ATUAL, ok, e por 

isso na centúria 19: 

Quando a serpente cerca o altar 

Veja que a sede pelo templo da serpente da antiguidade ocultando pelas 7 

cabeças da prostituição é instituída em Roma quando a ela mesma em 2011 chega a 

REVELACAO e por isso e de forma urgente se estabelece um papado’ amados, um 

papado pela Argentina e pela Ordem de Roma corrompida! 

Então quando ela cerca, a serpente, o altar, pois eles também me esperavam, 

um altar participante para manter os 28=10 da Monarquia os sempre HOMENS ETERNOS 

E MORTAIS, E DECIDIDOS EM MANTER OCULTO O TEMPLO, TABERNÁCULO DIVINO, O 

SANTO DOS SANTOS GRAAL COM NÚMERO POR SEPULTAMENTO onde coisas 

acontecem descritas na própria centúria que falarei, mas antes é importante 

lembrarmos da CARTA DO PRIORADO DE SIAO ENTREGUE A INGLATERRA E FORD 

instituindo de forma CINICA e por dedo duro mesmo os planos deles mesmos e 

publicada, Infante!!! 



Enfim: 

Quando a serpente cerca o altar 

E o sangue de trojan esta preocupado com o espanhol 

Por causa deles, será minorado um grande numero 

O líder foge, escondido nos brejos pantanosos 

 

O SANGUE DE TROJAN é o CAVALO DE TROIA preocupado com o Espanhol e co-

ligado a Argentina, hoje a Argentina Papal e da serpente. 

Vamos lá amados, o que entendo com clareza conhecendo a LITEIRA DA 

REVELAÇÃO E O PODER DE REVELACAO E CUMPRIMENTO DO PRÓPRIO ESPÍRITO SANTO 

E A CLAREZA DAS COISAS QUE ESTA OCORRENDO E HAVERÁO TAMBÉM DE OCORRER 

Quando se detecta os 28=10 da Monarquia em aliança ao qual os da Espanha 

estão aliados e por isso muda-se o papado adornando o altar com a serpente instituída 

como novo Império deles continuando a sepultar os testemunhos Oliveira Oliveira 

Candeeiro Candeeiro e o sangue do Cavalo de Troia e que é O SANGUE DA FORTALEZA, 

DA SANTA ALIANCA se preocupa com o ESPANHOL visto o que está ocorrendo na 

VENEZUELA  e visto que PADRE VIEIRA alerta o ESPANHOL como aliado do ANTI CRISTO 

e chamado o mesmo a se arrepender ao cumprimento A RESISTÊNCIA COMECA e me 

parece que o líder do COMUNISMO AQUI NA FORTALEZA PERDE E AMEM POR ISSO E 

POR ISSO FUJIRÁ PELOS PANTANOS, por isso libertaram-no, mas lembrando que este 

Líder e que está aqui e ainda conosco é do branco e vermelho, o Norte e Sul de Daniel 

também PEGO! Porque insisto em 2011 foi encaminhado a Roma minha obra e sobre o 

Graal, Introibo ad Altare Dei e em seguida, 4 meses depois o papado foi totalmente 

alterado e com a Argentina e em seguida sofri os 1260 dias no deserto, na tumba, 

corrompida, sem asas, os 3 anos e meio do filho e em seguida novamente me levantei e 

estou aqui e cumprirei como está escrito e até o fim, os detectando e ajudada pela terra, 

detectando a ORDEM DE ROMA nas mesas e nas salas, brancos e vermelhos todos 

extremistas e por moedas cumprindo o ocultamento do Graal com números a um povo 

e os fazendo de fantoches pelas suas idolatrias, cultos, altares, iniciáticas e ainda ciência 

prostituída e não cumprindo ABSOLUTAMENTE NADA 144 MIL, MILHARES, MILHOES do 

cumprimento! 

Vejam que coisas maravilhosas: 

Tours de Orleans, Blois, Angers, Reims e Nantes 

Cidades Ofendidas por SUBITA MUDANCA 

Rios, dardos, regiões, terra e mar e tremor 

Centuria 21 

A PEDRA contém suas profundidades barro branco 



Que sairá LEITE-BRANCO DE UMA RACHA 

Desnecessariamente pessoas preocupadas não ousarão toque isto. 

Inadvertidamente que a fundação da terra é de barro. 

A FRANÇA sentindo-se ofendida por súbita mudança dada a própria história, não 

é amados? Compreendida está França e como se é, branca, vermelha, aliada em salas, 

em Ordens, Ordens de Roma, iniciáticas e fingindo brigar com a Fortaleza do 

Cumprimento e ainda sem cumprimento, então ODIOSA está França se levantará e 

armará TENDAS, as mesmas de NOÉ, mas neste caso NÃO DIZ QUE SÃO DA CORRUPÇÃO 

pelo menos até aqui, se brancos ou vermelhos, apenas diz que OFENDIDAS PELAS 

SUBITAS MUDANCAS estará SIM!!! E o que eu acredito ser de súbito e mudanças? Vamos 

finalmente disto falar? Não apenas acredito como o é, o súbito, a mudança e a 

verdadeira apenas a VISAO DA VERDADE DA LITEIRA, NUMEROS E SUA PRÓPRIA 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA sempre destes homens corruptos e cheios de fantasias, ou seja, 

as alianças de poder e mentiras a um povo, e assim, dado o SÚBITO ESTA EXCELSA 

MUDANÇA SOBRE TUDO faz com que então comece uma tensão maior e de guerras, 

onde o SOTAQUE DELES É CLARO: Não toque nisto, não de aos porcos e cachorrinhos 

criados por nós mesmos as verdadeiras coisas santas, somos preocupados, mas 

desnecessariamente preocupados por isso não ouse, não faça, não divulgue, e estes 

amados, são os que guiam nos seus sempre calabouços da corrupção, uns dizendo 

serem carneiros, brancos e outro bode, vermelhos, uns do direito por uma extrema 

direita e outros do vermelho, comunistas, mas todos comum a eles mesmos e com 

sempre os mesmos intentos e por isso conforme Daniel 11 comendo na mesma mesa. 

BUM – PEGO O LADRÃO e você ainda tem dúvida. Quem começou com esta história no 

tempo de meu deserto ao qual em deserto não detectei a tramoia e também ninguém 

porque tudo pelo Divino deve ser cumprido e se cumprirá, miseráveis, irresponsáveis, 

legião luciferiana de homens anjos caídos, sempre alimentados por este coração podre 

de anti cristo e suas moedas que não lhes servirão para mais absolutamente nada, nem 

para comprar-lhes a liberdade. Quem são cada um de vocês. Enfim: 

MAS VEJAM QUE INTERESSANTE NA CENTURIA 21 

A pedra e que é a liteira POSSUI PROFUNDIDADE DE BARRO BRANCO e que dá 

leite, porque nutre e enche de sabedoria e gordura, leite e não manteiga que matou 

Sísera, mas que daqui também se faz e mata Sísera um miserável anti-cristo, muito 

infame e pequeno na época e por Débora, uma profetisa junto as tribos conforme as 

escrituras. 

21 A pedra contém suas profundidades barro branco,  
que sairá leite-branco de uma racha,  
Desnecessariamente pessoas preocupadas não ousarão toque isto,  
Inadvertidamente que a fundação da terra é de barro  

 

Então leite é algo bom e manteiga que alimentou Sísera como aquilo que sai do 

leite algo inversamente e mau, mas mau para Sísera, não para os da verdade. 



E o Senhor derrotou a Sísera, e a todos os seus carros, e a todo o seu exército ao 

fio da espada, diante de Baraque; e Sísera desceu do carro, e fugiu a pé. Juízes 4:15 

Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade (Selá), porque 

não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. 

Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele; quebrou a sua 

aliança. 

As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra 

no seu coração: as suas palavras eram mais brandas do que o azeite; contudo, 

eram espadas desembainhadas. 

Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá; não permitirá jamais que o 

justo seja abalado. 

Mas tu, ó Deus, os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de 

fraude não viverão metade dos seus dias; mas eu em ti confiarei. (Salmos 55:19-

23) 

Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor (Juizes5:23), (Amaldiçoai todos aqueles 

que dizendo serem cananeus não o são, que vendo a transfiguração de Jesus fingem não 

ver, que impedem a paz alimentando Jezreel, Jizreel mantendo Jezabel como líder e 

cachorra doadora de leite sem sabedoria) 

Foi, pois, e tomou a Gômer, filha de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. 

(Sim, pois se nasceu um filho, da mulher revestida de Sol) 

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. 

(Cumprido) 

E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. (Oseias 1:3-5) 

(CUMPRIDO)  

Vocês no passado já mataram demais e por isso agora no futuro serão vocês que 

não mortos, pediram para morrer!!!! Não o povo, mas vocês todos e do poder! Pelo 

menos que dizem terem poder!   

...acremente amaldiçoai aos seus moradores; (Juizes 5:23) 

(Asperamente AMALDIÇOAI aos seus moradores, aos que continuam crendo e 

seguindo seus erros e intentos e poder!) 

...porquanto não vieram ao socorro do Senhor, ao socorro do Senhor com os 

valorosos. (Com os 144 mil) 

 

Bendita seja entre as mulheres, Jael, mulher de Héber, o queneu; bendita seja 

entre as mulheres nas tendas. (Porque está a nada OCULTA corajosas e com 

líderes VALENTES, dignos e agora neste tempo NÃO-CORRUPTIVEIS) 

 

Água pediu ele, leite lhe deu ela; (E ele CORROMPENDO) em prato de nobres lhe 

ofereceu manteiga. (E EM PRATO DE NOBRES LHE OFERECENDO MANTEIGA) 



 

À estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao martelo dos trabalhadores a sua 

direita; e matou a Sísera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou 

as fontes. 

E ASSIM AMADOS: 

Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado; entre os seus pés se encurvou, 

caiu; onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela, e 

exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos 

dos seus carros? (Juizes 5:27-28) 

Compreendem agora a profundidade da pedra preciosa, uma pictografia e suas 

profundidades de barro branco como leite dado a sua abertura ao qual estes como 

Sísera sempre repetindo a mesma história dizem que isto por ser sagrado e no sagrado 

deles profanando não se deve tocar, mas o que eles como Moisés toca, pois Moises 

dizendo não bebam sangue assim bebia e assim estes mesmos dizendo estarem e em 

ordem de mesa preocupados, estes todos Síseras, alertam não tocarem nisto, pois isto 

pode ser perigoso na mão do povo, mas nunca na mão deles como poder guiando o 

povo PELA MENTIRA! PELA MENTIRAAAAAAAAAAAAAAAAA! Seus extremistas, 

malditos, corruptores de ordem e cumprimento! 

21 A pedra contém suas profundidades barro branco,  
que sairá leite-branco de uma racha,  
Desnecessariamente pessoas preocupadas não ousarão toque isto,  
Inadvertidamente que a fundação da terra é de barro  

 

E eu disse várias vezes que o General, o Capitão, o Mestre de Sala diriam, não, 

não, isto não deve ser visto, eles não estão preparados, o povo que condenamos o 

tempo todo a serem guiados por nossas sempre mentiras, nossos sempre intentos e 

poder dizendo ser Ordem e não ordenando absolutamente nada a não ser os seu sempre 

poder de moedas, mercado e monopólio, sedentos, miseráveis, famintos, porcos, 

todos!!!! 

E são estes que estranhamente prestando dizem que não presta, diríamos, e 

assim pessoas preocupadas e de forma despreocupadas dirão que isto não se deve 

tocar, pois não ousarão toca-la, tocando porque a TERRA TEM FUNDACAO DE BARRO, é 

delicada conforme construção deles mesmos e prestes a ruir a sua própria DESTRUIÇÃO 

de si mesma como o é a própria estátua de DANIEL BIBLICO e agora de ferro e barro nos 

seus pés, da vara de ferro, dos que sabem olhando para o barro ao qual vocês se prestam 

partes desta infeliz estátua de Daniel Biblico sempre da corrupção querendo ser os pés 

de uma cidade, e agora? 

Isto é uma verdade que estamos ainda vivendo ok. 

Mas vejamos e continuemos que tudo nos ficará muito claro. 



Na centúria 22 a França será atacada pelo que virá e sendo sabotada em seus 

empreendimentos, VISTO A LITERIA e a ordem a que se presta fingindo guerra com estes 

infelizes e mentirosos guerreiros Messias da Fortaleza e Olavos vermelhos e assim 

conhecida e vista, todos conhecidos e vistos terão mortalmente seus artifícios lesados e 

com MUITA, MUITA FRIEZA E GELO, porque o que viverá e nos intentos destes vivem, 

não tem mesmo nenhum senso para ser em este sempre miserável poder para alguns e 

destacando todos! 

A FRANÇA significa nas centúrias sempre TRAIÇÃO e que é Ordem de salas 

começando pela Ordem de Roma atada a Argentina e todos os demais sempre na 

mesma trilha!. 

22 O que viverá e não tendo nenhum senso,  
Virá lesar mortalmente seu artifício, autun, Châlons, Langres e os dois Sens,  
O granizo e gelo farão grande malefício 

 
Vou repetir, os que vivem pela mentira e aliados entre brancos e vermelhos e 

nestas mesas malditas de salas e de ordem extremistas com Olavos comunistas e 
fingindo guerra com a França para dizerem serem cumprimentos e Messias, aliados a 
Israel que é Estado e Monarquia serão vistos como aquilo que não tem mais senso 
nenhum e por isso sobre seus artifícios serão lesados, os seus artifícios, todos, e 
mortalmente, todos estes três, Olavos, Messias e França dizendo ser inimiga ao qual tal 
gelo e granizo que receberão daqueles que estes queriam fazer efermos e pela 
sabedoria e que irão agora com muita condolescência lhes impor uma bela GRATIDÃO! 
  

A CENTURIA 23 para mim é o que também acontecerá daqui a 27 anos, HOJE 

2019, 26 anos ainda e na batalha final com MIGUEL ou como Nostradamus diz ISMAEL. 

Javali como simbologia remete a Jesus Cristo e leopardo ao contrário, os de Set, 

amados. Veja que uma águia descerá dos céus no dia desta batalha sobre eles cobrindo 

o SOL, de tão tenebrosa que será.   

Veja que cairá apenas sobre a cabeça dos do leopardo confirmando a profecia 

UMA SERÁ CHAMADA CIDADE DA DESTRUICAO, as do Egito, CORROMPIDO. 

Prestem atenção, por Cherbrant Chevalier Leopardo está ligado aos de Set do 

Egito. Esta é a cidade que perderá já por Ordem Divina e das 5 cidades que envolvem 

conforme as escrituras as arrependidas, Egito. Egito é reflexo de secura e Babilônia 

também tão quanto salas de iniciação com triângulos coloridos e olhos sem números. 

Foi dito SAIAM DESTE NORTE! 

Mas analisemos agora mais detalhadamente: 

23 Quando o Sol nasce no terceiro mês,  
javali e leopardo se defrontam no campo de batalha.  
Os homens abandonam o leopardo e olham para o céu:  
veem uma águia adejar em torno do Sol.  

 



Quando a trindade resplandece em seu verdadeiro entender e DIADEMA, os 

selados de Deus e os de Seth se defrontam no campo de batalha, E ASSIM, muitos 

homens abandonarão os de Seth da corrupção, pois verão do céu uma águia de LUZ, 

alguém, um anjo com esta LUZ, este olhar de AGUIA do próprio DEUS e PROFECIAS 

batendo suas asas, adejando, mostrando, apontando, dizendo, oferecendo, olhando, 

intervindo, cumprindo o Sol ao qual este ANJO como ELA está TODO REVESTIDO e 

totalmente com e pela TERRA! 

E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a 

terra foi iluminada com a sua glória. 

E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e 

se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave 

imunda e odiável. 

Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da 

terra fornicaram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância 

de suas delícias. 

E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas 

participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. 

Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniqüidades 

dela. 

Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas 

obras; no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. 

Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto; 

porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o 

pranto. 

Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o pranto, e a fome; e será 

queimada no fogo; porque é forte o Senhor Deus que a julga. 

E os reis da terra, que fornicaram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e 

sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio; 

Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai! ai daquela grande 

cidade de Babilônia, aquela forte cidade! pois em uma hora veio o seu juízo. 

E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra; porque ninguém mais 

compra as suas mercadorias: 

Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho 

fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata; e toda a madeira odorífera, e todo o vaso 

de marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore; 

E canela, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, 

e gado, e ovelhas; e cavalos, e carros, e corpos e almas de homens. 



E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti; e todas as coisas gostosas e excelentes 

se foram de ti, e não mais as acharás. 

Os mercadores destas coisas, que dela se enriqueceram, estarão de longe, pelo 

temor do seu tormento, chorando e lamentando, 

E dizendo: Ai, ai daquela grande cidade! que estava vestida de linho fino, de 

púrpura, de escarlata; e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas! porque numa 

hora foram assoladas tantas riquezas. 

E todo piloto, e todo o que navega em naus, e todo marinheiro, e todos os que 

negociam no mar se puseram de longe; 

E, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo: Que cidade é semelhante 

a esta grande cidade? 

E lançaram pó sobre as suas cabeças, e clamaram, chorando, e lamentando, e 

dizendo: Ai, ai daquela grande cidade! na qual todos os que tinham naus no mar se 

enriqueceram em razão da sua opulência; porque numa hora foi assolada. 

Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas; porque já Deus julgou a 

vossa causa quanto a ela. 

E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, 

dizendo: Com igual ímpeto será lançada babilônia, aquela grande cidade, e não será 

jamais achada. 

E em ti não se ouvirá mais a voz de harpistas, e de músicos, e de flautistas, e de 

trombeteiros, e nenhum artífice de arte alguma se achará mais em ti; e ruído de mó em 

ti não se ouvirá mais; 

E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em 

ti se ouvirá; porque os teus mercadores eram os grandes da terra; porque todas as 

nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. 

E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram 

mortos na terra. (Apocalipse 18:1-24) 

Depois desta vitória será então a queda final de Roma, Itália, o altar da mentira 

e serpente, o altar que com símbolos mantem tabernáculos de Moises ocultando 

Alexandria em sua biblioteca de ouro e todas as verdades escritas de uma história 

dialética toda corrompida. 

Aqui é o começo da reforma para a NOVA TERRA conforme cumprimento. 

Mas cuidado com os brancos e vermelhos eles são como pestes quando não se 

tem verdadeiros olhos para observar seus enredos. 

CENTURIA 24 

24 Na cidade nova pensativo condenar,  
O pássaro de presa no céu se oferece:  



Depois de cativo de vitória ser perdoado.  
Cremona e Mantua que terão ter grandes sofrimentos.  

 

E NÃO É AMADOS, 144 MIL que como pássaro, AVE, REVELADO, REVELAÇAO, 

Anjo, Deusa, Promessa, Profecia, ELA, Sol, pensativa, escrevendo, es-cre-ven-do, este 

pássaro simbólico e com vida e muitas PENAS e PRESA NO CÉU  e não na TERRA porque 

está no CÉU e COM O CÉU DA PROMESSA oferece todas as PRAGAS e condenação a esta 

Ordem de Italia, ROMA, Argentina, França, Brasil corrompido do cumprimento, Portugal 

corrompido do cumprimento, todos Olavos, MESHIAS, Fariseus, brancos e 

Vermelhos??? E não é que ESTE PASSARO, ELA MESMA que se oferece não deve ser por 

ter sido cativa PERDOADA? Só porque CONDENA achas tu que será desta vez 

CRUCIFICADA? DIZ A VOZ! Sim, a ti, ORDEM DE ROMA, ORDEM DE ITALIA, pois a TERRA 

TODA DESTA VEZ A AJUDOU!!!!! 

Na centúria 25 diz-se que a ciência será venerada como um semi-deus porque 

será compreendida em sua verdade criacionista com a chave, a liteira vinda da 

arqueologia, vinda dos céus, e assim, o velho homem será desonrado porque o ciclo que 

se completa na escuridão da lua será revelado de tal forma a compreender esta própria 

escuridão à luz do velho homem e por isso este desonrado em sua própria prisão e 

escuridão tão quanto intentos é finalmente PISADO, e aqui o começo da NOVA TERRA 

que nunca foi NOVA ORDEM VELHA, APESAR DE VELHA. 

25 Perdido, acha, escondido durante muitos séculos  
pasteur será venerado como demi-deus,  
Como a lua a completa grande ciclo  
Por outros o velho homem será desonrado.  

 
O perdido queridos são os números da LITEIRA escondidos durante muito tempo 

por homens que querem ESTRELAS, mas deles nunca serão!!! 
 

Para tanto , SENHORES quero expor que quando Nostradamus expõe a data na 

carta a Cesar 177 anos 3 meses e 11 dias isto quer dizer NUMERO DA METADE DO 

TEMPO, pois 20*7000 igual a 140,000 dias diz respeito a 393 anos solares de 1 Baktun e 

assim 394 anos de 1 Baktun menos 383 falta 11 anos equivalentes no selo a estes 11 

dias. Importante salientar que 1 Baktun de 394 anos solares menos 352 valor da metade 

da Liteira de cada lado são os 42 anos desta mesma liteira e verbo pisada de Apocalipse 

11. Outro cálculo interessante é que 383 encontrado menos 11 e menos 3 dividido por 

2 e deste resultado retirado 177 temos 7,5 que refere-se a 1260 dias duas vezes em 3,5 

anos com um acréscimo 0,5. Seja o que for isto remete a 2 que faltam de 40 dos 42 anos 

da terra santa pisada dos 10*7 o limite, pois Deus em 1 irado pela trindade do homem 

e mulher que deveria ser sua semelhança em 11 e que perfazem o valor 2 que é o que 

falta dos 40 diz da visão das águas conforme o próprio Nostradamus mostra, visto que 

os 40 diz da terra seca e que signifcará aqui, e falo com propriedade, o 2 dos 40 A 

METADE DO TEMPO ao qual já estamos: ano 70 de Israel e conforme chaves abertas do 

próprio livro de Daniel, 2018 e agora 2019 para 2045. 



1 na qualidade é Deus 77=14=5 na qualidade é metade do valor de um lado da 

chave onde 5+1 agora igual a 6 haste vertical da chave, então de 177 em qualidade e 

coordenadas lidas caminhando agora a 6, a força, a LUZ, onde 6/2 partes é 3 de 3 meses 

e também metade do valor da chave de 0,5 em curva de cada lado, As duas partes está 

em 11=2 que indica do inteiro a outra metade ao mesmo tempo e inferior e do valor de 

cada lado da chave 2-4-2 sendo que 1+77 = 15=6 a vara, 3 da trindade, 2 no homem e 

que perfaz 6+3+2 o próprio homem 2 e por isso sua história e geográfica que são da 

geografia limites de poder inferidos ao sepultamento da liteira e consequente curva 

apocalíptica, nesta metade de tempo cessa que é de cada lado 3 na leitura Euclidiana da 

Liteira + 5 de 0,5 de cada lado. 1 Deus, o centro da chave, impõe duas vezes a curva 7+7 

e pesa assim o equilíbrio da balança em 5 de 3 a trindade e olha este DUPLO HOMEM, 

2, medindo-o e pesando-o neste tempo do fim em tudo! 

Amados, todas alianças para manter os templos de MILETA com as duas 

testemunhas de Apocalipse 11 sepultadas e o verdadeiro tabernáculo e ciência e por 

isso visto a verdade Pasteur, diz Nostradamus , será um demi-deus, porque realmente 

como ciência compreendido e na dignidade e preceitos que deverá e irão se cumprir na 

Santa Aliança e Fortaleza confirmará a Razão Pura Kantiana e uma nova física e 

matemática sempre existente, mas estranhamente não vivida. 

25 Perdido, acha, escondido durante muitos séculos  
pasteur será venerado como demi-deus,  
Como a lua a completa grande ciclo  
Por outros o velho homem será desonrado.  
 
O homem perdido por uma ciência relativa, acha, escondido durante muitos 

séculos ‘Pasteur’ e finalmente como realmente tudo se aplica ao entendimento de seu 

uso será venerado Pasteur como demi-deus e não semi-deus. Demi de Demiam ao qual 

com Pasteur realmente se faz a cura ou a morte e junto a Liteira, não porque Pasteur 

tem culpa, mas o ganancioso assim produz. Enfim, compreendido isso o velho homem 

desta corrupção do ocultamento da verdade e do compasso será desonrado. Entenda 

que levar os de culto ao ódio pela ciência fazendo dela demoníaca é estratégico e de 

Anti-Cristo da mesma forma que fazer da ciência algo demoniáco por nada saber de sua 

verdadeira aplicação, é isto também estratégico e demoníaco no tabuleiro. 

Enfim, continuando. 

FRANÇA INGLATERRA E ROMA (Itália) Ordem de ROMA e por isso Florença, a 

VACA LEITERA PROSTITUTA SEM PROA! 

26 O grande homem será abatido durante o dia por um raio,  
O ato prejudicial será previsto pelo portador de uma súplica:  
Diz a predição que outro tomba à noite Conflito em Reims, Londres, e peste em 

Toscana.  
 



Vou soletrar para todos vocês, diz o ANJO Apocalíptico que está aqui e VEM: O 

grande homem será abatido durante o dia por um raio – o raio é a Luz e vem de dia, 

porque vem como Luz a Luz da vista e do conhecimento abatendo com esta Luz, este 

Raio, este conhecimento dado a profecia e que tem números, a promessa e 

cumprimento e assim um tal ‘grande, mas sempre pequeno homem’ de homens - O ato 

prejudicial será previsto pelo portador de uma súplica: - será prejudicado pelo seu ato 

onde esta previsão se dará pelo portador desta súplica o próprio Anjo portador da 

Liteira, Taça com números, Figueira onde - Diz a predição que outro tomba à noite 

Conflito em Reims, Londres, e peste em Toscana. – pois diz a predição PREDITA que estes 

todos tombam a NOITE, noite e que é a escuridão da alma, seus próprios atos , todos e 

em aliança, corrompendo a ESTRELA e seus números em Ordem, salas, iniciáticas e 

PODER - FRANÇA INGLATERRA E ROMA (Itália) Ordem de ROMA e por isso Florença, a 

VACA LEITERA PROSTITUTA SEM PROA querendo da Profecia corrompe-la a 

VERDADEIRA VACA, a CERTEIRA! E ainda aqui na FORTALEZA BRASIL COM PORTUGAL 

ainda todos da corrupção de Daniel 11. A peste será solucionada! 

 
Sobre estes então, conforme centúria 26 a QUEDA EM UM DIA, o raio aqui é o 

raio da própria profecia descoberta, o trovão de Zeus que sai de dentro dela 

compreendido, a liteira, seu raio serpenteado e nada místico ou mesmo mistério e não 

mais corrompido pelo próprio MITO. 

Interessante que este ATO PREJUDICIAL ocorrerá de um PORTADOR DE UMA 

SUPLICA o que acredito se cumprir aqui mesmo nestas revelações e com a liteira, para 

tanto pode ser também uma SUPL ICA DE DÃ MANASSES todos envolvidíssimos com 

HAVOTE-JAIR, os filhos da BESTA, POR 30 das moedas da traição e AMISADAI AEISER DE 

MUITOS ESPERTOS DESCUMPRINDO, pois destes serão realmente muito poucos salvos 

e na minha mesa bem orquestrada, e para tanto porque não, primeiro aos corruptores 

das primeiras duas alianças monárquicas Inglaterra e França e por fim Roma 

serpenteada com Espanha dos 28=10 da Monarquia de Aliança atual e daí finalmente o 

BOTE meus amados e com um golpe apenas e pela BOCA, palavra, do PORTADOR DA 

CANDEIA derrubando mil, milhares, milhões e agora em 2019 pois as profecias nunca 

são e serão duvidosas, mas exatas como o está e finalmente sendo agora 2020 para 

2021. 

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. 

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 7:8-12) 

Pois: 

E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem 

a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. (Apocalipse 9:4-6) 

E assim os mil, milhares, milhões saíram da cidade cumprindo a centúria 

daqueles que olharam a AGUIA NO CÉUS E SUAS ASAS COM A TAÇA! 

Veja que dos czares que atacam França estes não atacam seus aliados e sim os 

separados: nem branco nem vermelhos. Os separados de França hoje pela Monarquia 

dos 28=10 é a própria França Republica e Portugal Republica entre Espanha Monarquica 

dos 28=10, pois Espanha que se tornou dona, Ordem de Roma, Castela em mesa e 

aliança espalhados pelos, todos, quatro cantos do mundo hoje e em rede! 

O que representará Itália ROMA tomba a noite, ou seja, pela sua própria 

escuridão de alimento proposto do sepultamento da verdade e como templo primeiro. 

A CENTURIA 27 diz respeito a história e aliança de Felipe o Belo Idiota com a 

Inglaterra perfurando seu olho pelos Carvalhos de Manre de Isaias e por ocultamento, 

donde o olho perfurado é o símbolo do homem caolho, não bastou-lhe tirar a terceira 

visão da consciência dilatada pelo ESPIRITO SANTO agora arranca-lhe pela asnice de si 

mesmo outro. 

27  
Em baixo da árvore de carvalho de Gienne,  golpeou através de um raio,  

o tesouro está escondido não muito longe dali.  

O Que durante muitos séculos tinha sido reunido,  

quando encontrado, um homem morrerá,  

seu olho perfurado perto da primavera. 

Em baixo das árvores de Manre de Isaias e que tem números, o próprio Carvalho 

de Gienne, golpeu um raio e se fez luz, e se viu luz, SABEDORIA, a verdade, a 

TRIGONOMETRIA, e assim ‘o tesouro está escondido não muito longe dali’, porque basta 



se encurvar e se dirigir ao caminho de sua TRIGONOMETRIA, SABEDORIA e não doutrina, 

mas caráter de ser em si, ser para o outro e ser para o mundo e fazer, fazer acontecer. 

Desta forma ‘o que durante muitos séculos tinha sido reunido, quando encontrado’ A 

SEMPRE CONGREGAÇÃO 120, PROSTITUIÇÃO DE SALA, FORNICAÇÃO DE PODER foi 

revelado e por isso e na PRIMAVERA um homem morrerá, CAIRÁ, por causa de seu olho, 

CAOLHO, perfurado. Cumprido! 

28  
A torre de Bouc temerá fusta bárbara, um tempo,  

muito tempo depois de barca hespérica,  

Gado, gente, móveis, todos dois farão grande perda,  

Tauro e Libra que ataque mortal.  

Esta Torre de Bouc é como um aviso sobre a França da Traição, a Torre de Pisa a 

mesma Torre de Ninrod da Prostituição do verdo e que querendo subir demais como 

cidade de homens em mesa da fornicação CAIU e está sim CAINDO, amados. 

Esta TORRE DE BOUC agora de TORRE DE BABILONIA construída com os mesmos 

intentos, mas agora pela França irá temer fusta bárbara, pois assim tem de ser,  ou seja, 

seus muros são frágeis como SEMPRE SEUS INFELIZES E MALDITOS PÉS DE BARRO dado 

esta condição de TRAICAO e na própria história frente a verdade, para tanto, isto 

ocorrerá muito tempo depois que a barca hespérica e que é a arca pousou nos Balcas e 

conforme a própria história se concluirá no ARMAGEDON nestes ALPES. Para tanto este 

TOURO E LIBRA é o poder de dois personagens em ataque conforme Danile 8 e que serão 

dois poderes E DESTE SEMPRE E MESMA MILICIA – bodes e carneiros e por isso confirmo 

144, O TEMPO AGORA É DE VOCES, se levantem como nunca dantes haviam se 

levantado, POVO, CUMPRIMENTO, donde para os NÃO-CORRUPTIVEIS, MEUS VIRGENS 

QUE BEIJAM E NESTE LEITE SE DELEITAM, TODAS AS GARANTIAS, DIZ O DIVINO. 

A Torre de Pisa amados foi construída propositalmente e trigonometricamente 

para ser mesmo tombada e para indicar a indignação desta traição mantendo a Torre 

de Babel, Torre de Bouc, Torre de Pisa e até quando. AVISO DOS VERDADEIROS 

TEMPLÁRIOS NA HISTÓRIA SOBRE AH! FRANÇA DA TRAIÇÃO CONSTRUINDO BABEL, 

PISA, TU CAIRÁ! 

Veja que SUSA E ELÃO são duas cidades da BABILONIA e estes dois poderes em 

conflitos são os próprios poderes da mentira fingindo estarem contra eles mesmos os 

tais de DANIEL 8. 

E vi na visão; e sucedeu que, quando vi, eu estava na cidadela de Susã, na 

província de Elão; vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Ulai. (Daniel 8:2)  

Então nesta visão um será e se dirá CARNEIRO – BRANCO e que tem dois chifres 

e sabemos que chifres de carneiro não são os verdadeiros de cervos que se renovam, 

flexíveis tão quanto retos e inteligentes como o da Santa Aliança e promessa conforme 

Cântico dos Cânticos dos 60 retirados de Salomão. Este se fará de CRISTO, de SALVADOR, 



veja que seus chifres são defeituosos e falhos e altos demais para um bom carneiro 

conforme DANIEL 8 dizendo não ser vermelho, todos comendo do mesmo alimento e 

dividindo despojos em uma mesma mesa, pois a Terra realmente é muito rica para PARIR 

moedas, a FORTALEZA. CZARISTAS, NAZISTAS, COMUNISTAS, MESHIAS, OLAVOS, 

ORDEM DE ROMA, INICIÁTICA, GADU. CHEGA – ACABOU O TEMPO DE ESCOLHA DE 

VOCÊS, SEUS SEMPRE PORCOS E CORRUPTOS. SAIAM DESTE NORTE MEUS 60, 144 MIL, 

É UMA ORDEM, DIVINA! 

Este carneiro então ficará de olho no OCIDENTE, assim também teremos NORTE 

E SUL dando cabeçadas sem que estes possam resistir e acredito que este é o baluarte 

de Daniel 11. O BALUARTE, MEUS AMADOS, OS DESPOJOS! Este que se ira contra a Santa 

Aliança também. O Baluarte que todos querem carregar porque dá muito VINTEM de 

uma Amazonia sem AMAZONAS. Norte e sul, carneiro e bode, um chifrando e o outro 

recebendo e conforme Daniel 11 todos comendo, amados, na mesma mesa e trocando 

despojos e exatamente AGORA! PEGOS, PELA VOZ, PELA ÁGUIA, PELO DIVINO, PELO 

CUMPRIMENTO! 

E veja que interessante e não é que é sim uma verdade e conforme Daniel 11 

quando ali está escrito que temos um norte e sul corruptos entre Portugal e Brasil em 

Ocidente e Oriente ao mesmo tempo e também temos em poder das 28=10 Monarquias 

atuais Ocidente e Oriente fingindo guerras entre si. Enfim: 

O BODE que vem do OCIDENTE e não do ORIENTE virá dos brancos aliadíssimos 

ao vermelhos, todos juntos na Ordem de Roma, nesta CAIXA PRETA dos 28=10 da 

Monarquia e que são eles mesmos,  todos, tanto os carneiros como os bodes um só, e 

por isso estes mesmos brancos e vermelhos fingem em mesa de Senhores alguma 

qualquer sempre briga e conflito. Entenda que seu chifre está entre os olhos porque ele 

é mais odioso e terrível que o carneiro, ESTE BODE, dado o ódio que o que ele mesmo 

constrói agora terá dele, os seus seguidores, sedento de morte e sangue, seja d’alma de 

ir mãos, seja da carne de ir mãos e pelo próprio chifre que é a VARA no seu sempre 

miserável OCULTAMENTO. 

Este será tão terrível que derrubará o que se DIZ carneiro, o vermelho do branco, 

mas todos vermelhos e o sobrepujará, aquele BODE, aquela mesa, aquele sempre 

miserável ALTAR DE ORDEM e também ROMA ao qual dizia ser e estar em sua maior 

altura de domínio deste sempre infeliz Império, e assim, se reedificará e será, mas o 

mesmo, sempre os mesmos, aliados. 

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

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

os quatro ventos do céu. 

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

para o oriente, e para a terra formosa. (ESTE CHIFREZINHO DE FRANÇA AGORA COM O 

SUL, A FORTALEZA E O CUMPRIMENTO, TODO, NA AINDA CORRUPÇÃO) 



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

estrelas, lançou por terra, e os pisou. (Daniel 8:8-10) 

PISE-OS TODOS ESTES MENTIROSOS MESHIAS, FARISEUS, DE ORDEM, DE MESA, 

OLAVOS, QUE SEJA, POIS É AGORA O MOMENTO DA CABEÇA DE OURO DADO A MESA 

DESTE SEMPRE ABISMO ABADON. 

E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra; 

e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. 

E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande 

fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. 

E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o 

poder que têm os escorpiões da terra. 

E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem 

a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. 

E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a 

guerra; e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro; e os seus 

rostos eram como rostos de homens. 

E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de 

leões. 

E tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído das suas asas era como o 

ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. 

E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e 

o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. 

E tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em 

grego Apoliom. 

Passado é já um ai; eis que depois disso vêm ainda dois ais. (Apocalipse 9:1-12) 

Este bode então tendo domínio será quebrado em 4 partes e até a FORTALEZA, 

TERRA FORMOSA a da SANTA ALIANÇA pisará conforme Daniel 11 também. Tudo isto 

está ocorrendo e ocorrerá na METADE DO TEMPO, MAS VEJA QUE ALGUNS DO 

EXÉRCITO, E DAS ESTRELAS, o lança por terra e pisa, vence. PORQUE VAI VENCER COMO 

EU VENCI! Pois o Cavalo Amarelo com a vara tinha poder e com a mesma espada de 

levar até a quarta parte, mas na terra se não fossem os escolhidos aqueles dias não se 

abreviariam, diz Jesus. 



Veja que este CARNEIRO será enfraquecido o que acredito e do ocidente, mas 

ainda não aconteceu o que era aqui 2018, porque é para o tempo de agora e exatamente 

agora 2019 onde em seguida entra os destes com os BALUARTES DA VERDADE e da Santa 

Aliança enganando os próprios da Santa Aliança com relações ISSACAR dizendo estes 

ISSACAR com seus filhos 30 sentados sobre jumentos, os próprios homens que com suas 

estratégias e intentos alimentam, ser JOÃO NÃO CUIDANDO DE MARIA E AINDA SENDO 

O MESMO MESHIA DA PROMESSA E ALEGRIA, nossa que ALEGRIA, tantas moedas, 

herança e mesa não é como sempre foi. 

Amados, como foi escrito sobre o Armagedon e seu tabernáculo, nesta mesa e 

cadeira, trono de João NINGUEM SE SENTA, pois o DONO DO MUNDO O VERDADEIRO 

assim o disse ATÉ QUE EU VENHA e para tanto João cuida de MARIA e mesmo com trono 

sem CARNE DE HOMEM porque basta a MARIA, A ELA, QUEM VEM VARRER A CASA O 

PROPRIO ANJO, AS SUAS PROFECIAS! 

Apocalipse! 

Este por sua vez SEM AMOR SERÁ QUEBRADO porque pela soberbia e intentos 

descoberto de imediato, donde este é entendido pelas profecias conforme Tiro que se 

diz CONHECEDOR DE DANIEL E MAIS SABIO QUE DANIEL conforme palavra de Deus, mas 

ao qual se destruirá pelo seu próprio alimento, QUE É A SOBERBIA porque os da obra 

querem as mudanças e não os mesmos baluartes fingidos e sobre a chave. 

Este baluarte e para mim está na ideia de UMA METAFISICA COM MADALAS 

COLORIDAS sem a mostragem do alimento da mesa para não se alimentar cachorrinhos 

e por isso a carta a César e a vírgula do problema está no ‘NÃO’ DÊ COISAS SANTAS E 

PÉROLAS A CACHORRINHOS E PORCOS o que contradiz a palavra do PRÓPRIO JESUS 

CRISTO COM AQUELA MULHER DE TIRO reclamando o demônio sobre a sua filha em 

razão de uma cidade alimentada por mesa e migalhas vinda de metirosos e sobre o 

verdadeiro e santo os próprios cachorrinhos e porcos guiando sempre um povo, 

HOMENS SENTADOS COM MOEDAS DE TRAIÇAO 30 E O ARCO DA MANDALA 30 QUE 

TEM TRIGONOMETRIA SOBRE OUTROS HOMENS E OS FAZENDO DE JUMENTOS, TODOS. 

Muito fácil detectar corruptores, basta ser RETO, o que é realmente salvar a 

todos, não só no pensamento, mas na obra, #ficaadica 

Por isso em Daniel 11 diz, ela não subsistirá e nem será para ele, ou seja, ela não 

se conservará a ele, ele, ELE, ESTE MESHIA DE MESA OLAVIANO não a convencerá de 

maneira alguma e qualquer outro contra a Liteira e seus dois testemunhos, ELA DA 

PRÓPRIA PROFECIA.  

Então conforme Centuria 28 ésta é a torre de Babel que virou Torre de Bouc pela 

traição da França tão quanto seus próprios empreendimentos a derrocada no tempo 

determinado e de Miguel. 

28 A torre de Bouc temerá fusta bárbara, um tempo,  
muito tempo depois de barca hespérica,  
Gado, gente, móveis, todos dois farão grande perda,  



Tauro e Libra que ataque mortal. 
 

(7) QUE ATAQUE MORTAL NÃO É BRANCOS E VERMELHOS!  
 

29  
Quando o peixe que viaja em cima de terra e mar  
seja lançado para cima em para a orla por uma grande onda, 
sua forma estranha, liso e horroroso.  
Do mar os inimigos logo alcançam as paredes.  

 
Quando este PEIXE for visto e que é TODO O SIMBOLO DE JESUS CORROMPIDO 

em mesa, em ordem, em iniciática, em altar, em politica, ciência, estratégias, intentos e 
nos próprios HOMENS fazendo de outros HOMENS jumentos, burros de carga, DO MAR 
OS INIMIGOS logo alcançarão as paredes, isto se dará porque agora e a partir de agora 
se terá muita, muita confusão em mesa onde em seguida se cumprira a SEGUNDA 
PRAGA, PREPAREM-SE , tanto diz a centúria 30 e 31 como Apocalipse, sobre as pragas e 
aos 144 mil. 
 

E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com 
sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte; queimou-se a 
terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. 

E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um 
grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 
(Apocalipse 8:7-8) 
 

No ano 70, amados, NÃO ERA PARA TOCAR, mas agora o caminho está 

finalmente aberto e encontrado. Na obra original, desta obra, e não aberta por completo 

e nem com total clareza aos olhos dizia-se NÃO FAÇAM, NÃO ATUEM, NÃO 

CAVALGUEM, mas agora: 

30  
Por causa da tempestade em mar o navio estrangeiro  

Aproxime um porto desconhecido.  

Apesar dos sinais das filiais de palma,  

Depois há morte e pilhagem. Conselho bom vem muito recente.  

 

Esta tempestade da FRANÇA nazista em navegação estrangeira com a 

FORTALEZA como aliada e corrompida em mesa e ordem, de Olavos Vermelhos e 

MESHIAS nos mostra claramente um porto desconhecido, pois não é o porto desta 

PALMA, PALMEIRA, árvores com números e do cumprimento e por isso a SEGUNDA 

PRAGA VEIO, guerra, morte e pilhagem porque haveria de vir, é CUMPRIMENTO, 

PROFECIA, E TAMBÉM MÉTRICA E MERECIMENTO, sim, preparem-se, pois conselho bom 

vem muito RECENTE. 



Esta guerra da centúria 31 é a que começará no ano 70 de Israel, 2018, cada vez 

mais pressórica e que é a metade do tempo até 27 anos à frente da data do tempo 

determinado e grande guerra e fim. 

Ainda haverão até lá 3 grandes poderes coroados dos 4 e que são os 

enfraquecidos pela compreensão do arco de Daniel 11: brancos, vermelhos e ditos 

bonzinhos. 

Um do sul, um vil que quer a coroa real e um usando do baluarte da verdade a 

corrompendo em mentira para um povo e possesso com a força da SANTA ALIANCA e 

da mesa naquele tempo antes do tempo determinado. 

AGUIA, GALO, LUA, LEAO E SOL EM MARCA são AGUIA- A RAINHA DAS AVES, O 

DIVINO, O FOGO CELESTE QUE A TUDO VE SEM QUEIMAR OS OLHOS, GALO – EM UM 

REI, EM UM MENSSAGEIRO, EM UM CUMPRIMENTO E QUE SÃO TODOS, TODOS, LUA, 

COMPREENDEDOR DAS TREVAS, DA ESCURIDÃO, DO SEPULTAMENTO SENDO VISTO 

DANDO VISÃO, LEÃO- COMO O LEAO DE JUDÁ, DO REI DOS REIS E SOL CONHECEDOR DA 

LUZ SEM SE OFUSCAR TODOS 144 MIL estará em marca para cumprir Daniel 12 e 

finalmente a vitória e o fim, O FILHO. 

31  
As guerras em Gália durarão tantos anos,  

Além do curso do Castulon monarca:  

Vitória incerta três grandes coroarão,  

Águia, Galo, Lua, Leão, Sol em marca.  

 

Vejam, amados, compreendam: As guerras com esta desculpa da França, todos 

aliados, começarão e irá se cumprir de Daniel 11 nesta metade do tempo aqueles que 

da verdadeira aliança vão resistir e contra poderes facciosos de MESHIAS E OLAVOS 

também já aqui em mesas com França, ORDEM DE ROMA, Castulon, Castela, Argentina 

sedentos por soberania, monarquia e Impérios, os 3 dos 4 com o ARCO e assim com 

olhos nestas trincheiras o QUINTO E QUE SÃO TODOS, A SANTA ALIANÇA, O MUNDO, 

OS DESPERTOS, O POVO em MARCA e com os baluartes de ÁGUIA, pois são olhos e dos 

céus, o divino, o profético, de GALO, pois é cumprimento, de LUA, pois é quem ELA sobre 

os pés pisa e varre, LEÃO, o filho e Sol,  A LUZ SOBRE TODAS AS COISAS. 

Veja a PROMESSA na centúria 32 que coisa linda e com o cetro de um pequeno 

Império que se tornara ilustre e imenso. VENCEMOS AMADOS EM TUDO, basta 

dignidade e retidão opondo-se a tudo da babilônia e seu próprio baluarte de uma falsa 

metafisica e hermética de mandalas coloridas junto aqueles que TIRAM DE MARIA para 

se intitularem MESHIAS. 

Mas compreendam: 

32  



O grande império será logo trocado por um local pequeno que logo crescerá  

Um pequeno local de área minúscula, 

 No meio do qual virá pousar no chão seu cetro.  

Este cetro pode ser daquele que subiu com pouca gente ‘arrependido’ em Daniel 

11 não por ordem divina! Dizendo estarem trocando o Império! Que troquem é 

cumprimento, mas só troca quem expõe a verdade e para todos, a verdade da liteira, 

sem fazer de mensageiros seus miseráveis porque estes se tornam uma pedra no sapato 

para seus próprios empreendimentos. 

Por isso: 

33 
Perto de uma grande ponte de planície espaçosa  
O grande leão por forças cesaréias  
Fará abater fora da cidade rigorosa  
Por terror portas lhe serão abertas. 

 
Como uma planície espaçosa precisa de ponte se é um campo sem relevos, dado 

uma planície, logo nesta ponte feita sem fundamentos o que se diz LEÃO e por força de 
CÉSARES que fará abater fora da cidade rigorosa, extremista e de poder o terror aos 
quais a eles se darão portas abertas para este feito. Entendam que isto é feito para 
convencimento e manutenção de seus sempre próprios empreendimentos, pois não 
estamos cumprindo, que DIVINO a este deu e arma para se dizer Jesus com o cetro e 
Cristo, um MESHIA!!!! Prestem atenção.  
 

Assim: 
 

34  
O pássaro de presa que voa à esquerda,  
antes de batalha seja unida com o francês, ele faz preparações.  
Alguns o considerarão bom, outros ruim ou incerto.  
A parte mais fraca o considerará como um presságio bom... 

 
E este é aquele que prendeu o pássaro de presa e que voa pela esquerda 

vermelha dizendo ser branco, dizendo ser Messias e ter o cetro e como extremista da 
direita é da esquerda ao qual esta aliadíssimo ao francês dizendo estar em conflito!!!!! 
Alguns o considerarão bom, outros ruim e incerto e o povo como um presságio de 
salvação. 
 

Vou detalhar a vocês esta centúria, ok, para que não fique dúvida e se não 
entenda de que aqui não há a verdadeira lei, as das profecias, a do cumprimento, ao do 
cumprido. ‘O pássaro de presa que voa à esquerda, antes de batalha seja unida com o 
francês, ele faz preparações’, entendam, o pássaro é a Fênix e que bota o Ovo da Liteira, 
o Ovo que é moeda e também aliança, circunferência, o sistema que pulsa e pulsante 
abre e se fecha, como ave, como pássaro e Fênix ressurge das cinzas. A todos eles em 
mesa lhes foi dado em 2011 o real significado deste pássaro para cumprimento que se 



tornou presa, um pássaro de presa, e não um pássaro de cumprimento, de Glória e 
Honra, pois deste pássaro se comeu e para o povo nada valeu porque o povo continua 
sem o saber. Assim é destes e aqui na Fortaleza que antes de batalha que seja unida 
com o francês, e unida porque é combinada, ele, aqui na Fortaleza faz as suas 
preparações em pão e circo e insinuações representando a MESA. Desta forma alguns 
considerarão bom, outros ruim ou incerto junto a partes de boas interpretações, cenas, 
teatros, soberanias e Impérios. Assim a parte ainda mais fraca e que nada sabe e guiada 
considerará como um presságio bom. MAS O QUE? As preparações unidas com o francês 
e mantendo o pássaro que bota ovo e tem números como presa, OCULTO? 

 

Como no livro ORIGINAL escrito em 2018 e pela metade dado pelo Divino a não 

permissão do tempo determinado, sendo agora o tempo determinado 2019, algumas 

partes com mais exatidão expostas foram aqui apagadas, pois cumpriram-se pela meia 

abertura  e o que deveria assim ser.   

Veja como em 2018 algumas centúrias abertas, outras meias abertas estavam: 

‘...Veja que houve um estranho conflito e no qual a centúria 34 diz ter sido 

vencido POR PAGA EM OURO, NEGOCIOS E MUITO DINHEIRO, e este acordo foi um 

acordo de já disposição a atacar, arruinar e ferir um próprio povo a ponto de trazer sim 

MUITA, MUITA , MUITA MORTE E DESTRUICAO A OLHOS VISTOS, será agoniante ver e 

veremos, infelizmente. 

Canalhas....’ 

Esta centúria como expomos e que fala da aliança com o francês fingindo guerra, 

preparações de guerra diz respeito a Fortaleza Brasil e Portugal de Daniel 11 não 

cumprindo o caminho das profecias e promessas. E vejam amados dado que em 2018 

não conseguindo abrir por inteiro agora lhes abro e dando olhos para a tudo realmente 

verem; 

35  
O leao jovem sobrepuja o velho no torneio, numa justa a dois.  

Perfura-lhe os olhos através da grade de ouro no terceiro embate.  

Ele sofrerá morte penosa.  

O leão é REI, algo como alguém de destaque e politicamente e este é jovem 

sobrepujando em um torneio um velho e que como velho deveria ser acima dele. Um 

Capitão e um General. O capitão mito sobrepuja o velho no torneio, numa justa a dois. 

No terceiro embate brigam pela TAÇA e assim o velho morre, é pego. 

36  
Muito tarde o rei se arrependerá que ele não pôs o adversário dele para morte.  

Mas ele logo concordará com coisas distantes  

O que causará a morte de todos de sua linhagem.  



Dado este primeiro momento e não tirando o velho General do caminho e por 

mesa o jovem Capitão se arrependerá e assim concordada com França, das coisas 

distantes, e o que causará morte de alma a todos de sua linhagem, pois perdeu tudo da 

herança, vendeu o cumprimento e a promessa. 

37  
Um pouco antes que o sol se absconda  

Conflito dado, grande povo temeroso,  

Arruinado, porto marinho não dá resposta,  

Ponte e sepulcro em dois lugares estrangeiros.  

 

Um pouco antes de as profecias se acalmarem, a visão e a voz para a tudo 

concertarem um grande povo ficará temeroso, arruinado, porto marinho não dá 

resposta e aquela ponte da planície é sepulcrada em dois lugares estrangeiros, Portugal 

da aliança corrompendo e  França do conflito falso por dinheiro já combinado com o 

leãozinho jovem e pequeno abracando o velho já pego. 

38  
O Sol e a Águia aparecerão ao vencedor.  

Uma resposta vazia assegurou a derrota.  

Nem corneta nem gritos pararão os soldados.  

Liberdade e paz, se alcançou a tempo por morte.  

 

Dado este tempo e que é agora o SOL e a AGUIA aparecerão ao vencedor, os 144 

mil dizendo que uma resposta vazia na correspondência, ou seja, a desistência daquela 

guerra combinada entre o campo da riqueza, Amazonia, cessou, pois não deram crédito, 

andamento. E assim: Nem corneta nem gritos pararão os soldados. Liberdade e paz, se 

alcançou a tempo por morte. Salvos pelo Divino estes soldados feitos por todos estes 

três: Capitao, General e Francês de FANTOCHES! 

‘Centuria 38 descrita 2018 

O SOL E A AGUIA APARECERAO AO VENCEDOR 

A luz, através daquela que aponta o caminho com o divino, DEBORA. 

Estes entendidos conseguirão então organizar de forma a impedir alguma coisa 

deste terror. 

É o que entendo claramente e sobrepujarão boa parte da dor. São estas aos que 

creem as PROEZAS.’ 

39  



À noite o último será estrangulado em sua cama  

porque ele se tornou muito envolvido com o eleito de herdeiro loiro.  

O Império é escravizado e três homens substituíram.  

Ele é levado a morte nem carta nem pacote leu.  

Primeiro se lê “O Império é escravizado e três homens substituíram.’, o Império 

é a promessa, a profecia, o cumprimento o que erradica toda a fornicação e prostituição 

com a Taça e está em Apocalipse, a Taça. Liteira que tem números. Segundo 

consideramos a linhagem que daquele jovem leão se vai e toda e disto até o último agora 

fazendo aliança com ARIANOS, NAZISTAS, herdeiros loiros. E assim é levado ao fim, pois 

não presta mais ao serviço nem para o cumprimento e nem para o Anti-Cristo. Se tornou 

muito envolvido com a ‘família’ do eleito loiro trompete de forma a escravizar e por isso 

agora deve-se ser inteligente em criar por ‘inteligência’ setores que funcionem e com a 

‘liteira’. 

A CENTURIA 39 CONFIRMA A MORTE ANTES MESMO DA CONCLUSAO DA 

PROFECIA POR UM LOIRO. 

Eu retirei partes da escrita do original por estas partes e ali naquele tempo não 

estar muito claras ainda, mas estar já definida no caminho destas trincheiras para 

observação de já quem é quem em alianças e poder para ser, mas desta parte não tirei, 

pois EGITO é o lugar dos do Anti-Cristo contra a verdade para todos de uma Taça e 

Cumprimento para um Novo, um verdadeiro Novo Mundo na educação, ciência e 

espiritualidade sem a nada ser sepultamento, ocultamento. Entendam de vez o que o 

Divino de 2018 a 2019 fez a todos vocês, os da corrupção: 

Escrito em 2018: 

‘...Este então fará baluartes e irá para o Egito conforme centúria 40 e causará 

sobre os de Bizantino, ninguém o segurará. Fará proezas. 

E as vírgulas também farão, é o que a própria profecia por Dã manda dizer, mas 

eu não aguento e preciso e falo a verdade, porque este é falso nas proezas, É CARNEIRO. 

A batalha será por mar. 

40  
A falso trompete que esconde loucura causará  

Byzantium uma mudança nas suas leis.  

Do Egito lá irá adiante um homem que quer o édito dinheiro retirado,  

mudando dinheiro e normas.  

Várias intrigas e que envolverá o trompete, Trump, por dinheiro, por éditos, 

normas, o loiro e também criando mais e mais tensões e entre eles mesmos se exporão 

e se matarão, pois conflituarão entre si a demanda que é de TODOS! 



 
 
 

41  
A cidade é sitiada e é assaltada de noite;  

poucos escapam; uma batalha não longe do mar.  

Uma mulher desfalece com alegria ao retorno de seu filho,  

Veneno nas dobras das cartas escondidas.  

Aqui temos nesta intriga fazendo no SUL E NORTE das profecias por estes três 

junto a nazistas CAPITÃO MITO, GENERAL E FRANCES uma mulher agradecendo a Deus 

por ter em mãos o seu filho que iria para as terras defender MITOS, estratégias, e FALSOS 

CONFLITOS, agora querem guerrear em portos e no mar com Venezuela para encrencar 

e trazer para dentro da Fortaleza aflição e mortes. E AGORA, 144, amados, se dará muita 

confusão nos becos, porões, e desta cidade sitiada e assaltada de noite, assaltada pelas 

trevas dos intentos que ela mesma sitiou em seus meios e artimanhas em venenos e 

mais venenos nas dobras das cartas escondidas derrotando os ‘eles mesmos’ sem 

Espirito e Divino. É assim que será o que tem que ser o dado VENENO, intrigas, todas de 

qualquer causa, fatos e arromba até que de tão sabotados por eles mesmos das 

confusões que criam e sobre eles criadas mais e mais confusões e cansados peçam para 

morrer escorpiões. 

O DECIMO KALENDS DE ABRIL de acordo com o sistema gótico 

Sendo o sistema gótico trino sua base e o décimo o valor central da chave, arca, 

e abril a páscoa, a ressuscitação sendo usada por pessoas más da centúria diz respeito 

ao que usará de baluartes tentando continuar babilônia pelo sepultamento da chave, o 

MESHIA, MITO com os FARISEUS. 

Mas ele cairá, esse fogo denovo se apagará e aqui dentro amados, na Fortaleza 

do Cumprimento 144 mil, cairá mais uma vez pelo seu próprio alimento, o que a centúria 

diz e confirma Daniel 11. 

42  
O décimo Kalends de abril de acordo com o sistema gótico,  

Ressuscitado novamente por pessoas más:  

O fogo é apagado, assembléia diabólica,  

Buscando os ossos de d'Amant & Pselin.  

Dez é o valor central da Liteira, Figueira e quatro o mês de abril, e 10+4=14=5 o 

valor daquilo que deveria na curva ser equilíbrio e que se tornou DESOLAÇAO e 

SACRIFICIO continuo por e entre sempre corrupção de mesa e escravidão onde HAVOTE-

JAIR com o arco de valor 30 que se torna moeda da traição e carregando um nome que 

diz ser Divino e se dizendo MESHIA com sua linhagem senta sobre jumentos para ser 



poder fazendo de seus ir mãos burros de cargas, suas cargas arquitetadas para 

manipular fantoches ao seu bel prazer e entender quem sabe o que nunca deveria ter 

escolhido para ser. Então novamente dado a taça para estes filhos de Besta e novamente 

sendo eles pessoas más, sim, pessoas más todos aliados com comunistas que dizem 

serem MAIA, dizem serem OLAVOS, dizem ser qualquer fornicador de TETA  o fogo 

finalmente é apagado e desta assembleia 120*7 diabólica buscando ossos da Amante 

do PSELIN 7+1+5+3+9+5=30, o valor da circunferência da Liteira. Entendam que mesmo 

que o Décimo Kalends de abril nos remeta a 23/03 conforme tenha visto em algumas 

pesquisas sobre este assunto  e que nos leva a 8 de 2+3+0+3 é também e como lemos o 

que Nostradamus nos indica em seu ínicio de obra, as traduções sobre as aberturas das 

centúrias com a Liteira sendo estrela e não as artes das estrelas e por isso é 10 e 4 de 

1+0+4=5, logo, 8 pontas da estrela e equilíbrio que deveria ser sua curva na mão de 

miseráveis humanos sempre caídos. ‘Arrepemdam-se desta falsa diplomacia e 

descentralizem, urgente, pois a forma de ‘ruir’ para os seus próprios empreendimentos 

e pela NWO é entrando em países com conflitos e guerras, destruindo um povo e 

economia conforme as próprias centúrias de Nostradamus assim explica. 

A CENTURIA 43 E MARAVILHOSA pois confirma tudo o que está sendo falado 

aqui, que antes do Império, o verdadeiro, sua mudança, ‘advirá um caso bastante 

maravilhoso, o pilar de profiro, UM PILAR QUE LOUVA O BATISMO, o verdadeiro, será 

mudado e transmudado do seu local negrumoso o que confirmara a centúria anterior 

do fogo deste apagado, enfraquecido. 

Com estas revelações mel será mais caro que cera, o sabor da verdade será mais 

caro que cera por isso muitos serão sacrificados como mártires infelizmente da e pela 

corrupção, que beleza. 

A guerra será assim, não tem outro jeito, o dragão irá se enfurecer com a 

resistência e o enfraquecimento. SEJAM INTELIGENTES E NO CAMINHO RETO DA OBRA, 

sempre, pois quero todos inteiros nas trincheiras, meus valentes de obra, conceito e 

cumprimento. 

43  
Antes que advenha a mudança de Império,  

Advirá um caso bastante maravilhoso,  

O campo mudado, o pilar de pórfiro,  

Mas transmudado sobre o rochedo negrumoso.  

FAÇAM ACONTECER MEUS 60 VALENTES RETIRADOS DE SALOMÃO, PORQUE O 

TEMPO É DE VOCÊS E NÃO DESTES NEGRUMOSOS QUE SE FAZEM SER! Vamos subir, está 

na hora, precisamos alimentar Pasteur e todas as suas frentes primeiro de 

‘entendimento’ e não corrupção. 

Então DADA A FINALMENTE REVELAÇÃO e conforme o Divino determina e pede 

para os sempre DIGNOS e já VENCEDORES: 



44  
Em pouco tempo sacrifícios recomeçarão,  

Os opositores serão levados (à morte) como mártires.  

O testamento já não é os monges, abades ou noviços.  

Mel será mais caro que cera.  

Dado a revelação em pouco tempo sacrifícios recomeçarão, os opositores serão 

levados (à morte) MAS ENTENDAM NÃO TOQUEM, NÃO TOQUEM, cumpram isto, 

ENTENDAM, POIS NÃO SERÃO LEVITAS LEVADOS A MORTE, mas os que sabem a 

‘verdade’, cientistas, etc. como todos estão agora vendo e por isso me coloquem no meu 

lugar para que esta frente seja tamanha que tamanha frente do tamanho do mundo 

‘sabendo e obviamente opositores’ por estes corruptores é impossível levar. É uma 

escolha de vocês se 144 mil, milhares, milhões. Eu sou o termômetro e cumprimento, e 

está escrito que estou até o fim, então .... 

E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem 

a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. (Apocalipse 9;4-6) 

CUMPRAM a confusão, as CARTAS ESCORPIÃO, as todas coisas que sabotam 

estes empreendimentos de líderes poderosos criando também suas sabotagens entre si 

em mesa para fazer seus fantoches guiando vocês e todos como fantoches.  

Assim: O testamento já não é os monges, abades ou noviços. Mel será mais caro 

que cera....Ensinem a eles que a VERDADE REALMENTE, ESTE MEL, É SIM MAIS CARO 

QUE CERA NOS OUVIDOS AMADOS, MEUS AMADOS VENCEDORES!!!!! AO QUAL O 

DIVINO TEM PRAZER EM FAZE-LOS OUVIR, mas firmes sejam tantos e tantos que não 

teria como assim a tantos opositores diluir. 

A CENTURIA 45 confirma o agora, muita confusão, uns do lado da verdade contra 

as seitas, outros não etc. 

45  
Perseguir seitas grande dor ao delator,  

Animal em teatro, ergue o jogo cênico,  

Do fato antigo enobrece o inventor,  

Por seita mundo confuso e cismático.  



Aqui temos o começo do CUMPRIMENTO DOS VIOLENTOS com animais em 

teatro para erguer seus sempre jogos, JOGOS CENICOS, por MESHIAS, DOUTRINAS, 

ICONES, IDOLATRIAS, MESAS, GADU, mas do fato antigo enobrece o INVENTOR, o 

inventor que conhece a Liteira, sua trigonometria, seu significado e acima disto seu 

RETO CAMINHO EM EXIGENCIAS, e por isso por seita MUNDO CONFUSO E CISMÁTICO, 

ou seja, confuso e em desacordo. Entendam, esta são sempre as mesmas cenas e deles 

INVENTOR, 144, na própria história sempre foi assim, logo APROVEITEM ISTO CÍNICOS, 

não toquem, mas estimulem até a exaustão a sabotagem da própria cena destes PIAO 

DE OBRA que se dizem por GADU MESTRES cheios de intenções, todos ladroes. E SAIAM 

DESTAS MESAS DE SALOMÕES! É ORDEM DIVINA! 

Vejam amados o que foi escrito na obra, nesta obra original em 2018, vocês 

todos que me acompanham. 

‘...Novamente e próximo a França e por causa desta resistência fogo do céu 

caindo e eu não sei se seria isto sobre Portugal e junto com os terremotos feitos 

propositalmente... 

A terra tremer também diz respeito a voz da verdade e assim os inevitáveis 

conflitos cumprindo da visão dos violentos de Daniel 11, as guerras pontuais dentro de 

cada país por resistências etc...’ 

Isto foi aberto sobre esta centúria em 2018 e sobre esta centúria abaixo: 
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Próximo a Auch, Lectoure e Mirande,  

Grande fogo no céu em três noite cairá,  

Causa advirá bem estupenda e extraordinária,  

Pouco depois a terra tremerá.  

 

Próximo a França, e estamos em um conflito agora com a França e de mesa entre 

brancos e vermelhos todos aliados, bodes e carneiros como já entendemos, e também 

estamos vendo fogos caírem do céu e em seguida esta mesma causa resultará, advirá 

como algo estupendo e extraordinário, pois é daqui que se prova a VOZ, O DIVINO, nas 

profecias se cumprindo e por isso, dado o próprio cumprimento e olhos para os DIGNOS 

bem aberto a terra tremerá, diga-se a confusão NECESSÁRIA donde 144, amados, 

venceremos, pois dignos na mesa sempre terão mais inteligência, prosperidade e o 

divino lhos dará nestas buscas na própria história e trincheiras voz e ferramentas, 

creiam, façam, no caminho reto e firmes. 

AMADOS TUDO FALHARÁ, TUDO e está isto na centúria 47, eles não subsistirão 

a verdade, cairão por si mesmos, resistam com todas as suas forças pelo fim da 

Babilônia, desta Babilônia Mistério e por sabedoria para que um POVO, um POVO que 



constrói um Estado Mundial cobre de si mesmo, a verdade e a cidade que emana leite e 

mel com distributiva econômica 5:5. 
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Os dircursos do lago Léman (Genebra) aborrecerão.  

Os dias se prolongarao por semanas  

Entao meses, entao anos, entao tudo falhará  
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144 mil PRESTEM ATENÇÃO, é proeza nas TRINCHEIRAS e se eles agora pela VOZ 

também o sabem ou não, o que IMPORTA. Lembram da confusão e entendam, 

compreendam, vigaristas que confundem por e com estratégias é tão fácil confundir-se 

por eles mesmos porque com tantas verdades e tantas mentiras em um saco só e 

cobrando da mentira a verdade e gladiando as dúvidas e dívidas sobre estas mentiras e 

com a verdade e insistindo no debate e CINICAMENTE a VERDADE, mas como? POR 

QUE? Não estou entendendo? Repita novamente este argumento! Vamos falar de novo, 

espera um pouco! Você disse da Amazônia, mas porque desviar dinheiro para fogos que 

já existiam e bem agora e dividir estes despojos entre governadores? Que terras? Não é 

do povo a soberania? Tudo bem são as Ongs, mas e as terras e governadores? Explique-

me detalhadamente agora das terras e governadores e dinheiro! Não, não, não vá, 

explique melhor, não deixe no vácuo, seja exato, pois você conhece o GRAAL!!!! Ok, 

compreendo, sãos as ONGS, mas porque MAIA está na mesa e o STF, agora da Amazônia 

NIOBIO prioridade e continua comunistas em ORDEM? Como? Por que? Qual a 

desculpa? Por que você saiu por política de um Estado Militar puro sem moedas como 

nós aqui estamos? Quer nos comprar Senhor para contigo ocultar a uma nação o Graal 

com números e na mídia e com a desculpa que aqueles que vocês com a mídia, educação 

e estado constroem sem saber, os tais inúteis, mas uteis como fantoches a sempre vocês 

com canetas não estão preparados sendo que os Senhores em salas de repente do 

GRAAL com números e GADU nada sabiam e agora desde 2011 sabendo continuam 

ocultando? Nomear todos familiares em HAVOTE-JAIR, bens, casas, apartamentos, 

linhagem, alianças, departamentos...O que realmente está acontecendo? Não, não, não, 

não vá, explique, explique não deixe no vácuo. Explique esta condecoração a Olavo e 

porque desistiu de imprimir sutilmente pela impunidade sobre o esfaqueador mais 

investigações? Explique, Senhor, moço, leãozinho de Ezequiel, jovem, Senhor, Capitão, 

explique, olha aqui o povo, o povo quer ouvir, nos diga de OLAVO junto ao seu amigo 

que te apoia em mesa monopolizando com HAVANTE todo o mercado brasileiro e 

explicando para um POVO INCULTO de uma nova escola em MESA que ler MARX E 

TOMO I agora para DEBATES CLAROS e NÃO POR DEFESAS é ser com a mídia que se 

propõe COMUNISTA de um EX COMUNISTA totalmente vermelho agora extremistas e 

de direito dizendo com você ser de direita totalmente à ESQUERDA, todos comendo na 

mesma mesa....Explique Senhor, o que é isto? Porque somente um HAVAN-TE está 

abrindo tudo no mercado de comércio com monopólio e no Brasil inteiro vestido de 



verde e amarelo andando e se aliando a OLAVOS totalmente vermelhos ditos FILOSOFOS 

e por vocês condecorados e de direito disseminando ideias como a falta da sempre curva 

no plano....Sim ditos do DIREITO e claro midiático DO SEMPRE EXTREMO DA BALANÇA. 

Senhorrrrrrr, Senhorrrrrrr porque não se fala da METRICA DO GRAAL, explique porque 

CURITIBA está o tempo todo dizendo que o POVO TECNICISTA DE MESA QUE ELES 

alimentam não está preparado? Como se saber para saber a verdade precisa de preparo 

Senhor, por acaso vocês na mentira o precisaram quando em 2011 o Graal apareceu 

com números e a todos sendo MAL INICIADOS EM SALAS E MESAS? Senhorrr explique, 

tem mais perguntas, não se vá, use a mídia que MANIPULA e explique a todos, todos, 

por que as escolas estão se ALIANDO pela BAND NEWS assim divulgado a ALEMANHAS 

TECNICISTAS de competição para produções fordistas sem verdadeira FILOSOFIA E 

DIREITO DE FILOSOFAR DE HEGEL por Olavos reducionistas de cérebro com métricas 

Euclidianas que nunca Senhor, nunca foram somente planas, TECNICISTAS, 

descumprindo o cumprimento da verdade a todos e um povo? Todos devem aprender 

a METRICA da TRIGONOMETRIA e não apenas uma SOBERANIA, ou estamos 

errados...Senhorrrrr? PORQUE NOS DEIXOU NO VACUO? Senhorrr explique...E assim 

Senhores, 144 mil, quem deixa no vácuo, se esconde e esconde a VERDADE não são os 

mesmos que com intentos colocam sempre suas mãos escondidas no bolso, os TAIS 

LADROES, os sempre corruptores? VAMOS A OBRA!!!! 

Assim: 
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Compreendendo a métrica, 144 mil, milhares e milhões: 

Os discursos sobre a SUICA, O DINHEIRO, o sempre dinheiro e a métrica do 

dinheiro na mesa e para todos, a PRESSAO, PRESSAO, SEM CESSAR aborrecerão e assim 

os dias se prolongarão, não é para deixar um conteúdo a partir de agora em vão, um 

sequer, todos os conteúdos sendo os mais miseráveis em mesas devem ser e o tempo 

todo cobrado, então meses, então anos, então TUDO, TUDO MEUS CINICOS AMADOS 

DE ORDEM E DIGNOS FALHARA e assim as próprias AUTORIDADES entre ELES MESMOS 

AMALDICOARAO SEUS PODERES INUTEIS, FACAMMMMMM HOMENS, MEUS HOMENS 

DE ESCORPIAO .... e não se VENDAM, aguentem firme, nenhuma moeda por debaixo do 

pano a combinar, pois TUDO, TUDO EU PROMETO-VOS SE CUMPRIRÁ. 

E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado poder, como o 

poder que têm os escorpiões da terra. 



Entendam que como primeira praga da erva sendo queimada em apocalipse 8:7 

‘...E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, 

e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte; queimou-se a terça 

parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada...’ estes como sinal, sinal das 

fumaças e no mundo todo junto a estas, destas tempestades de queima sobre a erva e 

campo se levantaram e foram vistos estes poros gafanhotos e por isso AMADOS, 144, o 

tempo é agora. Vimos a praga, os gafanhotos e a fumaça com a LITEIRA que estes 

homens imperando nos propõe, então e agora COMBATEMOS e exatamente desta 

forma como MANDA A VOZ DO DIVINO! 

E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem 

a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. 

E O QUE É O SELO DE DEUS a não ser a LITEIRA, A ARVORE com NUMEROS ao 

qual estes gafanhotos sempre OCULTAM para todos em MESAS e seus miseráveis 

DESPOJOS DIZENDO SEREM MESHIAS, DEUS, PODER. PROFECIAS. PROFECIAS? 

Não somos anarquistas e nem fantoches destes e por isso com a VOZ e a VOZ 

que vos abre tudo E JUNTO A BANDEIRA façam, entrem em campo neste primeiro AI de 

acontecimentos ainda não tão tenso, mas tenso o suficiente para se FAZER SER o que 

deverá ser O CUMPRIMENTO e desta forma, Senhores, exatamente assim como escrito, 

façam, façam sem medo! 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 

FAÇAM, pois mesmos que eles saibam e PEGOS o que farão agora, não é? Se 

defenderão do que já fizeram e está feito? 

E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. 

E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a 

guerra; e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro; e os seus 

rostos eram como rostos de homens. 

Sejamos nós e agora OS GAFANHOTOS QUE ELES COMO PRAGA LEVANTANDO 

OS PROPRIOS GAFANHOTOS QUE SÃO AS PRAGAS, AGORA NÓS OS GAFANHOTOS PARA 

ESTES, ELES, ESTES PORCOS CORRUPTORES DE MESA MOSTRANDO A ELES NOSSA 

CABEÇA EM OURO, pois temos a LITEIRA e seus números, QUE DADO A ELES , ELES PARA 

TODOS MONOPOLIZAM E TENTAM POR APENAS ELES MANTER CONTROLO. 

E tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de 

leões. 

Estes cabelos estão no lugar dos cabelos raspados e agora crescidos em 

sabedoria e também são os cabelos DELA e NELES, todos vocês que VEIO VARRER A CASA 

como LEOES, todos REIS e sem estarem no VACUO porque por ELA, e nunca por ELES 



receberam bandeiras, a PROPRIA LITEIRA COM NUMEROS JUNTO A VOZ...Veja que a 

mulher que prega deve tirar o véu onde abaixo deste véu está os seus cabelos, e cabelos 

é extensão e força em sabedoria como o mel que Sansão tinha, mas por erro ocultou o 

leão, daonde se tira todo o mel, o que ‘ela’ não faz e por isso não tem ‘vergonha’ e pode 

sim tirar o véu conforme Paulo Apóstolo e ‘pregar’, pregar a boa palavra e o verbo destes 

números. 

E tinham couraças como couraças de ferro; e o ruído das suas asas era como o 

ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. 

Pois vocês são o começo do que será da REGENCIA de FERRO destes sempre pés 

de BARRO dizendo serem ferro que é desta MALDITA CIDADE PROSTITUIDA E MUNDIAL. 

E não é que isto também confirma em a História do Futuro II , nosso agora Futuro, Padre 

Vieira, amados? 

  E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas; e 

o seu poder era para danificar os homens por cinco meses. 

E tinham sobre si rei, o anjo do abismo; em hebreu era o seu nome Abadom, e em 

grego Apoliom. 

Porque já entendemos e conhecemos Senhores da corrupção o ANJO DO 

ABISMO ABADON que vocês EREGEM O TEMPO TODO PELO MITO em uma ROMA 

corrompida e HELENISTICA Apoliom MATANDO SEMPRE OS VERDADEIROS ELEATAS, 

ESTOICIMO DA PRIMEIRA FASE EM ZENAO E PITAGORAS. 

BEM VINDOS! 

Passado é já um ai; eis que depois disso vêm ainda dois ais. (Apocalipse 9:3-12) 

48  
Vinte anos do reinado da Lua passaram  

Outros Sete mil anos durará seu reinado:  

Quando o Sol levará os dias restantes  

Então estará realizada e finda minha profecia.  

Temos duas formas de ler, uma que expliquei em 2018 e outra que explicarei 

com a Liteira e agora, a própria árvore, Cálice, Graal com seus números fixos e 

arqueológicos conhecidos por Nostradamus e defendidos por Rousseau a quem 

Nostradamus também declara como bom. 

O valor central da Liteira e seus devidos números fixos nos diz que 5 e 5 de sua 

linha horizontal interseccionada com a linha vertical de valor 6 e 4 formando na soma o 

valor central 1010 ou os 1001 Cento e UM descritos por Padre Vieira na História do 

Futuro, sendo assim: I. 10 mais 10 por sua vez como ponto central de uma cartesiana 

templária perfeita e não templátria da corrupção é 20 e sabemos que conforme 

manuscritos Bíblicos o valor da circunferência deste sistema Graal com números, o 



próprio cálice tem valor sete, o sétimo Espírito que está no ar. O valor em coordenada 

desta circunferência é também a soma dos valores do raio desta cartesiana que de 6 e 

4 na vertical e 5 e 5 na horizontal vira 3 e 2 de cada lado formando agora 8 raios de uma 

dupla cartesiana sobreposta e nesta ordem de cima, haste vertical para baixo e para 

qualquer um dos lados 6+3+5+2+4+2+5+3 totalizando o valor da moeda 30, o valor do 

arco, e quando oculto por isso o valor na Bíblia, verdadeira cabala em códices e órfica é 

30 a moeda  da TRAICÃO ou a tampa do Poço de Jacó relacionada a Abadon. Sendo 

então, dado a linha horizontal 5 10 5 do sistema percebemos que do centro e para 

qualquer um dos lados temos três casas decimais e se a circunferência que está em volta 

deste raio em 5 10 5 tem valor 7 e pegando um dos lados 10 5 deste arco com 3 casas 

decimais, ou seja, 1-0-5 temos 7 mais 3 casas decimais 7.000 do valor preenchendo 1-0-

5 com zeros e como explicamos central 20 de 6+4+5+5. Logo o valor que Nostradamus 

lendo e desta Liteira que aqui expomos e por isso: 

48  
Vinte anos do reinado da Lua passaram  

Outros Sete mil anos durará seu reinado:  

Quando o Sol levará os dias restantes  

Então estará realizada e finda minha profecia.  

20 anos da escuridão desta verdade passarão e outros 7 mil anos durará deste 

sistema na escuridão e assim quando a Luz se levantar, esta verdade e ser esta verdade 

vista por todos ‘Então estará realizada e finda minha profecia’ porque também, amados, 

o fim destes tempos da escuridão, O AGORA! 

Outra forma de ler a mesma profecia e de forma exata não tão qualitativa e órfica 

está abaixo e descrito por mim com a VOZ que voc ALUMIA em 2018: 

‘...A CENTURIA 48 diz respeito a este ano que está entre os 7 mil anos desde 5200 

a.C da corrupção das 7 cabeças da prostituição a Noé pela 10 cabeça em cidade. Noé 

está por volta destas datas conforme a chave e para tanto estamos nos 7 mil anos, já o 

passamos, neste caso por 2000 anos, mas se considerarmos 5 mil antes de cristo em 

razão dos que iniciaram as relações tiras jaféticas das promessas de Noé contra Canaã. 

Enfim: 

Estes 20 anos de lua, de trevas corresponde a data que também acredito, da 

metade do tempo conforme Nostradamus por 177 anos 3 meses e 11 dias igual a 2 e 

que é na chave duas partes de 1, a metade do tempo e de hoje dos 70 anos de Israel, 

ainda 27 anos. 

Veja que também considerando 1 do átrio temos 1- de 77=14=5 e de 3 e de 11 

2, logo , 1 – 5 – 3- 2 valores do centro da chave e de uma das laterais da chave em 5-3-

2...’ 



Foi assim que o DIVINO permitiu para que agora todos fossem pegos, amados, e 

na obra, sinto muito, mas as duas formas estão corretas, uma mais simples e fácil de ver 

e outra apenas mais complexa, tipo para os ESPERTOS! Não é???? E que gostam de ler 

ensinando que somente pode ler o que eles com OLAVOS DETERMINAM EM MESA! 

Vou explicar esta centúria escrita em 2018 para aqui não se ter dúvidas. Usei 20 

como metade do tempo por dois motivos, um motivo é porque o valor central da estrela 

e que é Liteira é 20 como já explicado da soma de sua haste vertical 6 e 4 mais a soma 

da sua haste horizontal 5 e 5 onde o valor de raio 2 mais uma casa decimal deste sistema 

duplo-uno de 3 casas decimais 5 10 5 da linha horizontal que ao mesmo tempo é 4 casas 

decimais por ser também 5 1 e 0 5, enfim, o valor do raio 2 do sistema está exposto em 

cada lado do sistema pela sua extremidade da corda, pois a circunferência desta agora 

dupla cartesiana nos apresentam os valores de cordas e nas suas extremidades e fixos 

desta forma de cima para baixo como explicado 6+3+5+2+4+2+5+3. Veja que o valor 

dois do raio, dos 8 raios fica abaixo e do lado de 4 que é o local da haste vertical e em 

baixo do sistema 2+4+2. Então se dois está para cada lado e cada lado é um ARCO e logo 

metade de uma circunferência deste sistema, temos para 20 central ao mesmo tempo 

pelo raio convergido a METADE DO TEMPO. A segunda condição é que dado por Daniel 

Biblico 12 e exposto em minha obra O ANO DA TERCEIRA GUERRA MUNDIAL o cálculo e 

com esta liteira de 2300-1290=1010 e 1335-1010=325 valores de cada lado da Liteira 

que quando lidos de cima para baixo é 352 e que diminuídos deste valor agora 

encontrado 325 nos leva a 27 anos a partir do ULTIMO ANIVERSARIO DE ISRAEL 

CORRUPTO 70 de 2018, nos remete a metade do tempo de 2018 até 2045 o ano do 

Armagedom, maiores detalhe em minha obra O Ano da Terceira Guerra Mundial. Enfim, 

METADE DO TEMPO.  

Outra condição em 2018 e nesta obra ao qual dei a leitura desta centúria de 

Nostradamus e da Liteira de nossa ORDEM NÃO CORRUPTA E DIVINA, pois o UNIVERSO 

SEMPRE SERÁ VIVO é que ‘...Veja que também considerando 1 do átrio temos 1- de 

77=14=5 e de 3 e de 11 2, logo , 1 – 5 – 3- 2 valores do centro da chave e de uma das 

laterais da chave em 5-3-2...’ 177 3 e 11 como já explicado são as datas dadas por 

Nostradamus em sua obra ao qual de 177 retiramos 1 que é o valor do átrio, do centro 

da Liteira em 10 ou 01 e somamos 7+7 que sendo 14 é 5 e logo o valor da extremidade 

do raio da linha horizontal deste sistema. Assim temos 1 da corda e no centro do sistema 

para 5 de cada lado. Em seguida usamos o 3 e da soma de 1+1 de 11 o 2. Enfim temos 1 

retirado de 77 de 177 e os valores respectivamente 5 da soma de 7+7 de 177 e 3 e 2, 

logo 1 532. 1 do valor central do sistema para 532 de cada lado do sistema da Liteira que 

é o Cálice, o Graal ao qual se usa COMPASSO e dá métrica quando profundamente 

entendido, caminho estreito por educaçao que deveria ser de todos e não de SALAS 

INICIATICAS COM IDOLATRIAS A BODES GADU MASCARADOS. E se vocês estão 

magoados e não sabem se desatar de fanatismos e continuam por estas salas querendo 

crucificar a quem traz o cálice como sempre com seus LUCIFERS fazem e fizeram com 

JESUS CRISTO, são sim vocês os sempre de mesa junto a fariseus de templos com 

moedas e que retiram na áabua ESTAS SEMPRE LEIS E ARQUEOLOGICAS defendidas por 

Jesus , estoicos, sofistas, eleatas, Paulo Apostolo, Euclides que Olavo diz ser plano etc. 



1 532/2 equivale a 766 e que se acrescentarmos uma casa decimal é 7660 ao passo que 
sendo 3,654 dias aqueles dias que sobram de 140.000 de 20*7000 para 144.000 de 1 
Baktun onde estes 3,654 próximos a 3,5 equivalem a 10 anos aproximadamente *2 é 20 
tão quanto 7,300 faltando para 7660 o valor 360 quase 1 Baktun de 394 anos solares 
onde 394-360 é 34 faltando 6 para 40. 34 está também próximo a 36 que equivale a 400-
365, ou seja, 400 do Campo da Taça, quadrado com 4 quadrantes menos 365 graus do 
giro. Note que 400 equivale a quase 1 Bakutn solar 394 menos o valor da vara 6. 
 
 Esta é uma forma de manusear o calendário do escudo! 
 
 Estamos em 2020 Senhoras e Senhores e abrirei finalmente os cálculos do fim 
das profecias e conclusão de todos os cumprimentos conforme Epístola a Henrique II de 
Nostradamus e em seguida continuaremos as centúrias e para os finais dos tempos. 
 
 Segue abaixo a Epístola. 
 

‘...Epístola para Henrique II Carta que o profeta escreveu para o Rei Henrique II 
Aqui Majestade estão compreendidas várias e maravilhosas coisas do por vir que os que 
virão após hão de ver... Haverá pelo mês de outubro (1917) uma grande revolução, que 
todo o mundo pensará que a terra caiu em escuridão perpétua. Pela primavera (Mar 
1917) e depois disto (Nov 1918) acontecerão mudanças extraordinárias, inversões de 
Reinos e um grande terremoto. Tudo isso acompanhado pela procriação de uma Nova 
Babilônia(A URSS). E isto durará apenas 73 anos e 7 meses... Deus notará a longa 
esterilidade da grande Dama (a Rússia) que conceberá 2 crianças de início(Lenin, Stalin) 
e estando em perigo de morte no 18º ano (execução de Romanovs 1918) e não podendo 
ir além de 36 (1917 até a morte de Stalin em 1953) a deixará para trás (a URSS de Stalin) 
3 homens e uma mulher e ela terá dois. A diferença entre os 3 irmãos (Malenkov, 
Khrustchov, & Breshnev) será resolvida e 3/4 de Europa tremerá. A filha (Andropov) terá 
duas crianças. Uma de fidelidade (Chernenko) e outra de infidelidade (Gorbechev, 1985) 
quem por seu tardio arrependimento (1991) levará adiante sua ruina. Esta perseguição 
durará 11 anos (1989 - 2000) ou um pouco menos para o rei do norte (Yeltsin?) 
tropeçar... Com os anos completados virá um que mais violentamente perseguirá por 
um período de 3 anos (2000 - 03) as pessoas da Igreja... (A Rússia). Então o terceiro rei 
do norte (2003) ouvindo o protesto do povo levantará um grande exército por um ano 
bissexto (2004) e restabelecerá a melhor parte de sua condição(2005). A renovação do 
Triunvirato durará 7 anos. (1996 - 03) então serão os senhores do norte dois em número, 
vitoriosos contra o Oriental. Haverá tal tumulto bélico, que todo o Leste tremerá de 
medo dos dois irmãos que não são os irmãos do Norte. Estas figuras estão justamente 
enquadradas nas Sagradas Escrituras como pode ser visto mais extenso em algumas de 
minhas Quadras. Eu teria calculado isto mais profundamente, mas vendo que alguns 
estão prontos a me censurar, eu retirarei minha caneta agora para meu repouso 
noturno. Michel Nostradamus 27 de junho de 1558. ...’ 
 
 Primeiramente consideremos apenas os valores dado por Nostradamus e em 
nenhum momento neste contexto qualquer valor que seja dado pelo tradutor, data, etc. 
Considerando então outubro e primavera, e considerando a primavera na Europa temos 
o valor 10 e em seguida a primavera ocorrendo de 4-6 ao qual corresponde ao valor da 



haste vertical do Cálcie de Jesus da Liteira. 10 de outubro somados a 6+4 e que é igual a 
10 nos leva ao valor 20 e 20 é o valor dos anos da Lua, da Noite conforme Centúria 48 
de Nostradamus. Compreendendo isto em seguida temos o valor de 73 anos e 7 meses 
ao qual somados nos remete ao valor 80. Veja, sabemos que o valor 800 dos selos de 
Genesis 5 correspondem a sempre 2 Baktuns menos 12 ou 6 e 6 da vara para cada 
Baktun se 400 e deste escudo, o próprio Candelabro arqueológico e com números. 400 
conforme a Taça, Cálice, Santo Graal é 4 partes de um quadrado o valor do Campo, o 
Campo que Abraão vende em Canaã, corrompe, o Campo e que conforme a Bíblia tem 
valor 400.  
 

 
 
  
 

‘...E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha 

falado aos ouvidos dos filhos de Hete, quatrocentos siclos de prata, corrente entre 
mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o 
campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em 
todo o seu contorno ao redor, Se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos 

filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da cidade. Gênesis 23:16-18...’ 

 
 Entendamos, 400 equivale a 4 e 4 é um Campo e que é um quadrado que tem 4 
partes e lembremos o Graal é sempre por leitura quantificado a casas decimais para 
esquerda ou para a direita e pode fluir também para cima e para baixo e por isso 
também binário, logo, 4 e conforme chaves de Daniel é 4 ou 40 ou 400 ou mil, milhares 
e milhões, etc. 
 



 Compreendendo isso temos então em Nostradamus como já expresso o valor 10 
e dai o valor 4 e 6 dos meses da Primavera na Europa e que somado 4+6=10, pois valor 
também da haste vertical da Liteira, o próprio Santo Graal compreendido por 
Nostradamus e em seguida 10+6+4=20 onde 73 anos mais 7 meses é 80, o valor 80 e 
pelas chaves de Daniel como já explicado 800.  
 
 

 
 

Diz Nostradamus na Epístola que ocorrerá uma inversão de reino, sabemos 
também que o pulso de inversão no signo arqueológico ocorre por um pulso de 
subtração, pois 6-4=2 onde 6-2 vai para 4 e 4+2 vai para 6 e aqui temos um pulso, de 
inversão e reversão.  

 



 
 
 
 
Logo entendemos que está inversão diz respeito a 2 e 2 é também 200. 800 como 

já explicamos é 2 Baktuns referente a 394 anos solares faltando o valor 6 da vara da Taça 
para 400, a sempre sobra do sistema sendo 6, o sexagesimal como sendo algo 
relacionado a um sistema angular.  

 



 
Sabemos que 400, o quadrado está sempre sobre 360 graus de um ciclo, uma 

circunferência.  
 

 
 
 



 
 
Pegamos agora 1 Baktun de 394 e diminuímos de 360 chegando ao valor 34. 

Sabemos que 34 para 36 faltam 2 e sabemos que 36 é metade do 18º. ano conforme 
Espístola. 3 homens de 1 mulher para 2 equivale a terça parte dos quatro quadrados do 
campo mais 1 quadrado, mas vejamos, se são 4 quadrados e o Campo de 400 é 800, 
temos cada quadrado no valor de 200 onde 200*4=800 como já demonstrado. Se 3 
homens é diferente de 1 mulher a terça parte equivale a 600 para cada quadrado no 
valor de 200.  

 

 
Sabemos que 1 Baktun é equivalente a 394 anos solares e 1 Baktun menos 600 

equivale a 206 anos.  

 



 
 
 
Perceba que 1 Baktun agora se resumiu a quase 1 PARTE de 4 PARTES do 

quadrado e voltando ao sistema de Campo 800 uma parte vale 200 e se 400 esta mesma 
uma parte valerá 100e isto é importante. 

 
Considerando que seja 1 quadrante de valor 200 mais 6 do valor da vara. 

Nostradamos diz que a Europa tremerá quando os 3 irmãos forem resolvidos e em ¾, 
vejam ‘...A diferença entre os 3 irmãos será resolvida e 3/4 de Europa tremerá....’. ¾ é 
0,75 e 0,75 são 3 partes da Liteira, do Santo Graal, pois sabemos que da linha horizontal, 
dois sistemas atados, 5 e 5 de cada lado equivale em leitura Euclidiana 50 por 50 onde 
dividido por 2 quadrantes de cada lado equivale a 0,25 ou 25 cada quadrante ou 250.  

 

 
25, deste duplo sistema, pode ser 250 mil, milhares e milhões da chave de Daniel, 

logo 250*3=750 ou 0,75 na leitura de pulso, coordenada e qualidade órfica. Bom, mas 
entendemos que conforme Nostradamus cada quadrante é pelo campo e selos de 800, 
outro sistema atado e correspondente ao movimento Maia de Calendário 2 da haste 
vertical 6 e 4 da Taça, 200 com sobra para 1 Baktun de 3 quadrantes, a terça parte, de 
206.  

 



 
 
 
A data da Primeira Guerra Mundial é 1914 que menos 2020 equivale a menos 

106 anos ao qual diminuito de 206, valor encontrado, temos uma sobra no quadrante 
de 100 anos. 

 
 Veja 394 que é 1 Baktun menos um giro da Taça de 360 equivale a 34 que +2 é 

36, note que na Epístola Nostradamus diz ‘...Deus notará a longa esterilidade da grande 
Dama que conceberá 2 crianças de início...’, ou seja, uma parte do quadrado equivalente 
a 2, pois 1 mulher não são três homens, ‘... e estando em perigo de morte no 18º ano e 
não podendo ir além de 36 a deixará para trás...’.  

 
Entendam, 18 é metade do giro em 36 que é aqueles 34+2 encontrado, logo se é 

metade do giro é sempre metade de um quadrante. E metade de um quadrante 
acabamos de perceber que é 100. Se a mulher estéril concebe 2 quer dizer que cada 
quadrante de valor 200 está dividido por 2, logo 100 e se não passa de 18 do giro de 36 
quer dizer que anda menos que 100 da metade deste giro. 



 
 
Sabemos que o valor é 206 por quadrante, e agora sabemos que o quadrante 

como provado tem giro de 360. 360-206=154 e 154/2 partes da Mulher equivale a 77. 
Nostradamus disse de 73 anos e 7 meses, logo se 1945+73 temos 2018 mais 7 meses ou 
se 1939 mais 73 temos 2012 mais 7 meses onde ‘...acontecerão mudanças 
extraordinárias, inversões de Reinos e um grande terremoto. Tudo isso acompanhado 
pela procriação de uma Nova Babilônia. E isto durará apenas 73 anos e 7 meses...’, note 
que desde a segunda Guerra Mundial a NWO está tentando ser estabelecida frente a 
vários projetos de ‘inteligência’ como sabemos. Então esta Dama estéril não passa do 
18º. ano e que equivale a esta metade de Giro que remete ao valor 77 encontrado que 
para 73 faltam 4 anos e que nos levou a duas datas atuais 2012 e 2018, mas se 
considerarmos 1939+77 e 1945+77 temos respectivamente 2016 e 2022 

 
Assim quando a diferença destes irmãos, 3 irmãos é resolvida e das Profecias de 

Nostradamus a Europa tremerá. Compreendendo isto, a Epístola diz ‘.... A filha terá duas 
crianças. Uma de fidelidade e outra de infidelidade quem por seu tardio arrependimento 
levará adiante sua ruina. Esta perseguição durará 11 anos ou um pouco menos para o 
rei do norte tropeçar...’. Vejamos a mulher dos 3 homens e que são a terça parte do 
sistema, sendo a mulher a quarta parte, terá dois filhos, ou seja, 1 quadrante dividido 
por 2 e que equivale como demonstrado 103:103, pois 206/2. Neste tempo de angústia 
entre a Segunda Guerra Mundial e o Fim dos Tempos a luta será pela verdade e pela 
mentira, por dois lados da moeda a uma constituição mundial e de futuro e tudo isto 
durará 11 anos ou um pouco menos para o Rei do Norte, o Rei da corrupção Mundial e 
de Daniel 11 tropeçar. Se considerarmos 2012 é 2023, se considerarmos 2018 é 2029 e 
se considerarmos 2020 é 2031. Conforme as Profecias de Daniel com o Escudo tudo leva 
a meados de 2045. Veja, se 73+11 e somando isto desde 1945 da Segunda Guerra 



Mundial, a primeira queda deste reino e Rei e do Norte do mal é em 2023, mas a Epístola 
indica mais outros chifres, outros reis.  
 

‘...Esta perseguição durará 11 anos ou um pouco menos para o rei do norte 
tropeçar...’, e que pelos cálculos a partir da Segunda Guerra e seus intentos 2023, daí 
‘...Com os anos completados virá um que mais violentamente perseguirá por um período 
de 3 anos as pessoas da Igreja....’ 2023+3=2026 e daí, ‘... Então o terceiro rei do norte 
ouvindo o protesto do povo levantará um grande exército por um ano bissexto e 
restabelecerá a melhor parte de sua condição. A renovação do Triunvirato durará 7 
anos.’ Onde 2026+7=2033. ‘..então serão os senhores do norte dois em número, 
vitoriosos contra o Oriental. Haverá tal tumulto bélico, que todo o Leste tremerá de 
medo dos dois irmãos que não são os irmãos do Norte....’, pois são o Norte e Sul da 
Santa Aliança. Estas são então as figuras da Bíblia de Daniel 11 que Nostradamus diz 
abrir para os finais dos tempos. A data prevista conforme escudo de Daniel e na Bíblia é 
2045 que menos 2033 equivale a 12 anos e que tem uma relação de menos o valor 6 
duas vezes. Estes cálculos de 2045 estão dispostos em minha obra O Ano da Terceira 
Guerra Mundial. 

 
Próximos 7 anos bissextos depois de 2020: 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 

2048. 
 
 Continuando as Centúrias e para os finais dos tempos: 
 

49  
Muito antes de tais ataques,  

Os do Oriente pela virtude lunar:  

No ano mil e setecentos farão grandes expedições,  

Subjugando o recanto do Aquilão.  

 

Na centúria 49 diz-se que os que sobrepujaram a verdade conseguiram a manter 

por 20 anos (Codigos da Taça, logo 200, 1 quadrantemm quase 1 Baktun) pelas proezas 

da noite, como o deitar a cabeça Jacó sobre o que era pedra chamada luz e então virar 

esta pedra e que é liteira de Luz – Betel, lua, noite, escuridão por ser oculta e sepultada 

aos olhos e a vista. 

2018, pois usaremos como referência o último aniversário de Israel de 70 anos 

menos 1 Baktun nos leva próximo ao Império Otomano, na verdade nos leva a um Ano 

Bissesto 1624. Esta data 1624-66 equivale a 1558 a data da carta que Nostradamus 

escreve para Henrique II. De qualquer forma se 1558+94 temos uma data próxima ao 

nascimento de Descartes em 1652 ao qual participará com a Academia de Mersenne 

contra este Império da Serpent, um Império existente e e até hoje em nossos dias atuais, 

se 1558+73 temos 1631 ao qual está em andamento as Guerra dos Trinta, uma Guerra 



que se extenderá até Richellieu na época de Descartes 4. De qualquer forma muitos 

dizem que esta centúria tem relação ao ano de 1700 o que também nos leva a entender 

com a chave uma grande verdade histórica e que é a relação dos czaristas do Oriente 

em aliança e em forma no Império sempre Monárquico ainda hoje e com Inglaterra, 

Espanha, etc, dos 28=10. Devemos lembrar que pelas regiões de JAFÉ abençoado por 

Noé a decima cidade da prostituição em Genesis V isto já era dos czaristas e por isso 

Rousseau reclama dos mulçumanos e todas as suas alegrias, cada um nesta torre de 

Babel construindo por diversidade de conceitos uma cidade e para com o conceito de 

mesa enganar monopolizando a tudo e a todos unindo de época em época de resistência 

e revelações os seus comprados e vendidos por curto tempo. 

50  
 
Da aquática triplicidade nascerá de um  

que fará a quinta-feira para sua festa seu renome,  

louvor, reinado e poder aumentarão  

por terra e mar no oriente tempestade.  

 

NÃO ESTÁ SENDO ABERTO AINDA! Mas em 2018 isto foi publicado nesta mesma 

obra: 

O entender estes trará grandes abalos ainda entre conflitos conforme centúrias 

49-52. E muitas transformações com consequente enfraquecimento cada vez mais e 

mais destes. 

Amados em Deus nunca tudo se tornou tão fácil, DEUS É MARAVILHOSO, amo 

ele demais, demais, devo a ele, não e nunca ele a mim, busquem este ESPIRITO SANTO 

QUE ESTA EM MIM porque já venceu e já cumpriu: QUE DEUS COLOCA SOBRE A 

REBELIAO CONTRA A SANTA ALIANCA VITORIA. 

Mas a Santa Aliança somente será por genuinidade. 

 Agora em 2020 acrescento o que deve ser acrescentado e aqui para esta centúria 

50. 3*5 é 15 de 150 das águas que minguam e das águas que sobem, pois assim será até 

a consumação nesta luta entre a fidelidade e não fidelidade, entre o cumprimento e 

descumprimento. De qualquer forma...antes desta data! 

Neste momento, em 2019, e nesta obra estou a abrir a centúria 51 que em 2018 

não foi aberta, vejam com seus próprios olhos AS PROEZAS e TRINCHEIRAS e PRANCHAS 

dada aos corruptos agora jogados aos TUBAROES. 

51  
Quando rege Áries, Júpiter e Saturno predominam:  

                                                             
4 Maiores detalhes em A Razão, o Senso e O Espírito parte I: O Problema Perceptivo das Cruzadas por 
Rainha do Sul. 



Deus eterno, que transformações!  
A partir daí seus maus tempos se repetem durante um longo século.  
França e Itália: que tremendos abalos!  

 
Quando o Carneiro, o Raio e o Tempo predominarem em triplicidade junto as 

águas do conhecimento, do Deus eterno e do Universo trigonométrico o reconhecendo, 

reconhecido e na Liteira, que transformações. Todos compreenderão, e finalmente, e 

do porque os maus tempos sempre se repetem e durante séculos de séculos e assim a 

França da TRAICAO E MESA e ITALIA da Ordem de Roma em mesa e INICIATICA junto a 

seus vis homens comprados e vendidos de Daniel 11, que abalos, e assim voltando a 

centúria 50 que não estava conseguindo abrir: 

50  
Da aquática triplicidade nascerá de um que fará a quinta-feira  

para sua festa seu renome, louvor, reinado e poder  

aumentarão por terra e mar no oriente tempestade.  

 

Destas triplicidade em águas compreendidas com a Liteira, Taça, Cálice e na 

história etc. e que envolve também as profecias porque o homem corrompeu o que é e 

VEIO DO CÉU, extra terra e aonde caiu na sua própria e sempre história de 

corruptibilidade das leis que devem seguir e serem regidas com aquilo que virou 

mandala de culto e altar para por política e ciência tecnicista pela metade dizendo ser 

filosofia a tudo monopolizar e escravizar os próprio ir mãos, neste caso conforme 

centúria subsequente, 51, quando este CARNEIRO for visto do ORIENTE ocultando a 

Liteira e virando BODE e OCIDENTE se NOMEAR como CARNEIRO, o branco, mas com o 

vermelho, e fazer da QUINTA FEIRA a festa para seu RENOME, ou seja,  dizendo ser deste 

o concerto e aliança, pois quinta ou quinto e que é tanto o equilíbrio da Taça 5 da linha 

horizontal como o cumprimento V Império com todos da verdade, e assim somente com 

todos 144 mil e não UM, ‘um’ se usará disto para FAZER O SEU NOME aumentando o 

poder por terra e mar, POR FORÇA MESMO E MILITAR,  e assim no Oriente CARNEIRO 

de Daniel 8 se cumprirá o BODE Ocidente, pois haverá para o CARNEIRO uma 

tempestade, a destruição. 

PEGUEI LADRAO!!!!! PEGUEI! 

Escrevendo agora em 10/11/2019 ‘.....Usaram o nome do cumprimento e se 

aliaram em louvores com os que até hoje deste cumprimento sempre corromperam, 

este fez festa dizendo ser RENOME E TER NOME, colaborou para o reinado e poder 

aumentar por terra do dragão O PROPRIO QUINTO DA QUINTA – FEIRA , França, 

Inglaterra, Germania e EUA com o PAPADO, a história prova tudo isto com documentos 

firmes desde 411 d.C....’ Visto então os dois Bodes (Bode mais Carneiro) do Ocidente e 

Oriente aliados e fingindo conflitos agora é o jogo da prancha, pois o mar no Oriente 

TEMPESTADE, a ira é algo que mata a si mesmo! 



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. 

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.  

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. (Daniel 8:4-8) 

Isto quer dizer que por cumprimento e profecia mesmo está se levantando e por 

força militar como estamos vendo a olhos vistos o BODE do cumprimento de Daniel 8 

entre a ORDEM DE ROMA, mesa, INICIATICA, do BODE, a Ordem que eles dizem ser da 

Luz e LUCIFERIANA sempre ocultando com seus compassos quebrados a TACA e para 

todos e até ao PROPRIO IR MAO que idolatrando creem ser este o caminho, pois os que 

não fazem parte desta SEITA de conhecimento QUEBRADO, SEMPRE QUEBRADO são o 

POVO que eles mesmos INTITULAM COMO INUTEIS e assim o CRIAM para seus 

empreendimentos entre EDUCACAO E SAUDE. Entendam que desviar meio milhão da 

lava jato para PRODUZIR NIOBIO E PARA O MUNDO em acordos internacionais dizendo 

não ser e criando uma FALSA SOBERANIA BRASILEIRA com um povo sempre inculto , pois 

o dinheiro ROUBADO e mais uma vez, mesmo que recuperado da LAVA JATO não irá ser 

extornado para a EDUCACAO e com a LITEIRA, sua reforma na verdadeira TEORIA DAS 

CORDAS E QUANTICA junto a MIDIA, é este cumprimento e SEM DUVIDA NENHUMA ao 

qual estamos todos vendo e vivendo, 144 mil, o sempre invento. 

Mas Senhores e Senhoras vejam o que vai acontecer com o BODE e que 

Apocalipse entre os 144 mil confirmam, ok!!!! Não se preocupem, mas também NÃO SE 

ANULEM, façam com a VOZ e a REVELAÇÃO assim ser! 

Daniel 8 

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. 

Estes 4 e que estão com o arco estão em Daniel 11. Vejam: 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. (Daniel 11:2) 



Estes reis ainda estão na pérsia porque estão todos com os czaristas fingindo 

serem contra os mesmos, OS BRANCOS. E por isso relações tecnicistas em competições 

sem educação filosófica e verdadeira história são manipuladas com a Liteira ocultadas 

ainda em mesa, por isso o fingir ser feito e não feito relações entre estes poderes ao 

qual eles entrarão em guerra e por eles mesmos tamanho as sabotagens que sobre eles 

terão dado o aparecimento da PEDRA, DO DIVINO, DA VERDADE e para todos e por isso 

quanto mais pessoas saberem do GRAAL e sua VERDADE, mais e mais estaremos livres 

destes PORCOS, homens que se infiltram em poder e ainda disto dizendo por RENOME 

reformar, mas não são os reformadores, pois o verdadeiro reformador em ALTO PUPITO, 

em lugar alto de tudo falará, A VERDADE, não esconderá a TAÇA com números e 

educação para todos, OK! E mesmo assim somente será verdadeiro se ele ao povo dizer 

que o povo deve se esforçar de por eles mesmos a tudo compreender e buscar. 

Continuando Daniel 8 sobre o BODE que fez com a Taça eu RENOME e sem 

mostrar a taça por mesa e alianças para TODOS, O ELIAS! 

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. 

Sendo eles e agora quatro reinos estão aqui e de olho na profecia e terra 

formosa, todos em mesa e com seus empreendimentos como GOLUM DO SENHOR DOS 

ANEIS, com o anel a Liteira e produzindo seus despojos com e sem dividendos. 

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

estrelas, lançou por terra, e os pisou. 

Ocultou as estrelas que tem 8 pontas e saem da Liteira e que é arvore e por isto 

estes homens em mesa e exatamente agora, neste momento, em mesa, ordem, ordem 

e sala, iniciática de BODE abriram as pragas de Apocalipse, pois pisaram novamente nas 

LEIS QUE REGEM pela verdade para manter suas cadeiras, moedas e poder em uma 

sempre cidade MISTERIO PROSTITUIDA BABILONICA. 

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. 

Aqui temos uma convergência métrica da profecia onde aquele que se 

engrandeceu até contra o príncipe do exército O PROMETIDO, O FILHO que já nascido 

deveria prosperar em verdadeira INICIATICA de MESA em um MUNDO NÃO 

CORROMPIDO este se engrandeceu dizendo pelas mesas deles serem MESHIAS, O REI, 

O QUE FALA A VERDADE, O ESCOLHIDO DIVINO que seja, ou seja, fazendo o RENOME 

sem ter as ferramentas das profecias sobre profecias que o comprovem, ok! 

Além disso o exército no céu lança em Apocalipse estes por terra e os pisa como 

pisará toda a profecia. 



Então deste será tirado e finalmente e no momento determinado o sacrifício 

continuo e que já participara da época de DANIEL 12 sobre MIGUEL e todo seu santuário, 

paradigmas, ciência, mesa, política serão lançados por terra. 

Só que antes disto tudo ‘..E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo, por 

causa da transgressão; ...’ um exército será dado contra o sacrifício continuo, ou seja, 

por causa da transgressão haverá uma GUERRA que está em Daniel 11 e aqui na TERRA 

DA FORTALEZA entre Norte e Sul destes homens vil que permitiram a transgressão e 

após isso e finalmente será lançada a verdade por terra e para todos, ou a verdade 

lançada por terra na mãos de corruptores prosperou, o que não é verdade conforme 

Daniel 11 e 12, ok, assim ‘...e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou...’ - NA 

verdade EM PRIMEIRO MOMENTO E COMO AGORA o bode RECEBENDO A liteira, a 

mesa, a revelação LANÇOU A verdade por terra E FAZENDO SEU renome  COLOCANDO 

MESHIAS no lugar de quem PELO DIVINO É, O FILHO - PROSPEROU!!!! 

Voltando a Daniel 8: 

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? 

Veja que maravilhoso esta parte...e que métrico. A transgressão foi necessária e 

é o que estamos vivendo exatamente agora pelas mesas da corrupção prejudicando 

Brasil e Portugal do cumprimento, Norte e Sul, assim perceba como na métrica do 

versículo se pergunta ‘...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?..’, ou seja, até quando eles, estes permanecerão no poder até serem 

entregues, PEGOS como já estão sendo PEGOS e finalmente pelos ESCORPIOES que são 

os 144 mil começando pelas pragas no primeiro AI serem pisados! 

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

purificado. 

Primeiro irei refazer e agora em 2020 estes cálculos. 2300-1260 dias, os 3,5 

equivale a 1040, se tirarmos o valor do átrio 10 temos 40 do valor do deserto, o 

quadrado. Faltam então 2 de 42, algo como a metade do tempo, a sobra sempre do 

sistema, e desta forma é por isso que Daniel usa 1290 dias de valor 30 para uma margem 

de abertura de 10 de 20 no corte do escudo, deste calendário. 

Antes de 2020 escrevo: Este valor tem relação com a metade do TEMPO de 2300-

1290 dias de Daniel 12 igual a 1010 do centro 20 da Liteira onde 1335 dos que até ali 

chegaram e menos 1010 temos os números fixos de cada lado do escudo, signo 

arqueológico, liteira, estrela 325 e que menos, lendo de cima e para baixo deste escudo 

e seus números fixos em valor 352, logo 352-325 contamos a partir do ano 70 do último 

aniversário de Israel da corrupção 27 anos que nos leva a 2045.  

Entendam que o relógio divino e do céu é a Liteira e estas 2300 tardes e manhas 

disto participam, ok.  



Assim: 

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. 

 

Escrito em 10/11/2019 ‘...Senhores, na última vez não tinha aberto por completo 

a centúria 50 ao qual antes dela dizia-se do problema do TRUMPET e de um homem 

muito envolvido com ele.... Na centuria 51 fala-se da triplicidade usando para renome a 

própria QUINTA-FEIRA , o quinto, o cumprimento como RENOME E POSTO e em seguida 

falo PEGUEI PEGUEI O LADRAO, mas como disse, na última vez não abro completo, E 

AGORA VOS ABRIREI... 

 Da triplicidade faltava o quarto fazendo nos tempos do FIM seu renome, SEUS 
RENOMES, E ALIANÇAS, dizendo serem todos CUMPRIMENTO E DESCUMPRINDO. Em 
virtude de minha obra A RAZAO, O SENSO E O ESPIRITO e desde as dicas de SIR ISAAC 
NEWTON em Ferramundo da coroa em golpe da França e dopumentos Históricos 
perdidos para determinar no início desta Monarquia CLOVIS I na dinastia Merovingia e 
seguindo um por um, um por um, um por um, com a CANDEIA e percebendo vários 
documentos desaparecidos dos verdadeiros das CRUZADAS até a época de meu amado 
e admirado irmão Descartes CONTRA OS JESUÍTAS, encontrei PROVAS MAIS DO QUE 
CONCISAS e nisto sem descartar as dicas do próprio NOSTRADAMUS.... 

 
O Quarto Senhores da tríplice é EUA - logo FRANÇA,INGLATERRA, GERMANIA E 

EUA ao qual o TRAIDOR DO CUMPRIMENTO E DO V, QUINTO, COM ESTES FIZERAM 
PROFUNDOS ACORDOS E COM MUITO DINHEIRO. 

 
Então esta parte está ABERTA, da Centuria 50 e 51....trincheiras..... 
 
Estes reis ainda estão na pérsia porque estão todos com os czaristas fingindo 

serem contra os mesmos, OS BRANCOS 
 
PEGUEI LADRAO!!!!! PEGUEI! 
 
E O QUINTO OCULTO É O PAPADO, na Ordem de Roma blasfemando a ORDEM 

DOS VERDADEIROS SANTOS que nunca exigirão canonizção, mas sempre na história 
FORAM ATITUDES DIGNAS E PARA UM FUTURO PERDENDO AS SUAS PRÓPRIAS VIDAS 
PARA ESTES HEREGES....GRAAL PARA AS NAÇÕES COM NUMEROS TODAS.... 
....’ 

 



O FIM DO TEMPO E QUE É O NOSSO AGORA! 

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. 

O TEMPO DETERMIANDO DA IRA, O NOSSO! 

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. 

ELIAS, aquele que se aproveita da AVE PRESA das profecias para SER e em mesa 

MENTIR para TODOS sobre a verdade! 

ELIAS está entre NÓS, AMADOS, 144 mil. PREPAREM-SE, TODOS e enxerguem o 

que foi permitido neste poder ao qual a mais de um ano venho avisando, pois a muito 

disse que a ORDEM DE ROMA está aqui na FORTALEZA e em Portugal do cumprimento, 

ESCORPIÕES AGORA É A VEZ DE VOCÊS, COMECEM, NÃO PERMITAM MAIS, NÃO 

PERMITAM, POIS ASSIM SERÁ! 

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. 

ENTENDAM MEUS MESTRES, MEUS 60 QUE TIREI DE SALOMAO, DESTA ORDEM 

E MESA, INICIATICA DE BODE E CORRUPÇÃO, USEM A CANETA, TUDO O QUE PUDEREM 

AGORA, MIDIA, TUDO, TUDO, PRESSIONEM ATE PEDIREM PARA MORRER SEM COLOCA-

LOS NA SALVACAO DA MORTE, FACAM COMO ESTA ESCRITO. 

(DANIEL 8:8-27) 

COMPREENDAM 144 MIL É A VEZ DE VOCES GIGANTES QUE NÃO SÃO DE FAMA, 

MAS CUMPRIMENTO E COMECAM NO PRIMEIRO AI DE APOCALPSE 9:5-6 

E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por cinco meses os 

atormentassem; e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando 

fere o homem. 



E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão; e desejarão 

morrer, e a morte fugirá deles. 

Confirma tudo em Daniel 11, o AGORA!  

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. 

Ele colocará um MESHIA para reinar, condecorará Olavos, todos em MESA!!! 

Junto a uma mesa de Protugueses de capitanias sempre corruptos, todos! 

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. 

Estão agora tirando do dinheiro de uma LAVA-JATO recuperado extornando com 

a  desculpa para a Amazônia cheia de ouro e nióbio metade deste valor, para seus 

despojos e poder e alianças e sempre monopólio fazendo de um povo inúteis, mas úteis 

para serem sempre seus fantoches sem mostrar a LITEIRA e seus números, dizendo 

ainda serem de DEUS e usando o nome do PRINCIPE JESUS! 

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. 

Ele, o Rei do Sul contra este Norte em concordância , mas fingindo serem uma 

discorndancia usarão um exercito para e este exercito agora por causa da transgressão 

será querendo ou NÃO USADO! 

E os que comerem os seus alimentos o destruirão; e o exército dele será arrasado, 

e cairão muitos mortos. 

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. 

O TEMPO DETEREMINADO É AGORA AMADOS E POR ISSO GENERAL NÃO 

PROSPEROU A TUA VONTADE DE SACRIFICAR SOLDADOS EM UMA AMAZONIA DE 

MENTIRA JUNTO AO REI MENOR TODOS LEOES DE EZEQUIEL MAMANDO COM 

PROSTITUTAS AS SUAS AGORAS MERECIDAS SINAS. 

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. 

Eles mesmos assim tirarão dinheiro do ESQUEMA e POR ISSO UM TAL GUEDES AI 

FECHOU A LAVA JATO NO RIO AMADOS, FOI IGNORADO POR ELA junto a lavagem de 

dinheiro de um certo aí ministro, todos de mesa, agora pouco. 

MAS VOCES DEVEM SE LEVANTAR E SE LEVANTARAO 144 MIL, SANTA ALIANÇA 

QUE SABEM E EU SEI QUE SERAO PORQUE É ASSIM QUE O DIVINO AGE E POR ISSO 

PROSPERARÃO. 

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. (Daniel 11:21-30) 

Enfim: 

Senhores e Senhoras, compreendendo agora a junção de 4 profecias e assim 

concluindo a História do Futuro I de Padre Vieira sobre a condição de que uma profecia 

é profecia quando várias profecias uma e sobre a outra se confirmam, vamos falar da 

guerra e que é a guerra que vem por transgressão colocando um exército por sacrifício 

contÍnuo, ou seja, os usando de fantoches para serem usados sem causa e consciência 

dentro de uma guerra, combate. Vou ser mais detalhista, lançando a verdade por terra 

e se aliando em mesa para seus próprios despojos inventando uma Amazônia e 

Soberania para por empreendimentos de ouro ser e fazer, mas veja, empreendimentos 

de ouro para uma Soberania que não é o povo, mas uma mesa onde enquanto o povo 

luta eles nas relações internacionais fingindo estarem em treta governam uma quase 

SUIÇA. 

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

lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. (Daniel 8:12) 

Ia-se dar este exército em razão de uma transgressão, mas a verdade impediu, 

prosperou e salvou e, ao mesmo tempo por causa deste exército se levanta um exército 

contra a transgressão pela verdade. Então meus Senhores e Senhoras é desta guerra 

que aqui falarei e que está já profetizada em Daniel 11 dando os transgressores de mesa 

Norte e Sul de homens vil comendo em uma mesma mesa. 

Sim, DESTA GUERRA QUE FALAREI, e que por Nostradamus os empreendimentos 

sobre ela foram sabotados pelas próprias profecias e voz do Divino. Uma guerra agora 

144 mil que por transgressão realmente não tardará, pois o sacrifício destes homens 

que defendem Darwin para serem ‘poder’  realmente é sempre o mesmo e continuo 

sacrifício da transgressão, o da corruptibilidade em tudo. 

Mas veja meus amados, está GUERRA e que é GUERRA e ainda agora e da 

centúria 52 em diante ACONTECERÁ, mas a priori Cavaleiros sem danificar como está 

em Apocalipse 8 e 9, onde em um vendo de enxergar a praga aberta da fumaça e queima 

das florestas por estes fornicadores levanta-se os gafanhotos e escorpiões dado o 



abismo de ABADON dos Fariseus por e com APOLION de uma Roma e Grécia do Mito 

corrompida para assim gerar e nutrir uma cidade prostituída e por isso O BODE É ESTE 

DE DANIEL 8 DO OCIDENTE e que se levanta e nesta GUERRA ao qual estou a falar 

dizendo ainda ser SANTO. 

Senhoras e Senhores, de navios de Quintin e da Santa Aliança com as bandeiras 

da Verdadeira Liteira sem a ninguém ocultar, mais de cumprimento do que de fama, 

pois sei que como a mim lhes faz realmente bem, esta guerra será assim: 

ESCRITO EM 2018 - CENTURIA 52 

Confirma os últimos dois poderes dos 4 com intenções de corromper ainda a 

sacra planta a um povo. O que perseguirá a Igreja não é o da Sacra Planta, liteira 

verdadeira Santa Aliança, estes são os dois que estão em Daniel 11, norte e sul 

provavelmente ou mesmo norte e norte, o que quer a coroa real por engano e o que 

usará do baluarte ‘santo’ mentindo ao mesmo tempo. 

Agora o que escrevei aqui nesta mesma obra em 2019: 

52  
Duas influências más em conjunção em Escorpião.  

O grande senhor é assassinado no quarto dele.  

Um rei recentemente designado persegue a Igreja, o mais baixo (partes de) a 

Europa e no Norte.  

Estas duas influencias de Daniel 11 corrompendo o Norte e Sul da Santa Aliança 

e cumprimento estão sobre os ESCORPIOES de Apocalipse 9, os escorpiões que são os 

144 mil.  

Ainda não falarei deste grande senhor e nem deste rei designado para perseguir 

a Igreja na Europa e sendo mais baixo, pois preciso me reforçar na métrica das outras 

profecias acredito, mas: ... 

Agora falarei 10/11/2019 – Eles estão fingindo cumprir, mas foram pegos e por 

isso um deles será assassinado, o grande!!!! 

Escrito em 2020: Entendam sobre o cumprimento existem dois influenciadores e 

mal em conjunção com os do cumprimento de Apocalipse 9 quando estes descobrem o 

real significado de Abadon e Apoliom. Dentre estes dois Senhores Norte e Sul, um é 

maior, e este maior será no quarto dele assassinado e então em seguida entrará um ‘rei’ 

designado para perseguir a Igreja. Este é um rei mais baixo e perseguirá partes da Europa 

e do Norte. Sabemos que atualmente a China Comunista está cumprindo está 

perseguição, queimando Bíblias com este fim, mas sabemos que a Igreja não cumpre o 

cumprimento da verdade. Se a China é menor um maior já foi assassinado em seu 

quarto. Interessante que um maior aliado a China é Putin, mas ao contrário de ser 

assassinado vários opositores assim estão sendo quando contra ele, logo, ‘um maior 

será no quarto assassinado’ e depois levantará um rei contra a Igreja, mas note que é 



‘um rei recentemente designado’ e isto indica que não há aqui uma temporalidade, ou 

seja, primeiro o grande Senhor é assassinado e depois este rei recentemente designado 

vem a perseguir a Igreja e sendo assim temos a aliança de um ‘maior e menor’ 

independente de o maior ter sido assassinado no quarto.  

53  
Ai, como nós veremos uma grande nação extremamente preocupada e a lei santa 

em ruína absoluta. Cristianismo (governou) ao longo e através de outras leis, 

quando uma fonte nova de ouro e prata é descoberta.  

Isto indica que é visto a verdade e da Liteira e todos os erros e incongruências da 

Igreja Mundial e Cristã e uma vez compreendendo isto inicia-se uma enorme 

preocupação mundial tão quanto ação olhando estes ‘maiores e menores’ da centúria 

anterior. 

Escrito em 2018: A CENTURIA 53 comprova e mais uma vez nas próprias centúrias 

o aparecimento da peça chave que desmascarará tudo à Santa Aliança, a chave com 

números, o Graal. 

Escrito agora em 2019, sobre a centúria 53 refere-se sim ao Graal, Liteira, Taça 

com números vista, mas ainda não detectei o grande senhor assassinado em seu quarto 

e nem o pequeno designado para na Europa perseguir a Igreja. Mas vejam, o 

CRISTIANISMO governado de forma irregular e com a  LITEIRA é a própria ORDEM DE 

ROMA que descobrindo um novo terreno rico de ouro e prata parece se usufruir desta 

VERGONHA – A SEMPRE GANANCIA! 

Escrito em 2020: Note que o Grande Senhor pode ser o que comanda a Igreja 

atual, um papa também ao passo que o Senhor menor é a China já determinada em 

perseguir a Igreja o que se intensificará. Esta estratégia sempre foi usada por eles na 

História, os ocultadores da Liteira para confundir um povo. Por exemplo, já sabemos que 

David Icke é corruptor da ‘ordem’ da verdade, pois alimenta um povo a acreditar que 

universo é holográfico ao contrário de explicar como se cria holografia com a verdadeira 

e absoluta aplicação da ciência escrita na Liteira. David Icke então em 2020 diz que o 

‘vírus COVID-19’ é uma falácia apesar de ser uma estratégia de ‘mesa’, algo feito em 

laboratório, é um vírus, um pequeno vírus e o que de pequeno e sendo pequeno é uma 

verdade, pois não é tão letal, mas é um vírus, uma falácia e o mundo uma holografia, 

então sendo o vírus uma falácia vá as ruas, pois isto é uma estratégia de ruimento 

econômico mundial o que é uma verdade, pois entre ficar confinado em quarentena 

dentro de casa sem trabalhar e trabalhar para pegar o vírus e morrer o que fazer, mas 

entenda, é um xeque-mate, pois temos o vírus e uma ciência que não resolve já que está 

corrompida e ajudada a ser corrompida por David Icke que fala que universo é 

holográfico ao contrário de explicar de onde se compreende como se constrói holografia 

e com a Liteira e de outro lado temos agora a implantação de uma ‘lei marcial’ e junto a 

isso David Icke gritando, vá as ruas, vá contra, o vírus mesmo sendo criado em 

laboratório não existe e assim temos a ‘confusão’, os violentos onde em Daniel 11 os 

violentos cairão, pois conforme Profecias de Nostradamus eles colaborarão por fazer 



entrar dentro dos países a re-volução e destruição e assim facilitar a implantação da 

NWO. Bem rugido Leão!!! Os violentos também são metafisicamente estes gritando 

como David Icke e assim este tipo também cairá, diz a voz!!! 

54  
Duas revoluções serão causadas pelo portador de foice mau fazendo uma 

mudança de reinado e séculos. O sinal móvel passa assim a sua casa: Iguale em 

favour a ambos os lados.  

Note que antes mesmo de fazer a mudança de reinado e séculos, este portador da 

foice, o Anticristo do poder tentará fazer 'duas revoluções', o mais interessante é que o 'sinal 

móvel' passa a sua casa e sendo assim deve-se igualar a ambos os lados, ou seja, nem re-

volução por violencia por estar confinado e nem estar confinado por incapacidade cienctifica 

de soluções e assim resistindo deprimi-lo, deprimir este portador da foice no poder atual. 

ESCRITO EM 10/11/2019 ‘...E eles igualaram agora na segunda tentativa de 

revolução senhores, já que a primeira não deu, a primeira era o dizer ser cumprimento 

comendo dois senhores os despojos fingindo conflito, mas na mesma mesa com a liteira 

revelada e incrivelmente mantida oculta, agora a SEGUNDA TENTATIVA SENHORES - 

soltaram um ladrão....’ 

Soltaram um ladrão, pois este são sempre os jogos, cria-se problemas com terras 

e fronteiras, florestas e pedras, e daí não dando certo solta o ladrão e aguarda do povo 

a revolução por ódio e confusão e assim com a guerra agora instalada internamente nos 

países a ruina e implantação por enfraquecimento de um povo da NWO. 

Aqui temos novamente brancos e vermelhos, carneiros e bodes em mesa aliados 

onde toda esta rede de artimanhas com nova lei e usando da foice que abriu a verdade 

do sepultamento da liteira faz dela uma novamente foice para sepultamento da mesma, 

Liteira, Taça com números e assim se iguala sendo favorável a ambos os lados, aqueles 

e ainda de Daniel 11 em uma mesma mesa dividindo despojos e assim numa mesma 

mesa se alimentando e entendam que estes são agora de Daniel 8 o BODE do OCIDENTE 

fingindo ter destruído o CARNEIRO do ORIENTE. 

Tudo é um jogo e na união que vença por resistência o melhor, seria, pois dois 

do poder do Anticristo sepulta com foice a liteira e assim se igualam fingindo conflito e 

implantando conflito e metafisicamente os que a isso compreendem nem são para o 

confinamento e nem para a revolução também se igualando contra e resistindo. 

Sabedorias. 

Escrito em 2018: Na centúria 54 Nostradamus nos dá denovo a importância de 

se entender duas revoluções, mas as duas pelas foice do mau. O carneiro e bode, os 

brancos e vermelhos e que não tem nada haver com a Santa Aliança, a verdadeira. 

Este entender na centúria 54 é de suma importância para se distinguir, e 

somente distinguirão e lerão a tudo e todos quem estiver no sotaque do caminho reto 

com a Sacra Planta o que verdadeiramente salvará e não colocará este povo na terça 

parte que será pelo divino dizimada e permitido, pois ‘ignorantes’ na letra, e tudo isto 

apesar de ter de haver luta por resistência firme e enfraquecimento do Dragão. 



Descentralizar o Estado Mundial, resistir e principalmente estar nos preceitos da 

retidão para que o ESPÍRITO SANTO DILATE OLHOS EM TUDO E TODOS NA MESA POR 

UNIÃO JUNTO A CONTAGEM DE SUAS TRIBOS, SEUS TRONOS, AMADOS. 

55  
Em clima oposto ao babilônico, Tão grande será a efusão de sangue, Que em 

terra e mar e céu será iníqua, Seitas, fome, reinados, peste, confusão.  

Está será parte da GUERRA que então falarei amados, uma GUERRA que ocorrerá 

por causa destes ‘FALSOS ESCORPIÕES’ que sempre transgridem para seus diminutos 

empreendimentos em diminutas alianças e que são sempre muito grandes e cheíssimas 

de tronos e dinheiro, mas mais dinheiro que tronos que são para sempre poucos fazendo 

dos outros jumentos das cargas que estes manipulam e plantam. 

Sim, os 144 mil são opostos ao clima BABILÔNICO, pois somos os guardiões e não 

os ‘GIGANTES DE FAMA’ que querem FAMA e por isso ‘SOMOS OS VERDADIEROS 

GIGANTES’, ok! Sim aqui se cumprirá a ‘SEGUNDA PRAGA’ de um MAR CHEIO DE 

SANGUE unido as confusões que estes e sempre homens com suas mesas da corrupção 

e alianças plantam pelas seitas e falsas ciências, pestes para nutrir povos de remédios e 

assim fazer dinheiro, confusões e etc. 

E o segundo anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um 

grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. (Apocalise 

8:8) 

O mar estará cheio de sangue, pois haverá luta e muita destruição sobre ele e 

sobre as águas que como sacrifício continuo são as águas da sabedoria ao qual dela 

fizeram transgressão, fornicação e prostituição, as águas da taça e para um povo. 

Assim e escrito agora em 2018 e nesta mesma obra - A centúria 55 ‘em, clima 

oposto ao babilônico’ e que denota MILETA, doce e templos junto as mentiras e prisão 

da própria babilônia para se governar será então esta época em que estamos e mediante 

a própria revelação da liteira com números, apesar de na centúria 56 dizer que o sentir 

deste peso será visto tarde demais, pois já terá consumido por muitas revoluções muitas 

partes que ficarão cada vez mais e mais tensas até o dia determinado, diz-se também 

que mesmo vendo tarde demais o céu prepara, aponta para mudanças e o que 

realmente vem a acontecer em 2011 com o revelado Graal com números. 

Veja, Babilônia com seus templos de mentira é MILETA e clima oposto ao 

babilônico que é o clima oposto ao que o prato da mesa de babilônia com mentiras 

oferece em MILETA por aprisionamento, sendo MILETA também os intentos de reger 

homens com hipnoses, mundo virtual, mandalas coloridas e tudo energia o que não e 

nunca será a verdade da liteira. 

ASSIM E ESCRITO AGORA EM 2019 

56  



Voces verão em breve, porém tarde demais como se efetua a grande alteração. 

Terrores extremos e perseguições, como se a Lua tivesse sido levada por seu anjo. 

O céu se apronta para mudanças.  

Diz a ‘VOZ DO PROFÉTICO’, ok, que dado a revelação destas centúrias em 2018 

no ano 70 e último aniversário de Israel dos fariseus e mesas de Moises da corrupção da 

Liteira VOCÊS, 144 MIL, OS ESCOLHIDOS ‘..Vocês verão em breve, porém tarde demais 

como se efetua a grande alteração....’ e assim aprenderão como se faz desde que 

genuínos e não-corruptíveis em tudo e desde que todas as ações sejam leis e fiéis, digo 

em tudo, nas pequenas coisas para serem nas grandes e por isso em Daniel 11 muitos 

se branquetearão, outros a muito custo tentarão, mas não passarão, porque mentir o 

mínimo que seja já o expõe contra a lei DIVINA e assim o coloca também na terça parte 

da trincheira desta forma compreendam aqui: 

E alguns dos entendidos cairão, para serem provados, purificados, e 

embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. 

Parem de prostituir e fornicar e prejudicar nas pequenas coisas suas mulheres 

em suas casas, pois isto sendo pequeno já os corrompem, porcos. 

Aprendam de vez! 

E por isso não há REI, mas graças a Deus a o filho e DELA que veio varrer a casa, 

pois basta o FILHO para ELA ser com coroa ou não para o FILHO, que seja! Pois basta ela 

SER! 

Assim, não havendo rei e o que deveria haver os 144 mil NÃO-CORRUPTIVEIS e 

permitindo a ação da transgressão e deste sempre sacrifício continuo de prostituição 

sobre a LITEIRA com números, a Taça, O ARCO com trigonometria, TIRO, O BODE, 

ENTROU e então: 

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. 

Isto ainda irá se cumprir, mas antes de 2045. 

COMO ESTAO AI EM MESA REPARTINDO A AMAZONIA, PRIMEIRO ENTRE 

GOVERNO E DEPOIS SEM O POVO DIZER DIZENDO SEREM ESTES SOBERANIA COM O 



EXTERIOR FINGINDO NÃO ESTAR COM ELES, MAS ESTANDO, O BODE, SEMPRE 

OCULTANDO! 

Mas amados como isto foi necessário para finalmente os da SANTA ALIANCA 144 

mil compreender e SER, DEFINITIVAMENTE SER: 

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. 

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 11:35-45) 

A GUERRA ENTAO SERÁ NO MAR. VEJAM: 

56  
Voces verão em breve, porém tarde demais como se efetua a grande alteração. 

Terrores extremos e perseguições, como se a Lua tivesse sido levada por seu 

anjo. O céu se apronta para mudanças.  

Esta guerra será dos 144 mil CAVLAGANDO com os da corrupção! Mas em tempo 

ainda determinado, pois estamos no primeiro AI, mas perto ESCORPIOES! 

A GRANDE ALTERAÇÃO que vocês viram foram o impedimento na GUERRA EM 

TERRA e na AMAZONIA que estava sendo construída por MANIPULAÇÃO entre brancos 

e vermelhos de MESA, os BODES deste OCIDENTE, ok. Isto desencadeará o que já 

desencadeou o primeiro AI ESCORPIOES e a PRIMEIRA PRAGA da fumaça e queimas 

caminhando para a segunda o sangue no mar, logo desencadeou aquilo que o ANJO 

LEVOU A LUA, TREVAS, ESCURIDAO, GUERRA MANIPULADA POR TERRA, NESTA AI 

AMAZONIA, assim... ‘...Terrores extremos e perseguições, como se a Lua tivesse sido 

levada por seu anjo. O céu se apronta para mudanças. ...’  

Houve mudanças e agora uma nova e segunda tentativa de revolução pelo que 

carrega a foice, a do confinamento por um vírus e então entramos no segundo ‘ai’, o do 

sangue no mar. 

Mas Senhores isto era da primeira revolução como acabamos de ver, a  segunda 
diz respeito ao GOLPE por assassinato do GRANDE....Prendam o GRANDE....entendam 
144 mil, por isso ‘...Voces verão em breve, porém tarde demais como se efetua a grande 



alteração. Terrores extremos e perseguições, como se a Lua tivesse sido levada por seu 
anjo. O céu se apronta para mudanças. 
....’ 

ACABEM COM ESTE STF, DEMOROU DEMAIS.....A primeira revolução deles foi 
pela VOZ impedida, a da Amazonia, mas eles viraram-se para a segunda....VEJAM A 
CENTURIA –  Vejam a centúria tríplice completa SENHORES para o tempo de agora: 
 

54  
Duas revoluções serão causadas pelo portador de foice  

mau fazendo uma mudança de reinado e séculos.  

O sinal móvel passa assim a sua casa:  

Iguale em favour a ambos os lados.  

(Aqui soa eles comendo despojos na mesma mesa o que já foi detectado e ao 

mesmo tempo criando a segunda revolução quando a primeira não deu certo, a 

do conflito da Amazonia.) 

55  
Em clima oposto ao babilônico, 

Tão grande será a efusão de sangue,  

Que em terra e mar e céu será iníqua,  

Seitas, fome, reinados, peste, confusão.  

(AQUI SENHORES É AGORA , O CUMPRIMENTO DE APOCALIPSE - E o segundo 

anjo tocou a trombeta; e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte 

ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. 

E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar; e perdeu-se a terça parte 

das naus.  Apocalipse 8:8,9) 

56  
Voces verão em breve, porém tarde demais como se efetua a grande alteração.  

Terrores extremos e perseguições,  

como se a Lua tivesse sido levada por seu anjo.  

O céu se apronta para mudanças. 

Nas centúrias anteriores fala de um silêncio quanto ao problema do mar e aqui 

estamos vendo as alterações por causa do CLIMA OPOSTO DA BABILÔNIA dado as 

trombetas destas mesmas centúrias abertas e confirmação do problema de Daniel 11, 

esta é a segunda revolução, tentantiva deles, assassinar o grande aqui dentro do 

cumprimento e por isso FOI SOLTO, SIM FOI E É JOGO SENHORES ENTRE TODOS ELES, 

TODOS!!!!!Vejam que a LUA FOI LEVADA POR UM ANJO, porque este anjo trouxe SOL E 

CONFIRMACAO e assim o CÉU SE PRONTA PARA MUDANCAS..... 



A mesma estratégia e mundial está na condição do confinamento e ruimento 

econômico pelo COVID-19 onde uma ciência que todos negam, pois sepultam a Oliveira, 

Oliveira, Candeeiro, Candeeiro, está terça parte cultuadora de energia e uma 

espiritualidade fraca e falha dá então a oportunidade do segundo ai e que é a segunda 

revolução nas estratégias do ‘portador da foice’. E assim começa então a terça parte a 

ser levada conforme Apocaispe 11, os 7 mil. 

Assim: 

57  
Com tremendo desacorde o clarim faz estremecer.  

Assim que o som se dissipar, surge a provação no céu.  

Uma fauce sangrenta nadará em sangue.  

A face do Sol está lambuzada de leite e mel.  

Isto, está centúria é boa, pois confirma o ‘desacorde’ e que é o terremoto 

finalmente de Apocalipse 11 e daí o levantar dos santos e momento ‘dela’ do 

cumprimento e por isso inicia-se a distribuição de ‘leite e mel’, sabedoria a todos e da 

Liteira. 

De qualquer forma, a confusão, o desacorde necessário e que faz estremecer e 

assim que o som se dissipar SURGE A PROVAÇÃO DO CÉU, que está aqui NA VOZ DO 

PROPRIO DIVINO E PARA TODOS e ao mesmo tempo o já avistamento e entendimento 

do SEGUNDO AI e PRAGA, sangue no mar por causa da LUZ lambuzada em leite e mel, 

dinheiro, aquilo que a trigonometria desta LUZ DÁ, dinheiro, poder e corrupção. Entenda 

que a ‘terça parte’ será levada, mas a quarta que o Cavalo Amarelo, o portador da foice 

queria com esta espada, está  liteira levar, não consegue é abreviado conforme Matheus 

e isso se cumprir ‘ela’. 

Escrevo agora em 10/11/2019 para confirmar – ‘....Acabamos de compreender 

como eles tentarão nesta tentativa de segunda revolução se cumprir dado o clima NÃO 

BABILÔNICO sobre a primeira revolução que foi AMAZONIA, assim VENDO E 

CONFIRMADO NAS PRÓPRIAS PROFECIAS, PORQUE É, com tremendo desacorde deles 

mesmos o clarim deles mesmos faz estremecer e assim que o som se dissipar surge a 

PROVAÇÃO DO CÉU E UMA FAUCE SANGRENTA, A FACE DELES SEMPRE CHEIA DE 

SANGUE NADARÁ EM SANGUE, PORQUE A FACE DA LUZ, DO SOL, DO CUMPRIMENTO 

ESTA LAMBUZADO DE LEITE E MEL, pois como mata SÍSERA AMADOS, com manteiga, e 

leite e mel é o que tem o LEÃO, O REI, O VERDDIERO COM A LITEIRA AO QUAL SANSÃO 

CORROMPEU MATANDO-O PORQUE COMEU DO MEL ESCONDIDO DE SEU CORPO 

#ficaadica, e como EU NÃO ESCONDO EU SOU O PRÓPRIO EXÉRCITO QUE SE LEVANTOU 

PELA TRANSGRESSÃO E COM A VERDADE FEZ PROEZAS E CONTINUAREI 

FAZENDO...ESCORPIÕES, 144 MIL, NÃO SOMOS LAODICEIA, FAÇAM ACONTECER, POIS 

DIVINAMENTE VOCÊS ESTÃO CONFIRMADOS, NÃO CORROMPAM, MAS CUMPRAM-SE 

FIRMES E INCORRUPTÍVEIS PARA ASSIM VENCEREM EM TUDO, NÃO TRAIAM NADA É 



LEI, NÃO MINTAM EM NADA É LEI, NÃO CORROMPAM NADA, É LEI, NEM SUAS 

MULHERES, POIS ACABOU A FESTA!!!!!!AQCABOU A FESTA..... 

Sobre a centúria 57 escrito em 2018: Olha que coisa incrível na centúria 57 e que 

já se cumpriu, Nostradamus diz que a preparação do céu e que trará mudanças a priori 

virá com um total DESACORDE até a sua provação e o que realmente aconteceu com o 

aparecimento da ÁRVORE, LITEIRA, GRAAL COM NÚMEROS em 2011. Quando então se 

cumprir esta provação leite e mel lambuzará o sol, a luz, e daí acredito que este levantar 

é dos 144 mil com muito rigor e cumprimento, lembrando que estes devem resistir até 

o dragão se levantar para atacar e enfraquecer por resistência o dragão que é o carneiro 

e bode ao mesmo tempo em um so no jogo do tabuleiro. 

Eu entendo estas duas cabeças como duas línguas, a língua de dois gumes do 

Espírito Santo junto aos 4 braços de força da cruz de quadrado perfeito, é o que a priori 

entendo, sendo esta a verdadeira. 

HOJE VOU PARAR POR AQUI!!!! 

Vou continuar a partir de 10/11/2019 

58 
Por uma racha na barriga uma criatura nascerá com duas cabeças e quatro 
braços: sobreviverá durante alguns anos.  
O dia que Alquiloie celebra os festivais dele  
Fossana, Turin e a regra de Ferrara seguirão.  

 
CONFIRMAREI AQUI 10/11/2019 e apresentarei o que já foi escrito em 2018 e 

começo de 2019 sobre esta centúria continuidade da 50-56 como já apreciamos. 
 

Quando rachamos a barriga também temos o PARTO, e o PARTO se confirmou 
agora, era a métrica ao qual aqui mesmo nestes escritos reclamei necessitar entre 2018 
e último 2019 para abrir e por isso trago uma dica de Nostradamus sobre Ferrara sobre 
esta centúria ao qual abri e Nostradamus mesmo nos fez se guiar na história: FERRARA 
e os tratados de Paz, como o de Vestfália, tudo para garantir por revoluções o 
expansionismo e garantias do poder da liteira em mesa oculta com os despojos aos 
laranjas comprados e vendidos e assim os tendo e mundialmente, maiores detalhes 
disto está em minha obra ‘O SENSO, A RAZAO E O ESPÍRITO: Parte I’. Então por um parto, 
uma racha que também indica uma racha no muro da fortaleza se vê a criatura com duas 
cabeças e quatro braços.  

 
Senhores eu vos apresentei cinco e agora vou apresentar a sexta FRANÇA, 

INGLATERRA, GERMANIA, EUA, PAPADO E CHINA, sobreviverão por alguns anos, 
ALGUNS, e acabarão no dia em que SEU TENDAO É CORTADO COMO DE ALQUILOI, 
AQUILES, pois os tratados na própria história e suas alianças ESTÃO CONFIRMADOS – 
VITORIANAVIOS DE QUINTIN, ATENHAM-SE A HISTÓRIA DA CIVILIZACAO TAMBÉM e por 
isso no meu tabernáculo exige meus templários LIMPOS PESQUISADORES....NÃO 
CORRUPTIVEIS....’ler história com a Liteira’ para evitar os mesmos e sempre erros sobre 
as mesmas e sempre estratégias. 



 

Escrito em começo de 2019... 

A barriga é o lugar do alimento e quanto nos alimentamos demais, com as 

gorduras que a Taça e sua trigonometria nos dá, fazendo o mesmo que Caim apenas 

produzindo para ganhar e ganhar e ter e ter dinheiro e poder já que está trigonometria 

e da Taça nos leva a produzir altíssima tecnologia pecamos, na verdade excedemos e 

por isso rachando está barriga dado o tamanho da ganância dela, desta barriga nasce 

uma criatura com duas cabeças e quatro braços e que se diz para a Nova Era ser um 

caminho de prosperidade e culto como mesa religiosa e de altar. Como esta foi uma 

ideia de mesa mundial para deferir uma Nova Ordem e em 2011 o revelado, a 

trigonometria do Cálice e toda sua arqueologia e às próprias mesas, apareceu, vejo 

como concreto e verídico este caminho e desta gordura para se arquitetar um NOVO 

MUNDO uma NOVA ORDEM durante realmente alguns anos, apenas alguns anos, e o 

que é uma enorme verdade. Como Aquiloi remete a Aquiles e Aquiles a seu tendão e 

Fossana lembra algo como HOSANA, compreendo esta queda e este ‘alguns anos’ citado 

na profecia como aquilo que estava sendo arquitetado e não vingou ocorrendo em razão 

daquilo que vem de Hosana ao qual estes fazem Fossana, Jesus compreendido, o Cálice 

com números.  

A Guerra de Ferrara foi um conflito entre 1482 e 1484 de intuito expansionista 

após uma extensa Guerra com os Sionistas Otomanos. Ela envolveu o sistema Papal e 

político de época envolvendo um Duque, o interessante é que parece, a priori, que há 

por traz do conflito um aparente esquema combinado para que tudo chegue ao tratado 

a que se quer. Neste caso não pesquisei a Guerra de Ferrara minuciosamente e o que 

deve ser feito, pois será este tipo de estratégia e que a muito vem sendo as condições 

destas guerras assimétricas com intuito expansionista aliados a vários tratados que o 

AntiCristo subirá ao poder e a Ordem de Roma, Itália, assim apoiará. 

Escrito em 2018 sobre esta mesma profecias: ‘Aquiloi e diz-se para mim Aquiles 

mesmo e sua fraqueza de calcanhar, logo no dia que esta criatura que na verdade é o 

signo arqueológico ser visto o calcanhar de Aquiles será alcançado e por isso Roma cairá 

pela citação da trindade Italiana na centúria descrita. A cidade citada 3 vezes de um 

mesmo pais, região, como comumente ele o faz da França indicando a aliança de 

corruptibilidade junto a como vimos um setor destacado e por isso em um momento 

França contra França.’ 

IMPORTANTISSSIMO 144 MIL 

A Guerra de Ferrara ocorre entre 1482 – 1484. 

Importantíssimo compreendermos que em 1430, mais ou menos 50 anos antes 

um filosofo de origem Alemã está expondo ao pensamento e conceito a seguinte 

observação aos nobres e realeza, provavelmente: ‘..."Ele [o nome] é dado por Deus. É o 

Tetragrama, isto é, nome composto por quatro letras. [...] Esse é, sem dúvida, o 

santíssimo e grande nome de Deus."..’ e debatendo a diferença entre dois níveis de 



pensamento através do resgate de obras platônicas: o intelectual e o racional, o 

primeiro, conforme este filosofo, Nicolau de Cusa, diz respeito à noção mística de Deus 

e o segundo a origem da sensibilidade e obviamente áquilo que Hegel defenderá bem a 

frente, a intuição dado a análise do objeto a priori de Kant ou Coisa Mesma de Hegel, o 

próprio signo arqueológico, Graal e sua trigonometria. Entenda que ‘..."Ele [o nome] é 

dado por Deus. É o Tetragrama, isto é, nome composto por quatro letras. [...] Esse é, sem 

dúvida, o santíssimo e grande nome de Deus.", é o signo arqueológico ao qual possui 

quatro letras descritivas como números principais em seu sistema 6 e 4 da haste vertical 

que se separam em 3 e 3 para 2 e 2 da segunda cartesiana sobreposta ao mesmo sistema 

e assim em um futuro próximo a Cusa sobre as análises de distâncias de Corpênico, e 5 

e 5 horizontal formando o verdadeiro Tetragrama, iniciou-se novamente a guerra. 

Bom, compreendendo este breve enredo conseguimos perceber que não apenas 

Nicolau de Cusa estará a par deste signo que é arqueológico como também vários outros 

Nobres, Realezas e Cleros. Em 1482 ocorre como dissemos a Guerra de Ferrara e na 

época em que Cornpenico tinha 10 anos, lembrando que após a Guerra e bem depois 

Corpênico desenvolverá suas observações astronômicas em razão deste mesmo objeto, 

tetragrama, defendido por Cusa, exposto, na verdade e que é o Cálice, o Graal ao qual 

Jesus também trazia a vista de todos e de um povo e bem antes. 

Vale lembrar que antes mesmo de ocorrer a Guerra de Ferrara temos uma guerra 

anterior e em separado com os Sionistas Otomanos. Como a Guerra de Ferrara envolve 

Veneza do lado Papal contra o Duque de Ferrara, vamos entender rapidamente Veneza, 

a Republica de Veneza e na Itália. 

Em 803 os Francos e Bizantinos já assumiam Veneza como uma Potência 

independente e através de um tratado, vale lembrar que os francos são aqueles que 

darão raízes históricas a França e Alemanha, estes, os francos germânicos da 

antiguidade, interessante ressaltar que Newton traz sobre as condições destes povos e 

principalmente por Clovis I como primeiro Rei dos Francos, mas da França, objetos de 

traição e que antes mesmo de Felipe o Belo se aliançando a Inglaterra e destruindo por 

traição a verdadeira Ordem templária temos um golpe de Estado de Reinado na época 

deste Rei Clovis I unido a um tipo de tratado de aliança e Ordem. Tudo isto é o que 

garantirá Demolay morto, Demolay e os verdadeiros templários e nunca os atuais 

maçons de ordem e sala. Demolay e os verdadeiros templários contra a mentira sobre 

o objeto arqueológico exposto por Cusa e que oferece muito poder para se arquitetar e 

construir mundos, construir mentindo ou falando para todos a verdade, ou seja, de onde 

saem as leis que regem a construção de tecnologia e entendimento de Deus, o Senhor 

do Universo e consequentemente a própria história do Homem. 

Quanto ao Império Bizantino devemos entender que ele é uma extensão do 

Império Romano, mas neste caso helenístico de ordem, ou seja, corrompendo o 

entendimento dos verdadeiros sofistas, eleatas e estoicos junto as suas defesas 

filosóficas mostrando a Taça, sua trigonometria e verdade e por isso Pitágoras e seus 

discípulos morrem todos queimados dentro de sua academia, depois Sócrates tomando 

sicuta, daí vários são crucificados e em Apocalipse reconhecendo agora em nossos 



tempos atuais este abismo das coisas, o anjo Abadon, o próprio homem, 666, onde 

compreendemos o problema de conceituar e construir perceptivas em Apoliom de 

Apolo como Deus e Mito, etc. 

Bom, os francos e Bizantinos então reconheciam Veneza como uma cidade Papal 

e independente e entendam como todos a muito tempo já vinham em tratados e 

acordos e alianças assim declarando e assumindo, construindo de alguma forma o que 

podemos chamar hoje de Ordem de Roma aliadíssima a políticas, salas, iniciáticas e 

própria maçonaria, seus anseios, poder, mesas e moedas. Importante ressaltar que a 

Espanha como aliada já participava, Alemanha e Inglaterra que ao longo destes períodos 

vão por reinado e monarquias e tratados se fortificando. 

Interessante expor que o Império Bizantino em 1261 foi dominado pelos Turcos 

Otomanos e o que na verdade foi também uma estratégia de domínio e tratados, pois 

os Sionistas Otomanos descendentes das regiões de Jafé abençoadas por Noé sempre 

foram os verdadeiros donos deste Império junto as alianças com as tribos de Javé da 

Grécia e consequentemente Roma helenística. Os sofistas, eleatas, estoicos, os 

verdadeiros e das Guerras Médicas que envolverão os jônios etc, são os de Canaã 

repudiados pela mesa de Noé décima cabeça da prostituição e cientes dos erros de Esaú. 

Vejam então como com Guerras estes a estimulam e gerando contratos 

determinam um tipo de sistema de expansionismo e é exatamente este tipo de 

estratégia que será a Guerra de Ferrara contra Veneza de um Sistema Papal totalmente 

Otomano, na verdade sempre Otomano e aqui entendemos que o Norte Portugal e Sul 

Brasil de dois homens que comem na mesma mesa descumprindo as profecias e 

descritas em Daniel 11 estão alimentando Tiro, o AntiCristo em Poder de nossa época, 

simples assim. 

Voltando a Guerra de Ferrara, Hércules D’este duque que estará envolvido com 

a Guerra de Ferrara contra o Papado de Veneza e fazendo parte do Ducado de Ferrara 

da península itálica fazia parte do Exarcado de Ravena e depois dos domínios da Igreja 

Apostólica Romana totalmente Otomana sionista (não do priorado de Sião das cidades 

de Davi compreendida com a Taça e sua trigonometria) e Bizantina, sendo este Império 

já fragmentado e como vimos dos francos. 

Veja que o não reconhecimento do Papa pelo ducado feudal de Ferrara foi o 

motivo da Guerra e garantia expansionista de Veneza como sistema já Otomano, 

czarista junto a necessidade de se obter da região de Ferrara o comércio de sal. Dois 

anos após o conflito a paz reina entre estes dois territórios, Veneza e Ferrara por 

interferência Papal e assinatura de um tratado , tratado de Bagnolo, de 7/11/1484. 

Eles sempre criam um conflito entre eles mesmos e depois do conflito 

confundindo e dizamando o povo um tratado, um acordo de ‘ordem’, e pronto está feito 

a expansão entre alianças e fronteiras. 

Conforme centúria de Nostradamus e para os nossos tempos atuais reclamando 

o problema de Daniel 11 descumprindo a profecia entre Brasil e Portugal e a situação 



que presenciamos da Amazonia, são estas então as mesmas estratégias de Ordem e 

sempre, inventam uma guerra territorial para que se tome posse do território e ao fim, 

depois de matarem vários em campo este poder Norte Portugal do descumprimento 

sobre a trigonometria do Cálice para todos e Sul Brasil do descumprimento do Cálice 

para todos se aliando ainda a Olavos comunistas que se dizem ser ex comunistas 

arranjam meios de travar PAZ em tratados financeiros de mesa, ordem e negócios 

usando da Soberania do Povo a Soberania da Terra do Povo brasileiro, a Amazonia e 

dizendo estes que a defendem juntos a França mentindo conflito em G7, Alemanha, EUA 

almoçando porque isso MEUS SENHORES É SER DEUS E MESHIA, É DIPLOMACIA!!!! 

PAREI AQUI, NÃO ESTOU TENDO MAIS OLHOS.... 

Continuação ... 

Conforme compreendemos sobre a Guerra de Ferrara e todas as sempre formas 

de expansionismo por mesas e tratados, usando de territórios e economia para deferir 

um certo conflito e todos aliados continuemos: 

59  
Os exílios deportaram para as ilhas  

ao advento de um até mesmo  

o rei mais cruel será assassinado.  

Dois estarão queimados que não estavam poupando na sua fala.  

Escrito em 10/11/2019 – Os exílios deportaram para as ilhas ao advento, ao que 

se começa a INSTITUIR de um até mesmo o rei mais cruel será assassinado. Dois estarão 

queimados que não estavam poupando na sua fala. 

DESTRUIRAM O STF, sim e O FORO....DESTRUAM....que comecem eles mesmos a 

sujarem suas mãos usem de inteligência, mas esta rede SENHORES será exterminda 

mundialmente e por isso entra Maduro, Bolívia etc, e claro os GIRONDINOS DE EXTREMA 

DIEREITA NAS PRANCHAS AOS ESCORPIÕES....É o que vejo...mas cuidado Senhores, 

Apocalipse 9, não sujem suas mãos, pois eles vaão assassinar sim para declarar o 142 e 

assim SUBIR.....AGORA DEVE A INTELIGÊNCIA FIRME AGIR, FIRME....COM CABELOS DA 

MULHER APOCALIPSE 9 ESCORPIÕES, APOCALIPSE 9.. 

Escrito em 2019.... 

A centúria relata e por Nostradamus que depois que for compreendido este 

formato sempre de mesa em tratados, alianças, jogos, cenas, mídia até mesmo um rei, 

o mais cruel, o Anti Cristo, Tiro de nossos tempos será assassinado o que confirma sobre 

toda a Monarquia dos 28-10 para nossos tempos atuais e disto não exclui os que 

ALIADOS serão QUEIMADOS, aliados que não pouparam suas falas, que se aliaram, 

trairão e nos tempos do fim, por moedas, tratados, cenas. Mídias. Entenda que este 

queimado diz respeito a queimados em status quo ao qual almejavam para manter 

reinos e cadeiras na própria história crendo que isto será a herança. Enfim estes 



queimados cumprem e confirmam as centúrias anteriores sobre um pequeno rei desta 

mesa (China) e reis descumprindo por Daniel 11 as próprias profecias. 

Escrito em 2018 nesta mesma obra - Centuria 59, muitos reis serão assassinados, 

pessoas relacionadas com altos padrões políticos etc. 

60  
Um imperador nascerá perto da Itália.  

Custará muito caro ao império;  

Dirão que espécie de gente que o cerca  

É menos príncipe que carniceiro.  

Este Imperador ou aquele que Impera com o Verbo tem relação direta e na 

Ordem de Roma como compreendemos Otomana, Czarista e desde bem antes da 

Guerra de Ferrara e suas alianças em potência até confirmada em a História do Futuro 

II por Padre Vieira ao qual constituem os pés de barro descritos por Daniel Bíblico deste 

mesmo Império com o Vaticano. Quatro meses após o Vaticano e em final de 2011 

receber a obra INTROIBO AD ALTARE DEI de minha autoria sobre o Cálice Revelado e 

com Números, o Graal profanado a Santo de Altares Peor, houve um remanejamento 

do Papado a um novo representante Imperador deste mesmo sistema e da Argentina 

co-ligada com Espanha e também relacionada em tratados passado por mesas e alianças 

com o Império Bizantino e Católico totalmente e sempre Otomano Czarista como já 

apresentamos e confirmamos nesta mesma obra profética. Outro fator de suma 

relevância de se compreender e com urgência é a posição da Espanha que em a História 

do Futuro I por Padre Vieira e profeticamente é chamada ao arrependimento, o que não 

ocorrerá, quando totalmente disposta a servir e participar da mesa do Anti-Cristo nestes 

finais do tempo, o mais cruel Rei já predestinado ao seu próprio fim e em Apocalipse. 

Entenda que entre a França da traição e Portugal ainda descumprindo a profecia e em 

mesa por Daniel 11 e aqui com o Brasil como estamos provando e seus Meshias e 

fariseus e evangélicos destruindo o sagrado Graal sem descrever Zacarias contra moedas 

em altar e arcas que estes constroem temos uma única Monarquia ainda existente em 

nossos tempos dos 28=10 da Monarquia, a Espanha que por tratado está relacionada 

diretamente com o Mercosul e territórios como os de Maduro. Então este Imperador 

que nasce perto da Itália custará muito caro ao Império, pois que Imperador Argentino 

é este levantando Lúcifer e cobras como novo deus católico com um passado de 

carniceiro e por isso menos príncipe, de honra, e cercado por esta gente??? 

Então o Grande Senhor assassinado parece realmente ser o Papa e aliado ao 

pequeno em tratado China perseguindo a própria Igreja que ele levanta da corrupção 

conceitual sangrando o Santo Graal. 

Escrito em 2018 nesta mesma obra - Provavelmente este Imperador que nasce 

na Itália tem relação com Roma perfazendo os 28=10 da Monarquia. 



A questão é que para mim está claro, o Papa anterior é esta pessoa em relação 

a Francisco, mas Francisco não faz parte da verdade ele foi colocado como carneiro no 

tabuleiro e por isso levantou a serpente, faz o jogo deles. 

Escrito em 10/11/2019 - A CENTURIA 59 ESTA COMPLEMENTADA E FIRMADA E 
A 60 JÁ ESTAVA CONCLUSA, lembrando que minha obra DETALHADÍSSIMA A RAZAO, O 
SENSO E O ESPIRITO confirma este CARNICEIRO NA HISTÓRIA SENHORES dado as 
próprias canonizações AO PROOL DE SEUS PRÓPRIOS EMPREENDIMENTOS para o 
tomismo, agostianismo e averroísmo da jihad e ele está lá pela ARGENTINA continuando 
suas proezas dizendo ser de DEUS e tomando o sangue de JESUS EM COPO DE OURO, A 
TAÇA COM TRIGONOMETRIA QUE VIROU COPO DE OURO SENHORES..... 
 

61  
A república miserável, desgraçada será arruinada  

novamente por uma autoridade nova.  

A grande quantia de testamento doente acumulou em exílio  

fará para a Suíça o acordo importante. 

62  
Ai! o que uma grande perda fará aprender  
antes do ciclo da Lua se completar. Incêndio, grandes inundações,  
através de regras mais ignorantes,; 
quanto tempo até que os séculos sejam reestabelecidos.  
 
63  
Pestes se alastrarão, o mundo ficará menor  

Por um longo período, as terras serao habitadas em paz  

As pessoas viajarão com segurança por terra, água e ar  

Entao as guerras recomeçarão.  

64 
Eles julgarão ver o sol à noite quando avistarem o porco, meio homem. 
Barulho ensurdecedor.  
Pode-se ver uma batalha sendo travada no céu.  
E escuta-se os diálogos de bestas brutais.  
 
65 
Uma criança sem mãos, um raio tão grande nunca visto,  
a criança real feriu-se num jogo de tênis.  
Ao raio de poço golpeia e une junto três trussed  
para cima no meio debaixo dos carvalhos.  
 
66  
Ele que leva as notícias  



então, depois que um tempo pequeno vá, pára a respiração:  

Viviers, Tournon, Montferrand e Praddelles;  

granizo e tempestades lhes farão lamentar.  

67  
A grande fome que vejo aproximar-se  

faz-se sentir ora aqui, ora ali, mas depois é universal.  

Será tao grande e prolongada que arrancarao as raízes dos troncos,  

e o infante do seio materno 

 
Escrito em começo de 2019..... 

61  
A república miserável, desgraçada será arruinada  

novamente por uma autoridade nova.  

A grande quantia de testamento doente acumulou em exílio  

fará para a Suíça o acordo importante. 

 
Considerando que entre Repúblicas e Monarquias temos os devidos tratados 

agora onde ainda um grupo de mesa Monárquico assim delimita por estratégias os seus 
territórios como Espanha Monárquica entre duas Repúblicas França e Portugal ao qual 
perderam a muito suas Monarquias como compreendemos quanto os formatos de 
tratados e estratégias no decorrer da história sobre a Guerra de Ferrara expansionista e 
Otomana de mesa e agora percebendo que Espanha está diretamente ligada a América 
do Sul onde pelo mesmo formato expansionista e pelo Mercosul e Foros tenta dominar 
toda a América em mesa e ordem junto a Ordem de Roma totalmente e agora Argentina, 
totalmente Franciscana e de Lúcifers e serpentes sem mostrar a verdade do Graal 
entendemos claramente que  ‘...A república miserável, desgraçada será arruinada 
novamente por uma autoridade nova. A grande quantia de testamento doente 
acumulou em exílio fará para a Suíça o acordo importante....’, acordos de moedas com 
bastante bancos e Suíças como foi a tentativa de com a mesa G7 da França traída e que 
é traidora do Graal junto a desculpa de se falar de uma semente feminina para justificar 
o testosterona e uma guerra territorial e na Amazonia da América do Sul, pois a 
república miserável, desgraçada será arruinada novamente por uma autoridade nova 
porque totalmente MESHIA descumpridora e aliada, entenda ninguém é Meshia e nem 
mesmo o filho coroado pela mulher de Apocalipse 12 e por isso ele se chama Miguel, 
anjo, homem anjo e não homem anjo lucifer caído, seus caídos, traidores, sempre da 
Taça para um povo por seus doentios poderes e tronos, por isso sempre incapazes e 
carniceiros, satânicos. 

 
De qualquer forma, em 2020 escrevo, estas estratégias, este vício contínuo por 

estas Repúblicas aliadas a Monarquias e em tempos atuais não cessam, sempre 



sepultando a Oliveira, Oliveira, Candeeiro, Candeeiro dos testemunhos de Apocalipse 
11. É Mundial as relações e todas dirigidas a Suiça e nestes doentios testamentos 
acumulados. 
 

62  
Ai! o que uma grande perda fará aprender  
antes do ciclo da Lua se completar.  
Incêndio, grandes inundações, através de regras mais ignorantes;  
quanto tempo até que os séculos sejam reestabelecidos.  

 
Antes de apresentar o que já foi escrito entre 2018 e 2019 sobre estas centúrias, 

vou aqui e novamente em 2020 complementar. 
 
Note que este ‘vício contínuo’ da ‘trangressão’ e conforme Daniel Bíblico trará 

grandes perdas e perdas para aprender e tudo isto antes mesmo do ciclo da Lua. Ora! O 
ciclo da lua não é aqueles 20 anos vezes 7.000 conforme centúria 48 que nos leva ao 
calendários dos Baktuns em 140.000 faltando 4.000 onde 4.000 é um quadrante e ao 
mesmo tempo conforme o ‘signo arqueológico’ o Campo de valor 400 dividido por 2 
dado as chaves da carta a Henrique de 1558 escrita por Nostradamus. 

 
Então sendo está a metade do tempo, 200, o que na verdade compreendemos 

como sendo 206 e sendo a metade da metade do tempo quase um século, o valor 103, 
temos aquilo que nem completa destes intentos ‘corruptores’ de Ordem ao qual fará 
aprender antes do ciclo, o giro, e da lua, trevas, da noite. Então isto quer dizer que 
durante este processo ‘..Incêndio, grandes inundações, através de regras mais 
ignorantes..’ ocorrerão por mãos de homens, regras ignorantes e destes e não por 
‘profecias’ sendo isto uma profecia e alerta de Nostradamus escrito na época dele. Veja 
que na centúria anterior Nostradamus revela que na Suiça está os contratos, os 
testemunhos, ‘... A grande quantia de testamento doente...’, heranças que acumulam este 

exílio, este formato de mundo e de ordem corruptora e por isso e através disto estes 

‘intentos’ trarão antes mesmo de completar o ciclo, o desejo deste terceiro Reich por 

assim dizer e destes sempre acordos de ordem pela mentira sepultando a verdade do Santo 

Graal, sua ciência, arqueologia e caminho espiritual, grandes perdas e para estes mesmos. 

O mais interessante é que antes destas perdas eles ainda insistirão em criar terro pelas 

suas regras, incendiando, inundando e tudo com o poder da ‘vara’, da ciência do Santo 

Graal usada por Moisés na ‘Chacinad e Coré’ quando tocando a vara no chão abre com 

um grande terremoto o mesmo junto a manifestação de fogo, morte e destruição. 

 

Mais interessante é a centúria subsequente a esta onde pestes se alastrarão, pestes 

reais, e o mundo ficará menor, mas temos nesta profecia um duplo e metafisico sentido e 

movimento. De qualquer forma antes de analisa-la vejamos sobre a centúria 62 os escritos 

descritivos em 2018/2019. 
 
Bom, quanto a esta centúria Senhores e Senhoras e compreendendo a traição 

sempre idêntica e 120 de mesa, 120*7 levantanto a cabeça, uma das cabeças da 
prostituição 840 de Cainã em Genesis 5 gerando Malaallel para que Noé czarista e 
Otomano abençoe Jafé expansionista aliando a Javé todos Peor de mesa Bete e Baal sem 
a mostragem para o povo do Graal e seus números o que falar? Ela está tão clara! Mais 



uma vez perdendo tempo e perdendo para as trevas por causa de homens 
problemáticos, carpe diem, sem responsabilidades com ninguém, homens que não se 
importam com outros homens a não ser seus próprios desejos ‘Nitzscherianos’ da ilusão 
de um tipo de super-homem vergonhoso e dito moderno, enfim, ‘incêndios’, a primeira 
praga apocalíptica porque descumprem com regras ignorantes, até quando, quanto 
tempo, digo-vos Senhores e Senhoras, METADE DO TEMPO a partir de agora... 
 

Escrito nesta mesma obra em 2018 - Nas centúrias 61 e 62 muitas guerras, 

muitos desastres o que já estamos vivendo, muito sufoco, muitas perdas, fome, pestes 

haverão e tudo para MANTER AS MENTIRAS DE BABILONIA, mas que já está enfadada a 

queda pela sua própria mentira, para tanto acredito que este aparecimento da Suiça 

com uma República miserável diz respeito as relações de fraudes bancárias vindo a vista 

do povo pelas falcatroas dos poderes e à tona. 

Estas perdas dizem respeito a estas falcatroas  por isso Nostradamus diz na 

centúria 62 regras ignorantes. 

Veja que a Monarquia 28=10 sustenta as regiões próximas a Suiça, uma rede, 

tudo atado, emaranhado. 

63  
Pestes se alastrarão, o mundo ficará menor  

Por um longo período, as terras serao habitadas em paz  

As pessoas viajarão com segurança por terra, água e ar  

Entao as guerras recomeçarão.  

Considerando as centúrias anteriores e escrevendo agora em 2020, 

compreende-se que o mundo desde a corrupção do Verbo da Verdade e desta Liteira 

Arqueológica passa por um constante ciclo de dizimação, guerras e recomeço. Este é 

então o vício contínuo do homem sempre no poder ocultando toda a verdade a um povo 

para manter uma estrutura mundial Babilônia Mistério de Ordem.  

Note que a Peste Negra foi considerada uma época de  Apocalipse, poderíamos 

dizer que a época de Sodoma e Gomorra também tão quanto o Dilúvio, diminuindo o 

mundo independente da ‘tecnologia’ como via de comunicação e fronteiras.  

 

 

 

 

 

 

 



Outra perceptiva e sobreposta é que o mundo ficará menor, pois a tecnologia 

assim o fará, tudo será visto e sabido em curtos espaços de tempo, pestes serão sentidas 

e se alastrarão e o que entendo é que até o momento determinado momentos de 

calmaria desta Guerra ainda assimétrica e momentos explosivos terão seus picos. Isto 

confirma como primeiro AI os escorpiões até a peleja, os 144 mil, permitidos a fazerem 

o que se deve aos homens e não as terras e nem a erva tão quanto a própria verdade, o 

Graal com números e que deverá ser apresentado ao máximo de pessoas que se puder. 

Escrito em 2018 e nesta mesma obra - A centúria 63 creio que pode ser um salto 

de uma guerra anterior a esta ao qual já estamos mediante uma paz momentânea o que 

sempre foi a realidade da babilônia desde 5200 a.C. e na historia. 

A VISAO PAROU DENOVO.... 

A VISAO RETORNOU 24 horas depois de parar: 

64 
Eles julgarão ver o sol à noite quando avistarem o porco, meio homem. 
Barulho ensurdecedor.  
Pode-se ver uma batalha sendo travada no céu.  
E escuta-se os diálogos de bestas brutais.  

 
Escrito em 2020 – Batalha vista no céu diz respeito a Apocalipse 12, onde na 

ascensão e finalmente dela, dos Santos, inicia-se as Batalhas dos Céus. 
 
Primeiramente vamos explicar a transição de Apocalipse 11 a Apocalipse 12. 

Note que quando o problema dos ¾ for resolvido, dos 3 irmãos conforme carta a 
Henrique por Nostradamus for resolvido é finda as profecias do mesmo onde a Europa 
primeiramente tremerá. Em Apocalipse 11 temos um grande terremoto e a queda de 7 
mil, a terça parte conforme a liteira como já apresentado. Compreendido isso é agora, 
dado o terremoto, tempo dos Santos e muitos compreendendo se ajoelham a este 
tabernáculo, ou seja, ficam de acordo. Agora é então a ascensão dela e a batalha dos 
céus começa, dos ascencionados e escolhidos que estão enxergando a Liteira em todo o 
seu conteúdo e contexto. Então a centúria 64 diz que eles ‘julgarão’ o sol a noite, ou 
seja, esta luz da verdade será julgada nas trevas e isto quando avistarem o porco que 
por Chevalier e Cherbrant, Dicionário de Símbolos, indica o comilão, o ganancioso. Porco 
também tem relação com as ‘tendências obscuras’, ignorância, luxuria e egoísmo, 
problema espiritual profunda de conduta do homem e entre aqueles que se dizem 
elevados. Aqui é então e nesta centúria a grande parábola revelada e compreendida de 
‘pérolas jogadas aos porcos’ onde estes porcos do poder usam coo alegoria para 
justificar o Sepultamento dos dois testemunhos de Apocalipse 11, a Oliveira, Oliveira, 
Candeeiro, Candeeiro a própria liteira e para todos. Porco também tem relação com 
perversidade, sujeira e maldade. Então voltando a centúria 64, ‘Eles julgarão esta Luz da 
sabedoria nas trevas e deles, quando avistarem e neles mesmos o porco, meio homem’, 
e porque meio homem, porque não ascencionado dizendo este homem-porco e sua 
legião nos poderes serem responsáveis e ascencionados. Homens que vendo na Liteira 
muito poder, nesta liteira arqueológica irão querer reinar continuando o vício contínuo 
de Estado Mundial e em mesas e alianças mantÇe-la oculta, escondida para ‘seus 



próprios empreendimentos. Este sera então no ‘barulho ensurdecedor’, guerra e 
guerras e por causa disto. E está é a Batalha travada no Céu de Apocalipse 12 depois do 
terremoto de Apocalipse 11, pois o problema dos 3 irmãos , da terça parte foi 
solucionado e com a Liteira e seus números e arqueológico.  

 
64 
Eles julgarão ver o sol à noite quando avistarem o porco, meio homem. 
Barulho ensurdecedor.  
Pode-se ver uma batalha sendo travada no céu.  
E escuta-se os diálogos de bestas brutais.  
 
E vejam, isto será tão maravilhoso que estas ‘bestas brutais’ são finalmente 

escutadas, e não apenas escutadas como vistas. Fácil distinguí-las e onde. 
 
Escrito em 2019 - Dado a confusão a que nos deparamos, acabamos de nos 

deparar com o caso da Amazonia como estratégia de Guerra Territorial da mesma forma 
que pelo Sal foi a Guerra de Ferrara para ao fim por tratado garantir o expansionismo e 
em nossa época por mesa de Tiro, o Anti-Cristo com Sul Brasil e Portugal aliado 
conforme Daniel 11, quando no pegar os ladrões, estes ladrões e de mesas, os 
extremistas que se dizem brancos, carneiros e são os bodes do ocidentes todos aliados 
a vermelhos e intentos, ocultando o Graal para um povo, estes mesmos homens 
JULGARÃO VER O SOL À NOITE QUANDO AVISTAREM O PORCO, o porco meio homem, 
ou seja, eles em MESA julgarão que dentro das trevas que eles mesmos constroem, dado 
o oculto, o intento, dado a sujeira toda vista quando o revelado vem a vista e destes 
homens porcos em alma julgarão que estão EM LUZ, que nas trevas que eles constroem 
e arquitetam para a LUZ, estes são então os cordeiros, os brancos aliados aos vermelhos, 
e eles mesmos vendo o porco vermelho e meio homem apontando estes como os sujos 
garantindo as suas falas e posições através de um barulho ensurdecedor, através da 
mídia, através de tudo o que se puder, mas nunca se igualando a mostragem da Taça e 
mostrando o verdadeiro Jesus. Assim começa então o caminho para o cumprimento da 
Batalha sendo travada no céu de Apocalipse 12 e Daniel 12 dos finais dos tempos junto 
ao escutar DIÁLOGOS de BESTAS BRUTAIS, uns ameaçando, outros fingindo, todos em 
poderes BLASFEMANDO. 
 

Escrito nesta mesma obra em 2018 - Na centúria 64, para mim Nostradamus dá 

um salto enorme no tempo e traz então a visão daquele que representara o Anti Cristo 

e sua fome ensurdecedora, como ele fala de uma batalha do céu que para mim diz 

respeito ao tempo determinado e daqui ainda 27 anos começando mais firme agora nos 

anos 70 de Israel. 

65 
Uma criança sem mãos, um raio tão grande nunca visto,  

a criança real feriu-se num jogo de tênis.  

Ao raio de poço golpeia e une junto três trussed  

para cima no meio debaixo dos carvalhos 



Escrito em 2020 – Uma criança sem mãos é uma criança que não obreira, pois 

construção se faz com as mãos. É visto um raio, e raio é conforme Dicionário de Simbolos 

uma ‘emanação luminosa’ e que se propaga a partir de um centro. O raio também é o 

raio de Zeus, o Tridente de Netuno, o martelo de Thor, a própria Liteira compreendida. 

É o raio o instrumento e arma divinos. Então temos uma criança sem obra e o 

aparecimento deste raio e está criança ferindo-se em um jogo de tênis, um jogo onde a 

bola vai de um lado a outro, de mãos em mãos. Este raio então golpeia como ao ‘raio de 

poço’ e une 3 trussed em uma jogada só, ou seja, uma trançada. Esta trançada, este nó 

por asism dizer ocorre quando este raio de poço golpeia. Sabemos que a tampa do poço 

está para Jacó não arrependido fazendo aliança com Labão no Monte do Testemunho, 

deste testemunho da corrupção em Gileada onde a pedra que de luz já era por Ninrode 

Betel passa a ser Galeede, a Pedra que é aquilo que com números sae da própria Liteira. 

Esta tampa de poço indica Abadom, o Deus do Abismo dos Fariseus que se dizem judeus. 

Então Uma criança sem obras é vista por causa deste raio e ferida de forma a começar 

um jogo de golpes trançados de ‘quem é quem’, pois dado o valor 3, para cima no meio 

e debaixo dos carvalhos indicam estas passadas de ‘bolas’ agora no jogo, onde alguém 

se fere, pois carrega a mentira. 

 

 

Escrito em 2019 - Na centúria 65 temos várias simbologias que se entrelaçam a 

meu profundo dom dado a taça toda revelada e sua trigonometria e como foi escrito em 

várias outras profecias, ‘não por força de braço’, mas de ‘verbo’. Destas simbologias da 

centúria temos duas crianças, uma DIVINA e outra dita REAL pela terra e mãos dos 

homens assim inferida para ser. A menina dos olhos de Deus que a isto tem e retem para 

os homens da terra é a criança DIVINA por direito de ser e se cumprir diferente da Real 

criada por mãos de homens ocultando e corrompendo o Graal que veio do céu e não da 

Terra e dos homens com seu sistema trigonométrico e arqueológico. Assim da centúria 

65 se diz; 

65 



Uma criança sem mãos, um raio tão grande nunca visto,  
a criança real feriu-se num jogo de tênis. 
 Ao raio de poço golpeia e une junto três trussed  
para cima no meio debaixo dos carvalhos.  

 

Uma criança sem mãos, porque sem forças de braço, mas com o VERBO, A VOZ 

ao qual junto a ela tem a forma de um RAIO, DE LUZ tão grande e excelso que para os 

tempos que são da vista desta LUZ deste RAIO, desta sabedoria ‘nunca visto’, este raio 

e sabedoria é tão excelso, sua trigonometria e que se prova na própria história e 

arqueologia que da criança REAL e neste jogo de mesa, de verbo para lá e verbo para cá 

vem a se ferir, não a menina, criança divina, mas a criança da terra predestinada para 

na terra manter em mesa a mesma e sempre sina, o oculto do próprio e mesmo raio. 

Isto ocorre ao mesmo tempo em que simboliza o fim de toda a Monarquia do Mundo e 

dos 28=10 conforme as centúrias de Nostradamus irão se provando e nesta obra, enfim, 

O RAIO QUE ESTA CRIANÇA COROADA PELO Divino traz e não a real coroada pelos 

homens é tão firme que golpeia como a foice o POÇO conforme mostramos nesta 

mesma obra em centúrias anteriores, golpeia a tampa do poço usada na aliança de Jacob 

e Labão, o próprio Graal sua circunferência corrompida e de Luz transformada em pedra 

Betel e este golpe é tão certeiro e deste arco ao qual deste todo sistema Taça, Candeia, 

Candelabro, Graal, Árvore, poço, escudo, relógio, arco saem apenas três trussed, 

entrelaçamentos que são o suficiente para se cumprir em VITÓRIA e neste Carvalho, os 

Carvalhais de Manre de Isaias, a própria ARVORE QUE TEM TRIGONOMETRIA E RAIO, 

porque é pedra e também LUZ simbólica, pois são todas as geometrias dado o uso da 

verdadeira iniciática e compasso. Assim o golpe e sem mãos é deferido e apenas com o 

verbo, acima, no meio e abaixo daquela ÁRVORE RAIZ CORROMPIDA, o verdadeiro 

pecado capital e mostrado a todos os homens do que está sempre Monarquia e mesa 

de Bodes fez aliados a carneiros dizendo serem Hebreus, os todos fariseus aliançados 

profundamente com os czaristas como estamos a tudo e finalmente vendo. 

Escrito nesta mesma obra em 2018 : 

VEJA ESTA CENTURIA, A 65 totalmente adornada de símbolos: 

UMA CRIANCA SEM MÃOS, UM RAIO TAO GRANDE NUNCA VISTO 

A CRIANCA REAL FERIU-SE EM UM JOGO DE TENIS 

AO RAIO DE POÇO GOLPEIA E UNE JUNTO 

TRES TRUSSED PARA CIMA NO MEIO DEBAIXO DO CARVALHO 

Esta criança sou eu mesma, porque com um joguinho infantil acabou por se 

machucar e sendo então a ela pelas escrituras mostrado a taça que tem um raio e que 

é carvalho e poço, e desde então esta crianca vem a golpeando por entrelassamentos, 

trussed, por todos os lugares e frentes. 

Escrito em 2020 – São duas crianças, dois poderes, um da verdade e outro duplo 

da mentira entre brancos e vermelhos neste entrelaçamento e ao mesmo tempo é uma 



criança, metafísica, seja uma criança a real que se fere, seja uma criança a divina com o 

raio. 

66  
Ele que leva as notícias então, depois que um tempo pequeno vá, pára a 

respiração: Viviers, Tournon, Montferrand e Praddelles; granizo e tempestades 

lhes farão lamentar.  

Aparecendo esta criança DIVINA e com seus golpes e raios e LUZ e verdades há um que 

leva as notícias, um ELE, e depois de um tempo de assimilação desta verdade os 

traidores se levantam, aqueles de mesa e de França a muito otomanos, hoje nazistas e 

dizendo serem democratas e brancos, republicanos, mas todos aliados a monarquias 

como Espanha entre Portugal e França. Sobre estes haverá um gelo, um gelo e muitas 

tempestades que os farão lamentar, pois pegos e com este golpe aberto dos 

CARVALHAIS DE MANRE DE ISAIAS ao qual estes retem e ocultam para poder não terão 

como escapar. 

Escrito nesta mesma obra em 2018: Depois disso aparece, depois da criança um ‘ele’ 

que leva a notícia sobre isso e assim o começo da queda destes poderes que estão de 

olhos a França, e entendo que como ele cita 4 locais franceses diz respeito aos do 

priorado de Sião e aos que corromperam com Felipe o Belo idiota a Sacra Planta, 2 lados 

da moeda, mas não brancos e vermelhos sendo o outro branco e vermelhos ao mesmo 

tempo. 

A frança aparentemente sofrera muito com isto em razão da monarquia dos 28=10 e 

czaristas. 

Escrito agora em 2019, pois a França é estrategista e a muito corrompida e por isto na 

centúria que se segue: 

67  
A grande fome que vejo aproximar-se faz-se sentir ora aqui, ora ali,mas depois é 

universal. Será tao grande e prolongada que arrancarao as raízes dos troncos, e o infante 

do seio materno.  

Estes brancos e vermelhos em uma guerra assimétrica uma ora colocando vermelhos 

Maduros em cena e outra fomentando guerras em territórios e fronteiras trarão para o 

povo e países a fome uma hora aqui e outra ali até que seus conflitos financeiros chegam 

e são sabotados a tal ponto e até por eles mesmos que a fome se tornará Universal e 

para ELES, entendam, PARA ELES como poder será tão grande e tão prologanda esta 

fome, dado as sabotagens e seus próprios negócios que as raízes de seus troncos , da 

arvore que lhes davam poder, serão arrancadas, a tal pedra de barro de Padre Vieira e 

o INFANTE coitado da TETA DA MAMA desmamado, finalmente. 

Escrito e nesta mesma obra em 2018: Na centúria 67 mostra um poder assumindo um 

comunismo como o da Venezuela praticamente universal, com muita fome, muita 

mesmo o que sinto que não acontecera na Fortaleza da Santa Alianca que pelas 

profecias de Daniel 11 resistira conforme também profecias de Nostradamus que diz 



que destas rebeliões internas de países e como a Venezuela instigadas pelo poder do 

dragão para dizimar e manter a corruptibilidade sobre a sacra planta muitos conseguirão 

resistir de forma a impedi-lo de entrar. 

Escrito agora em 2019, e um destes conflitos amados é a Amazonia combinado, pois 

ainda estamos em Daniel 11 dos dois homens de mesa corruptos apesar de sermos os 

144 mil da não corruptibilidade e também de Daniel 11, os Navios de Quintin que já 

venceram e a tudo vencerão e por isso se mantenham firmes e honestos em tudo para 

o cumprimento e não para seus desejos e intentos diz a VOZ. 

68  
Um tormento terrível e miserável para isso São três pessoas inocentes que serão 

entregadas. Veneno sugerido, mal defendido, traição. Entregue ao horror por 

executores bêbados.  

A INCAPACIDADE DE FALAR AUM POVO A VERDADE é tão imensa alegando o fato de um 

povo ao qual estes mesmos controem de serem incapazes que um tormento terrível e 

miserável virá e por causa disto, pessoas inocentes serão entregues através de um 

veneno sugerido e entre eles mesmos tudo para sempre defender o MAL, tudo como 

eles sempre deferiram, NA TRAIÇÃO, no curtume de JUDAS. Estes três serão entregues 

ao horror por executores de mesa e de ordem BEBADOS como NOÉ NA TENDA E VISTO 

NU. Esta amados é uma das bases da confusão de que quem tem o Graal e sua 

trigonometria por ela não são levados NÃO! Ok... 

Escrito nesta mesma obra em 2018: Na centúria 68 mostra a importância de se ter 

realmente alianças porque por um tres inocentes serão entregues. 

A CENTURIA 69 NÃO CONSEGUI VER  - mas aparentemente como o redondo comporta 

os 7, as 7 pedras da provação do verdadeiro tabernáculo e aqui edifica-se uma fundacao 

antiga me parece sim da Santa Alianca e no Brasil, mas passara também por condições 

difíceis , mas a resistência firme vencera. 

Escrito agora em 2019, tempo de se abrir a centúria: 

69  
A grande montanha redonda de sete estádios, Depois de paz, guerra, fome inundação, 

Rolará longe abismando grandes regiões, Mesmo antigas,e grande fundação. 

Esta grande montanha é a cosntruida e é a mesma pedra que cai nesta estátua de Daniel 

proferida, esta estatua corrompida de poder, a montanha de valor 7 como 7 é o valor 

da circunferência contida na pedra de cruz em quadrado perfeito e que com compasso, 

verdadeira iniciatica constroe o Graal e do Graal conhece o Senhor do Universo e ciência 

tão quanto espiritualidade e nunca RELIGIÃO, altares, Peor. Assim Esta montanha 

escrita, este verbo e de 7 estádios, medida, rolará nestas grandes regiões que a 

corromperam e mesmo antigas e de grande fundação. 

Assim: 

70  



Chuva, fome e guerras nao cessam na Pérsia. A fé é forte demais. Ela trairá o monarca. 

O fim vem da França, onde tudo começou. Por áugure recolhido a lugar secreto.  

A Pérsia e que é o nosso mundo hoje dado a compreensão da Guerra de Ferrara apenas 

estratégia expansionista de uma mesma e sempre Monarquia e mesa, iniciática e salas, 

Ordem de Roma totalmente czarista, vermelha, carneiro e bode do ocidente, branco 

confundindo-se para confundir, mas sempre os mesmos, não cessarão, mas a FÉ É FORTE 

DEMAIS AMADOS e assim por esta mesma fé ELA E NÃO OUTRA TRAIRÁ O MONARCA, 

aquele MESHIA QUE SE DIZ REI donde o FIM E DELE MESMO E DESTA MESA VEM DA 

FRANÇA, onde tudo começou e por AZAR do profético recolhido este lugar SECRETO do 

combinado para descumprir o PROPRIO CUMPRIMENTO. 

Esxcrito em 2018: Na centúria 70 a fe será forte demais e por isso haverá o vencer, diz-

se que ELA traira o monarca ...ELA SOU EU porque diz –se em seguida de um augure e 

que é um que ADVINHA, PROFETIZA, neste caso Monarca da mentira, claro. 

Sobra para França por ser ela uma aliança histórica e com a Sacra Planta de traição com 

Inglaterra, Otomanos etc, na monarquia dos 28=10. 

Diz-se nesta centúria por augure recolhido de lugar secreto. A traição vem por augure, 

por profecia, advinhacao e dela, traição ao monarca, mas que é o monarca da mentira. 

A persia é local simbólico de Tiro, Sisera, de Babilonia. 

71  
A torre marinha três vezes tomada e retomada, Por espanhóis, bárbaros, lígures, 

Marselha e Aix pelos de Pisa, Devastação, fogo, ferro pilhada em Avignon pelos 

turineses.  

Dado a navegação como aquilo que por ela descobrimos e descobrindo edificamos e 

dado a navegação pela pena, caneta e navegando em toda a história destas águas da 

sabedoria da Taça, do Graal, do Cálice e toda sua trigonometria, a própria Liteira de 

Nostradamus e nestas centúrias e compreendendo que desta Taça se constroem 

TORRES que podem ser destas águas ou com estas águas aquelas de Babel e de Pisa que 

cairão, todas e por corrupção destas mesmas águas e torres, da verdadeira torre e 

marinha, pois contem águas e de sabedoria três vezes por três poderes é então esta 

torre e para corrupção tomada e na história e por isso por Daniel, esta torre e que árvore 

e que nos leva também ao arco, edificada, profetizada. 

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. (Daniel 11:2) 

Nós e nesta História do Futuro, nosso Mundo inteiro e em mesa e ordem e iniciatica 

sempre expansionista somos a Pérsia, a própria Babilonia corrompida e por aqueles, 

estes mesmos e sempre poderes em aliança e na história desta Torre Marinha, de águas 

cristalinas e que se tornam nestas mãos de homens turbulentas tomada e retomada, 

sempre, e por traição em poderes, mesa e destes como vimos ‘..espanhóis, bárbaros, 



lígures, Marselha e Aix pelos de Pisa...’ sempre produzindo para se ter esta mesma torre, 

Graal com números e que a tudo edifica, seus Impérios produzindo assim devastação, 

fogo, ferro, mas todos puro BARRO, sempre pés de barro e por isso cairão, já estão e 

todos caindo e apenas com um miserável VERBO como PEDRA VINDA DO CEU! 

Assim e nesta mesma obra escrito em 2018; Na centúria 71 temos uma torre marinha, 

uma torre de aguas tomada e retomada por 3 vezes o que na verdade é por 3 mesas, os 

bárbaros e que traz como expressões espanhois e lígures e que acredito que estará 

relacionado com os Balcãs perdendo e que desde Noe vem resistindo a corrupção feita 

sobre a arca da Aliança e este poder destacado atualmente de Demolay para Priorado 

de Sião (aqui escrito agora em 2019 o destaque dos perdedores deu asas aos vencedores 

corruptos de mesa se dizendo templários), os da França pela Italia a torre também 

retomada, ou seja, da França por Roma em poder, e novamente os das regiões francesas 

pelos da Italia, Roma. No caso os espanhóis se vendem a corrupção e sepultamento. 

Aqui aparentemente remonta uma condição histórica sobre sufocamento e monopólio 

de poder da Sacra Planta, liteira com números. 

 

72  
Marselha inteira mudada em seus habitantes, Fuga e perseguição até próximo a Lyon, 

Narbona, Toulouse, por Bordéus ultrajada, Mortos cativos quase um milhão.  

Entendam, dado a Liteira, o Verbo, seu entendimento quem a corrompe sempre credita 

a obra de ocultá-la a um povo corrompendo a própria ordem universal que não mudara 

pelo homem. Assim, dado a Literia, seu entendimento, o próprio cálice e todas a história 

aos sábios de Daniel 12 e que a tudo aqui entenderão a primeira ocorrência é: Marselha 

como símbolo portuário, ou seja, a navegação desta torre marinha TODA MUDARÁ, 

praticamente mudará por inteiro, pois mudará a ordem de mesa e assim será. A partir 

desta primeira mudança muitas perseguições aos Leões dos Alpes, estes reis, por assim 

dizer, esta própria monarquia todos franceses da traição, da traição histórica e 

templária. Várias mesas, iniciaticas a esta alegoria, aliança serão então perseguidas e 

modificadas e uma delas em fronteira com a Espanha e que tem falhado realmente 

muito, muito, porque não estão conseguindo garantir até com seus papados o sistema 

vermelho do entretenimento, sobrepujamento de nações e sufocamento para eregir um 

novo Império obrigando os que se dizem carneiros, mas são bodes, os brancos, mas 

sempre vermelhos, todos os mesmos a entrar em cena e assim um por um nos seus 

bordeis, prostituições ULTRAJADOS, PEGOS, ENCERRADOS e até a predestinação 

mortos, cativos e quase um milhão dos milhares aliados até então e conforme também 

Daniel sobre este último chifre caindo e caindo e caindo... 

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. 



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. 

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. (Daniel 7:8-18)  

 

73  
França será acusada de negligência por cinco sócios. Tunis, Algiers incitados pelos 

persas. Leon, Sevilha e Barcelona que têm falhado, eles não terão a frota por causa dos 

venezianos.  

Assim França e agora em nossos tempos será acusada de negligência por cinco sócios 

vermelhos e que se dizem carneiros e todos da Monarquia com escritas desenhadas e 

de mesquitas cumprindo a confusão que será. E AH CASTELA, CASTELA foi-te dito para 

sair desta reta, TARDE DEMAIS e porque a muito falhaste e para todos os lados na 

trincheira aos tubarões escolhestes e entrastes será de ti cobrado a frota que não se 

tem e por causa do Franciscano Veneziano que lá na Guerra de Ferrara manteve a 

tradição dos sempre Otomanos E TUDO POR MESAS E VINTÉM, CAIU, CAIU BABILONIA 

E VOCE TAMBEM, ACABOU CASTELA, Tu serás o segundo do primeiro, da tua Republica 

falha e francesa.  

Assim escrito e profetizado em 2018: Começará uma chacina sobre a França em razão 

da sua negligencia em aliança junto ao monopólio da Sacra Planta com números, pois a 



França por Felipe o Belo idiota se uniu a cabeça de galinha Inglaterra, fica a dica e ao 

mesmo tempo que não. 

E eis aqui a Monarquia dos 28=10 da sacra planta com grande prazer em lhes mostrar o 

autor Venezuela e comandante da Espanha, Camboja do falso zoroastrismo, Japão 

dando um de santo e não sabedor, Malasia com o sol na sua coroa da Sacra Planta sem 

compartilhar, Lesoto da africa, Belgica próximo a Suiça, Luxemburgo, Dinamarca, 

Holanda cheio de leite de vaca sem mel, Suécia e sua elegância falseada e diferenciada 

da cabeça da galinha sendo história de poderosos heróis fracassados em suas mentiras, 

Noruega, Butão cheio de sabedoria sem sabedoria e verdadeira meditação da Sacra 

Planta com trigonometria e números, Tonga militarizado, Liechsteintein, e nossa amada 

galinha aperuada Inglaterra, Tailandia, Monaco, Vaticano com o atual papa 

serpenteado, Marrocos, Jordania, os czaristas Otomanos Bahrein, Omã, Brunei, 

Suazilandia, Emirados Arabes Unidos, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, e aqui meus 

amados junto a nossa galinha Inglaterra do século 21 esta os carneiros e bodes de Daniel 

8 manipulando seus representantes (dito hoje em 2019 REPUBLICANOS). 28=10 todos 

os homens mulheres como Deus a um povo, pois determinam as suas leis por 

sepultamento da verdade para ainda dizer depois que os que eles assim regem são 

porcos e cachorrinhos. 

74  
Depois de um tempo eles viajarão a Epirus, grande ajuda que vem de ao redor de 

Antioch. O rei do cabelo ondulado se esforçará para o Império, a barba de bronze será 

assada em um cuspe.  

Tudo estará tão sabotado e pelo PRÓPRIO DIVINO, VERBO, PROFÉTICO  que eles pela 

Grécia tentarão com a Turquia obter grande ajuda e assim um Rei de Cabelo Ondulado, 

pois se dirá Santo, Anjo se esforçará ao maximo pelo Império que oculta a verdade da 

Liteira e de todos estes, do Anti-Cristo, mas esta BARBA DE BROZE dita sabedoria será 

assada em um cuspe da VERDADE. 

Assim e nesta mesma obra escrito em 2018 com algumas partes ínfimas corrgidas da 

original não destruida: Na centúria 74 a barba de bronze será assada em um guspe com 

as unhas de bronze DELA e de Miqueias 4, da filha de Sião e a sua língua de dois gumes 

que esmiuçaras a muitos povos e destas barbas. 

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 4:13) 

75  
O tirano de Sienna ocupará Savona, tendo ganho o forte ele conterá a frota marinha. 

Dois exércitos debaixo do padrão de Ancona: o líder os examinará em medo.  

Dado as falhas da mesa e a perda desta Veneza das alianças já antigas e Otomanas, 

czaristas e bem antes da Guerra de Ferrara como explicamos, pois entendemos os 

hebreus ABADON aliados aos Romanos Apolion, todos Peor, todos Mito e Jaféticos de 



uma arca de Noé sitiada na Turquia e por isso do AntiCristo sempre arca como pretexto 

de moedas, veremos em seguida o TIRANO DE SIENNA , ITALIA, que ocupando as terras 

PORTUÁRIAS, aquelas que trazem a construção de Torres de águas marinhas em poder 

e mesa, águas que saem de uma Taça junto a toda sua trigonometria para deferir um 

TIPO DE CIENCIA E PODER ESPIRITUAL – ELIAS.... tendo este TIRANO ganho o poder e 

cadeira pela ESPANHA CASTELA ARGENTINA ele conterá a frota marinha, ou seja, tentará 

MANIPULAR A MESA e todos que destas águas navegam e seguem, viajando uma hora 

pra aqui, outra pra ali, ditando uma hora aqui e outra ali, MAS ENTENDAM ABAIXO 

DESTE PODER TERÃO E ALI DENTRO DOIS EXERCITOS E DEBAIXO DE UM PADRÃO, O 

PADRAO DE ANCONA onde o líder, o tirano os examinará EM MEDO, pois Ancona foi 

eregida pelos czaristas de uma Ordem a muito de Roma, pelos Otomanos 

expansionistas, uma boa dica para que nisto se infiltre e insira a sina, amados, e nestas 

trincheiras dado a total confusão agora e em tudo, pois o medo dado a falha é do que 

tem ainda maior poder. 

Entendam que o Otomano comerciante Ancona um dos primeiros humanistas de época 

citado como arqueólogo e doando seus manuscritos e estudos a Cidade como mito se 

perdeu nesta Biblioteca, dado suas descobertas e assim mais uma parte por 

OCULTAMENTO deste sempre Império se eregeu e se manteve dividindo-se entre 

homens deuses e um povo. 

76  
Para começar, usa tão malfadado nome que só por ele tres profetisas lhe vaticinaram o 

destino. Desencaminhará o grande povo com palavras e atos. Maior glória e clamor 

nenhum outro deixará.  

Este Tirano diz Nostradamus que usa um nome imprestável que dado três profetisas e 

simbolicamente as Moiras, o próprio destino e por isso a VOZ DO DIVINO assim 

determinará , vaticinará, profetizará seu próprio caminho, novamente: destino. 

Senhores e Senhoras, pensem assim, dado o Império Otomano como vimos e na História 

os reais donos do Vaticano conforme Guerra de Ferrara a pouco e tratados analisados 

porque não imputar em tempo de ouro como o nosso um Fraciscano como jesuíta, pois 

dado na própria história, da prussia, reformas, o ódio nazista por estes qual seria a 

melhor estratégia para com um semblante e representante deste não determinar uma 

perseguição altamente genocida onde brancos e vermelhos, jesuítas e otomanos junto 

a outras instituições e mesas da mesma espécie em conflitos se dizem guerreiros e por 

causas e por isso, sendo todos aliados, pois não é pela Guerra de Ferrara, Veneza como 

Ordem Bizantina logo Catolica e logo de Roma aquilo que se tornou expansionista pelos 

Otomanos czaristas, assim sendo os ABADON APOLION APOCALIPTICO ESCORPIOES e 

por isso este JESUITA TIRANO ‘...Desencaminhará o grande povo com palavras e atos. 

Maior glória e clamor nenhum outro deixará....’ 

Tão quanto: uma real artimanha e desculpas para ENORMES PERSEQUI~ÇOES EM MESA, 

TRATADOS, NÃO TRATADOS E CHACINAS. Entendam o jogo, os nazistas odeiam na 

história os jesuítas, os da prussia também , todos em boa parte czaristas e de mesa junto 



a políticas, e que Jesus é este sem o cálice por templos e vintém??? IMPEÇAM, DEEM A 

CESAR O QUE É DE CESAR E NESTA MESA SENHORES E SENHORAS.... 

Escrito e nesta mesma obra em 2018: As três profetisas da centúria 76 é a Moira dada a 

profecia pela profetisa das Escrituras, ela, Debora e para tanto ela e que está nas moiras 

destes e pela própria escritura será o suficiente para desmanchar todo este no nórdico 

da podridão sobre a Sacra Planta. 

O grande povo é o inicio do livramento de povos pelas próprias profecias e escrituras 

como contrucao da Fortaleza da Santa Aliança. 

 

 

 

Escrito e nesta mesma obra em 2018: Na centúria 77 o grande netuno que desfralda 

uma vela preta de morte é  própria chave que lembra o tridente de netuno e para tanto 

entendo que este é Maduro que será morto, pois tem relação com a Espanha mesmo o 



infeliz estando na Venezuela a mando da aliança do dragão de 28=10 da Monarquia 

monopolizadora da Sacra Planta com números. 

 

 

Nesta centúria eu vi a morte de Maduro velho, porque é um velho e fraco em guerra 

além de ser um total idiota comendo pao a frente de um povo faminto. 

 

 



 

 

Na centúria 79 como Nostradamus logo de imediato remete a Basas que lembra BASÁ 

de Querdoloamer entrando na terra prometida e ingressando a Gileade o monte do 

testemunho junto a regiões da França e Turquia o mesmo mostra estas mesmas alianças 

e terras abaladas pelos seus monopólios e leis querendo retomar suas tauropolis a 

qualquer custo e neste tempo do fim cada vez mais pressionados e  cercados pela 

resistência junto e com mais poder da revelação da Sacra Planta e cumprimento. 

Na centúria 80 a sexta luz celestial luminosa é o do saber da VARA DE VALOR 6 DE ARAAO 

DA CHAVE COMPREENDIDA trovejando sobre a França e muito fortemente em 

Borgonha, então aberto isto, a chave um mosntro horroroso ferido e preocupado 

nascerá. 

A centúria 81 é maravilhosa pois diz-se que 9 serão excluídos do rebanho humano e eu 

entendo claramente que são das 7 pedras do tabernáculo verdadeiro da sacra planta de 

AS PROFECIAS DO ARMAGEDOM as 9 Igrejas la expostas na Santa Aliança, pois veja que 

lindo, eles serão excluídos independente de julgamento e consulta e por isso por eles 

mesmos, por escolha em razão da fruta verde que sera a fonte do escândalo de um lado 

de grande censura e de outro da corrupção a cultos onde isto destes 9 acarretara na 

partida deles destruição a própria Babilonia e toda a forca do dragão, ou seja mais uma 

parte de poder a derrocada. Lindo. 

A centúria 82 diz respeito ao que o sul se tranfromará com esta mesa da Santa Alianca 

e todas as suas proezas. 

Despojos serão divididos, horríveis estrangeiros sobre os latinos e toscanos diz respeito 

a estes que se levantarão, gigantes da Santa Alianca, em tempo oportuno e determinado 

a ponto de a curiosidade grega ser jogada de lado. 

Entao comecara a escuridão e o inicio da regência com vara de ferro aonde ainda os 

irmãos são de ferro e desta vara, este grande ficara oculto ainda por um tempo, porque 

entende o nome e as profecias das leis do peso da visao, peso da visão dos violentos e 

peso apocalíptico sobre os bons e mesmo bons do matar ou mentir, neste caso enorme 

rachadura de muro em fortaleza quanto a lei divina que os rege. Começa a escuridão 

porque a limpeza da sujeira cumpre apocalipse dos 144 mil e vara de ferro. 



Este grande tem uma espada cravada em sua ferida sangrenta e que diz respeito a 

HONRA conforme o próprio Kant explica quanto ao ocultamento da razão pura da sacra 

planta. 

Veja , este grande se manterá oculto por sabedoria até o tempo determinado, mas 

tomem cuidado com o índice de sangramento para o peso do divino 1:1 não abter a si 

mesmos. Sabedoria! 

Na centúria 86 a grande rainha de valor masculino vista nestes valores nua é a da 

Inglaterra ao qual esta no topo como cabeça em aliança do estrago a sacra planta sera 

morta pelo ferro trazido pelo rio e cavalo, trazido pelas próprias profecias da revelação 

da Sacra Planta com números monopolizada por ela e os 28=10 em aliança . 

Simultaneamente a isto a religião sera insultada , e diz-se a religião destes da aliança da 

corrupção da verdade. 

https://exame.abril.com.br/mundo/conheca-as-28-monarquias-que-ainda-existem-no-

mundo/?fbclid=IwAR1tUauKFgiFKdYJWFILDVfxeWBh_g-

p_nfABdstp1EasSZYxFNssrNDRtw 

A nova e pela nova cidade, começa então a guerra de dois blocos, o sim e o não, junto a 

sacra planta conforme centúria 87 junto ao aparecimento da Ninfa Aretusa que tudo e 

pelo divino traz a vista. 

A centúria 88 é linda e muito clara, antes mesmo do casamento do príncipe desta rainha 

ele já estará enfraquecido, lembrando que a revelação da sacra planta ocorreu em 2011 

e isto ocorrera por causa dos cabeças rapadas que conforme as escrituras Paulo 

Apostolo são os que se tosquiaram na verdade, no que é verdadeiro e fiel da Sacra Planta 

isso tudo POR IRA DIVINA <3 esse príncipe também morrera. 

Todos da monarquia morrerão , depois serão os da Espanha e dai Belgica conforme 

centúria 89 como  morrera também Maduro conforme e certeza centúria anterior aqui 

nesta altura ao qual já haverão espanhois e finalemente aliançados a Santa Aliança ao 

qual ajudarão a abrir rotas para este feito. 

A centúria 90 vejo como a guerra com o anti cristo , o ultimo e dai a terra nova e já bem 

enfraquecido estes poderes, mas o mais interessante é a centúria seguinte que mostra 

este exercito que derrota e feito de homens responsabilizados pelo divino a executar tal 

feito , porque deuses farão aos homens aparências, cada qual terá e conforme  escritura 

seu nome, baluarte, espada, arco, lanca etc. conforme a verdadeira mesa incorruptível. 

A centúria 92 confirma o um terco da terra dizimado que pela chave significa 3 partes 

de 4 e tudo isso ocorrera porque um se recusara a seguir a falsa paz proclamada junto a 

mentira da sacra planta. 

A centúria 93 mostra o Galo e Leao que significa o Rei e Rei dos reis ainda não ligados 

pelo espirito santo na verdadeira mesa e em tudo, e este galo é a própria representação 

dos 144 mil e por isso ainda a França, traição, sendo livrada pela metade, lembrando 



que la em partes tem o priorado de siao destacado da aliança do engano pela morte de 

demolay. 

A mesa DEVE SER MONTADA CORRETAMENTE COM O REI PAI DO FILHO DA RAINHA DO 

SUL JUNTAMENTE A TODOS OS CHAMADOS INTRONIZADOS PRIMEIRO E 

PERFEITAMENTE NA RETIDAO DO ESPIRITO SANTO...AMADOS EU PRECISO UNGIR OS 

PES DE CADA UM COM OLEO QUE INDICA CAMINHO E COM VASO DE BARRO AONDE 

QUEBRAREI SOBRE O TRONO ACORRENTADO DE JUDAS AO LADO DO FILHO QUE SÃO 

OS FILHOS COM UM GOLPE JOGADO DE CIMA PARA BAIXO O QUE OS UNGIO, PORQUE 

A UNCAO É VERDADEIRA E FIEL, SEM TRAIDORES, NÃO SOMOS MESA DE REIS ATHUR 

OU QUALQUER COISA DO ENGANO DE NOSSOS ANTEPASSADOS, PORQUE SOMOS OS 

GIGANTES DO FIM PARA O NOVO COMEÇO. COMECEM PELO AMOR DE DEUS EM NOME 

DE JESUS CRISTO PRIMEIRO A UNCAO JUNTO A COMPREENSAO DA SACRA PLANTA, OS 

DOIS TESTEMUNHOS UNGINDO OS VERDADEIRO CAHAMDOS E ESCOLHIDOS, POIS O 

FILHO É A CONCLUSAO DO PAI QUE É O PAI A CONCLUSAO DE VOCES , OS 24 , OS 

SENHORES DA MINHA CONCLUSÃO, A RAINHA. 

A Centuria 94 meu pedido é DEFERIDO por vocês , pois o tirano sera posto a morte, a 

liberdade pelo entendimento não precisara ser recobrada, a nova guerra, novo marte 

que não é mais a velha e falsa guerra do carneiro e bode sera tomada, e por forca do 

terror a dama homenageada, e diga-se de passagem o terror esta aqui, mas com todas 

as portas do divino abertas e por isso VENCIDA, VENCEMOS AMADOS, VENCEMOS,E 

eSTA TUDO A VISTA , NAO ECNOBERTO, NAS PROEZAS, porque eles farão proezas. 

A centúria 96 e 97 remete a templos tipo de Camboja ainda tentando corromper a 

verdade e levando muitos a perdição infelizmente este danificara pedras no lugar de 

viventes, eu acredito que pela seita matara consigo muitos, sera horrível e muito triste 

onde estes já sabendo da monarquia seu fim se auto destruirão, sera uma loucura 

generalizda e tudo pela agora orquestra DOS SABIOS DE SIAO, OS SABIOS QUE 

ENTENDERAO COM A SACRA PLANTA DA VERDADERIRA MESA.  JUNTO COM O DIVINO 

E NEM MAIS FAZENDO ISSO PELA PROPRIA PROMESSA DA HERANCA DADA PELO DIVINO 

E GRACAS A DEUS POR ISSO TUDO. 

O líder da Grecia fugira para Creta e 5 mil morrerão acredito que no próprio navio e frota 

que seja ou próximo a ilha. 

Na França aparecerá um rei cagao que tentara pela vida ser piedoso com criancinhas, 

estes estarão aliados de forma a tentarem sobreviver tamanha pressão e fim para eles. 

Vigiem, cuidado com alianças que não restam para nada, porque não é mais tempo 

disto, mas também cuidado e muito cuidado emsmo em derramar sangue inocente 1:1. 

O pássaro da centúria 100 que aparece a região da Italia e que remetera ao poder de 

Roma como Imperio e que TAMBEM REMETE A FRANÇA carrega um ramo de flor no bico 

e que é o mesmo que apareceu para Noé afim de lhe alertar sobre a corrupção e quebra 

dos ramos da arvore, mas esta centúria esta relacionada aquela aliança de Felipe o Belo 

Idiota que trará sobre a França estes horrores finais por duas condições : 



1- Da traição histórica 

2- Do destaque do priorado de Sião. 

Neste caso a guerra final com o aparecimento da pomba a estes não se deu naquela 

época e por isso o pássaro morreu, mas para os tempos do fim trouxe heranças ao quais 

estamos vivendo hoje. 

 

 

CENTURIA II 

 

Centuria I, a fúria da traição sobre a Frnaça será tão grande que ela será devastada. Na 

verdade diz-se assim, houve no passado com ilhéus britânicos com a França que 

deixaram o terreno deste próprio pais acidentado e inseguro e por isso a ela será no 

tempo do fim rechaçada através da palavra porto selênico. Veja que a França tem dois 

pesos o peso da traição contra Babilonia pelo Priorado de Siao e o peso da Alianca a 

favor da Bailonia. 

Na centúria 2 o cabeça azul e branca que inflige, pune, declara é a profecia que explica 

tanto o mal que fez a França como o bom , dai explica o problema da morte, que é morte 

espiritual por se enforcar no galho pela navegação, galho da liteira unido a soberbia de 

querer participar de uma Bbailonia prometida e profetizada pelo divino já a cair e queda. 

Na centúria 2 quando se diz: quando preso pelos seus o rei dirá quanto, mostra para 

mim o que este poder ainda significa, bajulador, de venda por despojos e lisonja, o que 

tenta se safar por preco etc. 

Centuria 3 – Pelo calor solar sobre o mar significa , o excesso de luz sobre as aguas dadas 

pela liteira com números do entendimento da espiritualidade e por isso a sepulta e fere, 

logo, de uma ilha da Grécia, Negroponto os peixes desta odisseia, o povo por estas 

filosofias da liteira para mante-la sepultada quase cozidos e dai tudo se cumprirá a 

destruição vista pelos próprios habitantes quando da união de Grecia e Roma até os dias 

de hoje começarem a necessitar de provisões, sendo uma delas a explicação sobre a 

própria liteira e números. 

Na centúria 4 Monaco sera destruída pelos bárbaros e que entendo o do povo ao que 

esta fora do jogo brancos e vermelhos. 

Tudo isto acontecerá porque haverá um documento, um único documento que prova o 

porque disto, das próprias profecias, com números. 

Armas e documentos dentro do peixe. O peixe é indicado como Jesus com o Cristo, a 

própria Biblia sagrada que traz a arma que é a liteira com números e que se auto 

documenta contra estes por serem estes ladroes de suas verdades conduzindo um povo 

com migalhas de verdade e cheios de mentira para monopólio mundial sobre a 

economia e ciência e espiritualidade trazendo a tudo a este caos e ainda para se 



manterem entre brancos e vermelhos, cordeiros e bodes empreenderem falsas guerras, 

dizimarem povos por falsa guerras a fim de transformarem épocas, etc. 

Então é deste peixe da Centuria 5 que saira o verdadeiro homem que fara e finalmente 

a verdadeira guerra ao qual acredito ser mais justa do que a falsa guerra de carneiros e 

bodes não! 

Ele aparecerá em litoral latino, de povos latinos e para mim isto inclui povos como Brasil, 

Portugal e demais por já em partes estar nas próprias profecias cumprido. 

Na centúria 6 diz-se que próximo aos portos destas duas cidades e que eu agora tenho 

praticamente certeza de ser Portugal e Brasil outros lugares sendo devastados como a 

Venezuela e cidades próximas a Portugal hoje. Pessoas ali passando tanta fome e tortura 

que de tanta peste, fome e tortura pedem ao Deus Imortal socorro. 

É importante entender que este é o Dragão revestido de carneiro e bode ao mesmo 

tempo se infiltrando no poder e por isso o resistir evitara que muitos países nestas 

épocas tenham dentro de si este subjulgar sem precedentes e tortura geral. Resistir, 

descentralizar e enfraquecer sem trégua em verdadeiras alianças. 

Na centúria 7 entre as duas Ilhas um Rei novo nascera com um édito novo e com dois 

dentes na garganta que na verdade é também a lingua afiada do Espirito Santo como 

faca de dois gumes e que esta também concreta na liteira como compreensão. 

Este Rei trará realmente o que estes com seus enfeites e despojos falsários trouxeram 

contra a literia cumprindo os 144 mil de Apocalipse na peleja. 

Lindissimo, conforme centúria 8, este mesmo Rei e Reinado e que é sim da Santa Aliança 

trarão de volta as fundações da Grecia Antiga ao entendimento e consequentemente 

perseguirao Igrejas , mas veja que não todas. SERÁ JUSTO COM A LITEIRA E GRACAS A 

DEUS POR ISSO. 

TEMPLOS CONSAGRADAOS DA MANEIRA ROMANA ANTIGA 

Na verdade seu verdadeiro entendimento com a liteira e sem negar Jesus Cristo 

ELES REJEITARAO O EXCESSO DAS FUNDAÇOES 

Enfeites, congregações dos 120, templos, e isto é lindo! 

LEVANDO SEU PRIMEIRO E AS LEIS HUMANAS 

Sera e serão, justos e com a liteira, por isso a preocupação com as leis humanas. 

PERSEGUINDO, ENTRETANTO NÃO COMPLETAMENTE, O CULTO DE SANTOS 

Porque reformarao a verdadeira espiritualidade com as 9 Igrejas das 7 pedras mal 

compreendidas e transformadas em 7 Igrejas Babilonicas etc. 

A centúria 9, para mim, confirma o UM SE LEVANTARA ANTES DE MIGUEL, DO FILHO DO 

RENOVO e colocara a muitos cativos, magro porque estão sofrendo com a falta 

econômica dos intentos de falsas guerras entre carneiros e bodes, depois de 9 anos 



desta reforma comecara então a guerra e muitos cairão sem fé e lei, porque nele estará 

a verdearia fé e lei, assim sera. 

Na centúria 10 diz-se que ainda com isto se trará um ambiente bem sinistro, pois quem 

é quem no tabuleiro já que a liteira, batata quente esta nas mãos de todos, e muitos 

espertos do clero dirão serem a favor do que nunca foram, a queda da Babilonia. 

Na centúria 11 ao meu ver existe um traidor de um filho de ancião ao qual crescerá , 

talvez aquele que em Daniel 11 querendo tomar o lugar real cresce com pouca gente e 

assim temendo a todos a glória feroz dele este não se importará com seus filhos, o povo. 

Na centúria 12 diz-se ainda deste ancião fantasiado pelo poder que a liteira dá e por isso 

mesmo descentralizando ainda é fantasioso pela forma de um poder Babilonico que não 

se concluira mais e por ordem divina no tempo do fim. 

Vejamos: 

Olhos fechados, abertos pela fantasia antiga. 

Isto quer dizer que a percepção de poder pelo entendimento da liteira se encheu de 

fantasias. 

Os trajes dos monges eles serão postos a nada. 

Isto que dizer que as moedas dos templos e destes monges serão valorizadas e não a 

espiritualidade 

O grande monarca castigara o frenesi deles 

Extasiando o tesouro na frente dos templos 

Na verdade fara um acordo com estes e pelos tesouros, não haverá cumprimento e o 

porque disto, por causa da palavra fantasia e l=olhos fechados na centúria deste ancião 

que remete ao que quer coroa real em Daniel 11 e sobe com pouca gente. 

De qualquer forma parece que em seguida ao entendimento há transformações , pois 

na centúria 13, diz-se: 

O CORPO SEM ALMA JÁ NÃO E SACRIFICADO 

E isto é voz divina , pois o corpo que tem alma tem inteligência, consciência e 

entendimento de como e realmente se obter o Espirito Santo. 

O DIA DA MORTE SE TRANSFORMA EM DIA DO RENASCIMENTO 

Aqui esta uma trasnformacao dos intentos, uma reorganização 

O ESPIRITO DIVINO FAZ A ALMA FELIZ QUANDO SE VE A PALAVRA EM SUA ETERNIDADE 

E isto entende-se pela madre aberta das profecias , ajudando pela voz os caminhos, 

dando a certeza dos verdadeiros vencedores pelos próprios preceitos fieis e verdadeiros 

a palavra das escrituras etc. 



A Centuria 14 mostra o que ocorreu no Brasil e sobre extamente estes , combate, facada, 

pois levou uma facada. 

Aqui corrobora com a guerra sul e norte de Daniel 11 e também com leveza, sutileza, os 

da ordem buscando a verdadeira alteza, os cumprimentos, os postos, firmando a Santa 

Aliança. 

A verdade é que eu entendo que esta burrice em não se perceber o sotaque por falta do 

entendimento do Espirito Santo, antes diz-se RETIDAO EM TODAS AS COISAS, fará com 

que o Brasil esteja aberto a invasão e volátil a um tipo de Venezuela, o que se quebra, 

pois haverão de ver conforme Daniel 11 a força da Santa Aliança, e que seja rápido. 

Centuria 15 diz-se: 

POUCO ANTES DE O SAGRADO MONARCA MORTO 

O monarca que foi sagrado na Santa Aliança, será que seria isto. 

CASTOR E POLUX ( e que são os que mamam na teta da loba sendo a loba também uma 

liteira com números) 

GEMEOS NO COMANDO QUANDO O COMETA APARECER NO CÉU 

Aqui temos um comando idêntico ao dos cesares mamando em teta de liteira, brancos 

e vermelhos, diferentes mais os mesmos. 

O DINEHIRO PUBLICO SERA ROUBADO NA TERRA E NO MAR 

Aqui há traição de poder por uma falsa Santa Aliança, FALSA SANTA ALIANÇA (terra é 

Brasil, mar é Portugal) 

PISA, ASTI, FERRARA E TURIM serão lugares proibidos. 

Italia – ROMA – o poder serpenteado serão lugares proibidos para se mamar da liteira 

como proposito de se organizar uma cidade e um povo. 

Não é isto a cristandade , mas a máfia da crisntandade, que cria templos de Salomão. 

Na centúria 16 então ve-se e exerga-se novos TIRANOS e a isto se organiza e com isto se 

tem festividades. 

É visto a máfia, jã que Italia tem emblema de máfia, a maior máfia mundial que seja 

como simbologia. 

Na centúria 17 diz-se que isto ocorrerá pelo entendimento do rolo da virgem com o 

caule do carvalhal, um tubo que será escondido e por isso com ele tomado as devidas 

providencias: 

O CAMPO DO TEMPLO DA VIRGEM DE VESTAL 

A virgem da roma antiga,a  esperada 

NÃO LONGE DE ELNE E AS MONTANHAS DE PYRENESS 



Não longe da França, todo seu entendimento como das montanhas não movidas da 

Espanha quanto as profecias, monarquias etc., os Alpes e que nas centúrias indicarão o 

povo terceiro dos brancos e vermelhos. 

Veja isto se diz porque a virgem abre , dilata os olhos destes entrelaçamentos, então 

não longe destes entrelaçamentos, emaranhados pelo entendimento e liteira 

O GRANDE TUBO É ESCONDIDO NO TRONCO 

Na verdade o rolo destas profecias será escondido na árvore 

AO NORTE RIOS ALAGADOS E VINHAS DESTRUIDAS 

O que cumprira as raposinhas que estragam o jardim embriagando-se pelo fruto da 

arvore, liteira. Então haverá limpeza do Norte que esta com a revelação alagada pelos 

seus rios de poder e embriagada com vinho antes mesmo de produzir o cumprimento. 

NA CENTURIA 18 então se diz: 

CHUVA NOVA, IMPETUOSA E SUBITA 

DETERA DOIS EXERCITOS DE REPENTE 

Ou seja, chuva, profecia, impetuosa e subta, acabara com a falsa aliança Sul e Norte 

Brasil e Portugal e comecara a engrandecer a verdadeira a SANTA ALIANÇA NORTE E SUL 

Pedra celestial, fogos fazem o mar pedregoso 

Isto acontece por causa das próprias revelações dadas pelo divino ao qual é ele quem 

esta determinando o cumprimento e proezas. 

A MORTE SUBITA DE SETE POR TERRA E MAR 

7 são as 7 Igrejas da mentira, das pedras edificadas por Babilonia e também a curva de 

traidores, sobre traidores. 

Da centúria 19-24 vai haver então muito confusão e expulsam assim os traidores para a 

Europa, de volta para o Norte, Portugal que seja e  que entendo, por isso o EXERCITO 

IMPRUDENTE PARTIRA cobrado pela ilha submergida, ACORDADA BRASIL. 

Terá ai muitos ferozes de fome nadando neste mar pela liteira e não preparados para 

cumprir a Santa Aliança. A Alemanha vejo como o poder de Putin hoje, mas: 

VEJA NA 25 CENTURIA 

O GUARDA ESTRANGEIRO TRAIRA A FORTALEZA 

ESPERANÇA E SOMBRA DE UM GRANDE MATRIMONIO 

GUARDA ENGANOU, FORTE APANHADO NA IMPRENSA 

Entao temos 4 locais da França e assim : afronta mortal. 

O que entendo e pelos já cumprimento e profecias em Daniel 11. 



A alinça tao esperada pelo matrimonio e profética entre Brasil e Portugal é traída por 

um do próprio Portugal pego na IMPRENSA, pego pelo engano da imprensa, quando este 

assume a ideia de impor que aos porcos e aos cachorrinhos não se deve dar a verdade 

A COISA SANTA sendo estes os próprios cachorrinhos e porcos alimentados por uma 

mesa de migalhas que sempre fez isto a da Babilonia. 

O SENHOR EXECUTA ATOS DE JUSTIÇA, E JUIZO A FAVOR DE TODOS OS SEUS OPRIMIDOS 

– Salmos 103:6 

Enfim este irá através de um grande confronto perder e isto sera descoberto na SUICA, 

em sua relação com a SUICA bancaria. 

Esta escrito na CENTURIA 26 

Pelo favor que a cidade fará 

Ao grande que cedo perdera campo de batalha 

ISTO QUER DIZER o Norte disse que pelas profecias ajudará o Sul e assim o Norte e o Sul 

se aliaram com este que se diz grande , mas é pequeno em alma e perderá ... 

FUGA SOBRE O PO TESSIN DERRAMARA 

Isto quer dizer fugiram em favores dados a TESSIN, SUICA e ai esta sua queda , 

descoberta e pó e concerto. 

SANGUE, FOGOS, MORTOS AFOGADOS – ESFAQUEADOS 

NA CENTURIA 27 

A PALAVRA DIVINA SERA GOLPEADA NO CEU 

O ceu traz a palavra sobre isso, profeticamente 

UM QUE NÃO PODE PROCEDER QUALQUER ADICIONAL: 

O SEGREDO FECHADO COM A REVELAÇÃO 

TAL QUE ELES MARCHARAO A FRENTE 

É explicado pela voz do divino escrito lá em Nostradamus que sabendo esta traição , 

mantenha-se fechada até pegar o ladrão, o que haverá assim VITORIA e concerto. 

Mas Eu entendo mais claramente que a palavra divina pelo traidor sera golpeada no céu 

dizendo que não pode proceder neste adicional dado a palavra do céu como um 

adicional de alerta e por isso ele dirá FECHE A REVELAÇÃO para facilitar a marcha deles, 

mas vejamos: 

A PENULTIMA SILABA DO SOBRENOME DO PROFETA TRARA DIANA PARA O SEU 

DESCANSO 

Veja que conforme PADRE VIERIA e FERNANDO PESSOA ela se cala, fica em paz quando 

há o cumprimento, porque assim será pelo divino, e assim sendo do maior dos profetas 



a letra O, a letra final e que é o próprio POÇO , CIRCUNFERENCIA é esta letra que traz a 

ela descanso, o descanso e não o apocalipse, traz a ela DIANA uma guerreira greco 

romana de profecias ocultas em suas lendas o descanso pela verdade depois de muita 

luta contra a mentira. 

DIANA deusa da lua e da caça sendo que ela com a coroa de 12 pontas coloca a lua 

abaixo de seus pés e que é a escuridão, o oculto, os intentos o que impede o que se 

cumprirá o próprio cumprimento pela voz do divino. 

Entao a centúria 28 diz que por este haverá o cumprimento dos que não podem colocar 

adicionais descumprindo o cumprimento da centúria 27, ele o próprio divino e já neles 

o do cumprimento. 

ASSIM SERÁ. 

Atraves disto se cumprira na centúria 29 o que derrotara toda a Babilonia porque assim 

sera no dia da grande peleja de Miguel , Daniel 12. 

A CENTURIA 30 mostrará o terror que a BABILONIA e todos seus traidores sofrerão. 

As centúrias 30-31 e 32 mostra este que se levantara antes de Miguel ao qual cumprindo 

fara por resistência um mosntro nascer em Ravenna, o olho de Ravenna, pelo olho de 

Ravenna de babilônia e por isso o dia determinado que o Anti Cristo já enfraquecido a 

muito se levanta e que estará para mim próximo aos 27 anos. 

Até esta centúria 35 fala-se do dia determiando desta batalha final e que será na Europa 

porque a Frnaça estará prejudicada e também diz-se que a própria força do Sol, Sagitario 

tao quanto Capricornio , o bode. Sol, sagitário refere-se a Santa Aliança com a liteira , O 

ARCO. Sera uma batalha muito desgastante. 

Na centúria 36 diz-se que tudo o que estará aqui escrito chegara as mãos do anti-cristo, 

mas os intentos dele são tão egocêntricos que não dará ouvidos , por isso caira pelo seu 

próprio alimento perdendo o entendimento vindo de tão baixo, de uma mera qualquer 

, a sua ave de rapina , assim do anti cristo estará por ele tao alimentada que perdera o 

senso de razão e o entender a própria razão das profecias de um ESPIRITO VIVO. 

Da centúria 36 a 38 da peleja do fim mostra o anti-cristo derrotado , os monarcas da 

babilônia tentando se restabelecer e se percebendo totalmente sozinhos e todos 

eliminados. 

Mas as batalhas ainda continuarão na centúria 40. 

Na centúria 41 nesta época o grande pontife mudara de residência porque sera 

substituído por um da SANTA ALIANCA E VERDADE e aqui também haverá uma bomba 

nuclear tenebrosa e destrutiva, 

NA CENTURIA 42 finalemnte aparecem os 3 poderes em GUERRA – CARNEIROS E BODES 

UNIDOS , mas já uns contra o outro por um mesmo fim, e GALO, o da SNTA ALIANÇA. 



Vou falar uma coisa de boa viu, as centúrias de 43 e 45 MOSTRA UMA MESA MAL FEITA, 

DA SANTA ALIANÇA LEVANTANDO NO LUGAR DE MIGUEL UM HERMAFRODITA e para 

mim isto é um alerta fortíssimo da VOZ como escolha e firmeza no ser FIEL E 

VERDADEIROS EM ALIANCAS SEM PENSAR NESTA MISERAVEL HERANCA DADA POR 

DEUS, MAS ANTES NAS PROPRIAS VIDAS E CUMPRIMENTO. 

NA CENTURIA 45 diz-se que lamentando o hermafrodita procriado há então pelos 

próprios céus REFORMA REAL DA COISA para não se criar este hermafrodita como alerta 

e por isso tardiamente e cedo o alerta vem e se reforma, concerta. 

Chega a falar que eu sou insensata o DIVINO , dizendo ele mesmo, reestabelecerá os 

sentidos da dama insensata e isto entendo também como uma BRONCA dos 1260 dias 

e do já chamado VOLTA FILHA REBELDE. Sinceramente, para tanto é para aprendermos 

todos do que significa não seguir a risca todos os preceitos bíblicos agora, EU EFERMA 

DE AMOR por bobeirinha. 

Entao na figura 46 O GRANDE MOTOR RENOVA O SECULO, há concerto. 

A CENTURIA 48 diz que nem tudo sera considerado desta carta e por isso considerada 

ate aqui as mortes preditas vá, digo mortes preditas pelas centúrias de Nostradamus 

para o tempo determinado o do fim com a vista da liteira. 

NA CENTURIA 48 saimos e voltamos denovo ao tempo atual, saímos digo daquela 

batalha final e alertas do porque virar-se ao peixe. Vamos lá: 

A GRANDE FORCA QUE PASSARA AS MONTANHAS 

Move-se montanha, empecilho, caminho que impede, atrapalha etc 

SATURNO E SAGITARIO MARTE VIRAM PARA O PEIXE 

O tempo, cronos e sagitário que tem o arco e eu mesma com a guerra vira para o peixe, 

o alvo, o lugar certo 

VENENO ESCONDIDO DEBAIXO DA CABECA DO SALMAO 

Mosntrando o veneno escondido da quebra do cumprimento 

O GENERAL PENDURADO COM A CORDA 

E dai o general pego e entre as pranchas e tubarões 

NA CENTURIA 49 os intentos deste fracassara porque sera pelo voo perseguido, o voo 

da AGUIA, DEUS das próprias profecias mostrando estes, este general seduzido por 

terras de Bizantino, ROMA, da liteira, poder e muito dinheiro a própria Babilonia. 

Isto então cumprira a queda da Babilonia conforme centúria sequenciais e por isso 

sangue de justos sendo exigidos e a senhora anciã e que é Babilonia e da Babilonia 

caindo e por isso muitos da mesma seita sendo mortos. 



As centúrias 52 e 53 mostram agora os verdadeiros da luta pela justiça de sangue 

inocente ao chão,a  eira e para tanto vejo claramente Portugal e junto a isto nem 

enganado e nem ofendido pela grande Dama esperada da profecia. 

Na centúria 54 esta muito claro tudo: 

Veja que na centúria 53 a cidade marítima é Portugal e a peste dela não sera retirada 

ate que vingada, para tanto: 

POR CULPA DE GENTE ESTRANHA E DOS PORPRIOS ROMANOS 

SUA GRANDE CIDADE SOFRE DESCALABRO DEPOIS DA AGUA 

Que é a traição da aliança das profecias depois das aguas desta profecia revelada ao 

cumprimento 

UMA MOÇA SEM MAO SEGURA O CHEFE 

E esta sou eu que sem mao, sem braço, força, mas com a força da Voz da profecia seguro 

o chefe da traição 

AS GRADES NÃO CONSEGUIRAM DETE-LA 

Porque os 1260 dias não a manteve no deserto para sempre. 

Na centúria 55 entao ocorre um milagre e o que esta errado no banquete com um shot 

é concertado, pegando o ladrão pelo seu próprio tiro na cabeça. 

HADRIE vem do traidor percebendo o que perdeu, porque perdeu dos dois lados, na 

aliança que é santa por ser traidor e também na babilônia por não ser cumprida e por 

isso melhor um tiro na cabeça e no banquete desta mesa. Enfim jogado aos tubarões 

donde os tubarões estão pouco se fudendo com ele agora com conta ou sem conta na 

Suiça. 

Este entendo como sendo o General donde tem –se facadas nas cenas. 

A centúria 56 mostra o papado percebido desde 2011 pela compreensão da pedra e 

substituído, o papado novo elevando serpente em tronos e desmascarado, infelizmente, 

outro traidor comandando e desviando o verdadeiro banquete da aliança e usando todo 

mundo. 

Entao a rede foi pega O MILAGRE e limpeza, a nova rede depois da primeira rede , aquela 

que tinham Nassienss, Gambles etc. 

Ate a centúria 58 diz-se que esta muralha ao qual estava tentando ser construída em 

rede, aliança, será derrubda antes mesmo do grande conflito e por resistência, e então 

diz-se o divino, LUA BRILAHNDO, O GRANDE LIDERA A DISTANCIA, e finalmente pego 

desta muralha babilônica, porque o grande esta a distancia liderando a falsa Santa 

Aliança. 

Na centúria 59 se levantara uma frota dos javelins com suas armas de netuno a chave 

em em cristo cumprindo. 



Essa fé de rede babilônica então sera rompida e que tenta desde 2011 impedir a 

verdadeira SANTA ALIANÇA,  

CENTURIA 61 

BRAVO AO DE TAMINS, GIRONDE E LA ROCHELLE 

O SANGUE DE TROJAM MARTE NO PORTO DA FLECHA 

O sangue do cavalo de Troia a guerra no PORTO, Portugal da flecha do arco 

ATRAS DO RIO A ESCADA COLOCADA NO FORTE 

Que quer dizer a escada de Jaco para fazer da pedra betel e colocada no forte, na 

fortaleza da aliança NORTE SUL 

PONTOS PARA INCENDIAR GRANDE ASSASSINATO NAS FENDAS 

E por isso são eles mesmos os incendiários também de Portugal hoje. 

Estão todos em um rede junto aqui com o Brasil também. 

Esta rede pega pelo que Nostradamus colocou entre aspas ‘TAMINS’ – SUICA , nas 

misérias de moedas dos bancos, todos dividindo e deixando o cumprimento a deriva. 

Por causa disto vai se levantar uma enorme revolução centúria 62. 

O traidor pela Suica dominara o menor e por isso centúria 63 diz o GAULS ASSONIA – 

França da traição com Suica dos bancos. 

Na centúria 4 nomes franceses o que indica os traidores e não traidores embriagados 

preparando a grande muralha contra ele e morrendo pelas próprias muralhas, porque 

SE EMBRIAGARAM COM OS BANCOS DAS SUICA. 

Mas a reforma sera feita por gabanitas ESTUDANTES, LEITORES, ENTENDEDORES, os que 

buscam e acompanham e querem cumprir as profecias. 

A centúria em 65 diz que então se fara reformas, concertos. 

Na centúria 66 entao se diz que finalmente no palácio são pegos todos e mudando dos 

cativos suas fortunas, destino e assim estas pessoas no palácio são pegas por 

PRESSAGIOS. Das do NORTE E SUL da corrupção , falsa mesa ainda embriagada. 

Na centúria 67 o LOIRO ENTRA, olha isso: 

O LOIRO ASSUMIRA O COMPROMISSO COM A FORQUILHA  

Entao Trump assumira o compromisso com o Ramo de Arvore 

ATRAVES DE DISPUTA SERA BANIDO 

Pela disputa sera enfraquecido, disputa do ramo de arvore 

COM ELE OS EXILIOS SERAO RESTABELECIDO 



Os exilados por ele serão estabelecidos , reestabelecido 

CONFIANDO AO MAIS FORTE OS LUGARES MARINHOS 

E dará ao mais forte lugar marinho 

 

Não sei dizer se ele é o CARNEIRO que perde para o BODE de Daniel 8 ou se é para o que 

será, o cumprimento. 

VEJAM, NA SEQUENCIA 

OS ESFORÇOS DO AQUILAO SERAO ENORMES 

E Aquilao é aquele que tem o calcanhar falho, de barro misturado com ferro conforme 

Daniel. 

Sobre o oceano a porta sera aberta 

O reino da Ilha sera reintegrado 

Tremera Londres a vista da armada 

Aqui e esta muito claro para mim TRUMP descentralizara por completo a Inglaterra da 

America. CARNEIRO 

VEJA QUE COISA ESPETACULAR 

CENTURIA 69 

O Rei Gaules através de seu braço direito 

Vendo a discórdia da grande monarquia 

Causara o florescer de seu cetro em 3 partes 

Contra a contenda da grande hierarquia  

Este é o BARBARO 

Aqui tem inteligência entedem e muita, muita sabedoria e força e proeza. 

Na centúria 70, mesmo levantando o cetro ainda haverá forca da nação orgulhosa com 

a PEDRA SOBRE A ARVORE, seu sepultamento. 

A CENTURIA 71 PARA MIM CUMPRE UMA PROFECIA DE PADRE VIEIRA QUANDO SE DIZ 

O REI UNE. 

Esse Edimiao da centúria 72 é o pastor dorminhoco renascido na verdade e por isso com 

o cetro e três bracos floridos, aqui para mim continuação de cumprimentos de Padre 

Vieria. 

Da 75 a 86 é do levantar deste e cumprimento de Padre Vieira mais e mais conflitos e 

mais uma rede de inimigos tentando se fortificar. 



Na centúria 87 entao se cumprira o Bode sobre o Carneiro e dai junto com o Bode 

levantara Putim e a Senhora não mais adorada Inglaterra. 

Entao em centúria 88 levanta a sétima etapa do oitavo de apocalipse e que será o Anti 

Cristo, ou a priori a ultima etapa de seus remanescentes, isto ocorrerá ainda lá na frente 

depois de vários eventos aqui observados ainda. 

Na centúria 89 entendo como potencia amigas da NOVA TERRA as AMERICAS, mas antes 

o enfraquecer do carneiro pelo bode e dai do levantar pelo bode que ainda não se 

cumpriu, e eu digo isto em razão da palavra loiro, senao a houvesse entenderia que esta 

queda já haveria tido acontecido com a torres gêmeas o que não é uma verdade e para 

tanto como tudo isto ocorre junto ao evento facada também e observações da voz sobre 

o caminho da Nova Aliança e junto a isto também o ainda 27 anos. Primeiro o carneiro 

cai o bode levanta e dai como veremos entrará outro no lugar do Loiro e já das Terras 

Prometidas para o cumprimento depois do fim. 

A CENTURIA 90 continua a dizer dos gêmeos mamando na teta da loba, liteira em 

conflito, e que são estes brancos e vermelhos, carneiros e bodes ao qual não são o 

descentralizado do cumprimento. 

De 91 a 93 novamente Nostradamus volta a falar de ataques nucleares e de um 

orgulhoso escapando e que poderia ser o loiro aqui, pelo que entendo ao mesmo tempo 

o papado novo da serpente preso. 

Na centúria 94 declara algo que já acontece, pessoas fugindo pelo mar de seus países e 

indo para outras fronteiras. 

Na centúria 95 tambem o que já esta acontecendo, governos sendo governados por 

pretenciosos muitas imigrações ilegais e falta e capacidade de supri-las etc. 

Mais pressões da Persia simbolica e que envolve as alianças com Tiro simbólico e 

ataques etc. 

Na centúria 97 QUANDO A ROSA FLORIR diz-se para se tomar cuidado com pontífice 

onde dois rios banham, pontífice romano, porque dali se gospe sangue, mentiras. 

AQUELE CUJA A FACE É ESPIRRADA COM O SANGUE 

E aqui me lembra aspersão de sangue dos holocaustos de tabernáculo de Moises 

DA VITIMA QUASE SACRIFICADA 

JUPITER EM LEAO – Jupiter, Zeus em Leão com o raio 

PRESSAGIO POR PRESSENTIMENTO 

SER POSTO A MORTE ENTAO A NOIVA 

Centuria 99 

TERRA ROMANA COMO O PRESSAGIO INTERPRETADO (pqp) 



SERÁ MUITO VEXADA PELAS PESSAOS GAULESAS  

MAS A NAÇÃO CELTICA TEMERA A HORA 

A FROTA FOI LEVADA MUITO LONGE PELO VENTO NORTE 

Porque com a madre fechada não se soube ver os reais inimigos pelas profecias do 

tempo do fim. 

E continua as guerras 

MAS AI DAQUELES QUE MECHER EM MEUS UNGIDOS, DIZ DEUS, O SENHOR DOS 

EXERCITOS 

Mas veja também o erros por não estarem todos com olhos dilatados no espirito santo 

e distantes destes tabernáculos de moises, etc. 

E DILATAR OLHOS NÃO É APENAS CARATER, MAS LEITURA DA LITEIRA NA HISTORIA E 

MUITO MAIS COISAS E POR ISSO JUNTO A TUDO ISTO SE DIZ MESA E NÃO UM SOMENTE. 

E sem a noiva sem a mesa também, isso é algo claro. Mas foda-se DEUS SABE O QUE FAZ  

e DEUS PROMETE DEUS CUMPRE. 

A noiva foi oprimida pelos próprios gauleses , os terceiros, mas mesmo assim a nação 

dos que se opõem temerao a hora já que ela traz a VOZ. Aqui a Voz diz, pela madre 

fechada viu como a nau navegou para muito longe e o Norte pegou e cercou a tudo. 

Entao a voz diz para tomar realmente agora o triplo de cuidado a tudo. Do pressagio 

antes mesmo de abrir estas profecias já o tinha exposto por profecia em ZEBULOM nas 

PROFECIAS DO ARMAGEDOM. 

 

CENTURIA 3 

Centuria 1 de 3 – o grande bode, o vermelho vai ficar pra baixo depois de luta e batalha 

naval. 

Na centúria 2 a palavra divina é trazida a matéria e o homem tem tantas coisas do divino 

a seu favor que se sente no ceu, destes os verdadeiros. 

A CENTURIA 4 confirma a 3, pois quando os das trevas estiverem prestes a erros e isto 

não a muito demorando começaram ataques de fronteiras e disto não é retirado a 

possibilidade nas fronteiras donde esta o oraculo (eu) Brasil. 

CENTURIA 5 – é interessante perceber que estes dois metais são os dois testemunhos 

de apocalipse 11, castiçal e candeeiro, logo quando eles quase estiverem  morte, 

sepultados, mas reerguidos por 3 para 4, a trindade na terra, quase em secura vira por 

mar ajuda e de NOBRES, aqui entendo força em santa aliança e isto junto a ocorrência 

de ataques a fronteiras que deverão resistir. Aqui significa quase em secura com uma 

certa baba vira por mar ajuda de nobres. 



A CENTURIA 6 mostra uma rebelião dentro do Brasil, a Fortaleza entrando o raio dentro 

do próprio templo, mas do templo fechado e que é os nutridos pelo sepultamento da 

liteira, babilônia, os da secura babando. Os que estiverem mais fracos e armados terão 

seca, porque sem o espirito santo serão facilmente eganados. A onda entendo como 

onda de aguas tocando estas paredes do sepultamento e com o raio já antingindo dentro 

deles, destes templos, o raio entendido da liteira, a própria voz e aqui dilatando os olhos 

de todos e rápido. 

Raven aqui vem de Ravenna e vem do olho sepultado pelo poder de Roma sobre todas 

as pedras , as 7 pedras de templos construídas por ela e que não é apenas cristã. E nao 

na centúria 7 mostra que haverá quando estes combatentes estiverem próximos as 

paredes destes muros babilônicos conflitos, dentro do Brasil. 

Eu entendo que estes célticos despovoando a França ate as fronteiras espanholas são 

os combatentes da Santa Alianca vencendo os traidores e cumprindo o que acontecerá 

na Venuzuela e contra Maduro conforme profecia. São arrependidos depois de 

aprenderem no duramente. 

A centúria 9 mostra os aliados de tudo isto unidos a Inglaterra. França Bulgaria, Ingleses, 

Britania, e que estão próximos a própria frança e que no mapa estão acima da França ao 

lado da Turquia formando alianças. Em Monaco sera pego um grande triturado e levado 

em gaiola de metal pela orla marinha. Monaco foi posta em cativeiro por ele mesmo. 

Entao Nostradamus na centúria 11 explica novamente o porque de tudo isto, porque a 

arvore caiu lá e mostrou a cara do ladrão e o grande Hadrie cai. Este Hadrie expressa a 

simbologia de um grande IMPERADOR, pois na historia sua chave, nome o leva a um 

grande imperador. Este Hadrie refere-se a um grande imperador italiano e por isso 

provavelmente relacionado com Roma na Italia que será pego em Monaco que é sua 

aliança Imeprial também. 

Estas alianças imperiais serão devastadas em razão da arvore que cai sobre elas. 

A centúria 13 que pelo raio do arco derretido PEGO UM E COLOCADO CATIVO UM COME 

O OUTRO – DEDA, ENTREGA E ASSIM VAI. 

Levantara um príncipe Ingles mostrando –se ser bom e não prevalecerá, pois a época 

vai ser tal que ninguém desta linhagem passara pelo que entendo. 

E então mais e mais confusões entre a monarquia, serão escândalos atrás de escândalos, 

prisões atrás de prisões envolvendo os 28=10 

Todas as suas Igrejas , ate Camboja, serão vistas nos seus horrores e escândalos etc. 

A centúria 18 mostra uma chuva de leite e não de manteiga e da liteira, a Monarquia 

real temera de tal forma que nem pais e filhos não ousarão aproximação, ou seja, um 

entregara o outro. 



Na Italia, Lucca, chovera sangue e leite por causa de uma mudança romana, de praetor, 

mas ainda longe do príncipe e reitor a derrocada e posto fora, morto o que entendo da 

Monarquia. 

Na centúria 20 entao: 

PELAS REGIOES DO GRANDE RIO BETHIQUE  

E que envolverão na península ibérica a Espanha, cruzes são deixadas para tras pelos 

maomentanos o que confirma Padre Vieira e o que confirma a aliança 28=10 da 

Monarquia e o que foi permitido por facilidade na Venezuela, uma das cidades deste 

comando. 

Quem traira sera a ARGENTINA, então vamos por partes para não ter erros aqui: 

PELAS REGIOES DO GRANDE RIO BETHIQUE 

DAS PROFUNDEZS DA IBERIA ATE O REINO DE GRANADA 

E aqui esta a relação simbólica das fronteiras da França extendendo-se a ESPANHA que 

tem na monarquia dos 28=10 aliança , traição. 

CRUZES DEIXADAS PARA TRAZ PELOS MAOMETANOS 

A cruz templaria, a verdadeira , da Santa Aliança sera deixada para traz pelos 

maometanos e que estão nas próprias alianças da monarquia dos 28=10 

UM DE CORDOVA TRAIRA O SEU PAIS 

Quem trai a própria espanha esta na ARGENTINA e foi o que substituiu o papado 

FRANCISCO ok 

A CENTURIA 21 entao confirma o capturar um horrível peixe pelo anzol conforme Jõ 

sobre Deus falando de um Leviata, os soberbos. Visto isto é capturado esta traição, 

dizimado também boa parte da aliança da monarquie e consequentemente e tenho 

minhas certezas cumpre-se Maduro e livra-se a Venezuela e muitos tantos outros. 

Sera uma batalha severa, 3 se renderão e terão perdao. 

Sera uma batalha de seis dias porque será uma batalha do CAJADO DE NUMERO 6 DA 

SANTA ALIANCA E LIMPEZA. 

Vamos lá em 2011 saiu a obra INTROIBO AD ALTARE DEI que imediatamente foi entregue 

a um PhD dentro do Vaticano, em 4 meses subsequentes através de contatos com a 

Argentina e ligado a Argentina da Monarquia atual dos 28=10 hoje, Espanha, insituirão 

a substituição por um papa Franciscano, o atual, conforme profecias de Nostradamus os 

franciscanos sobre a cruz, a verdadeira são traidores e que também confirma o 

desespero do Novo Imperador de Roma Francisco levantar tronos com desenhos de 

serpente atrás, falar de Lucifer em orações e ser a favor do Comunismo de Lula , dos 

vermelhos BODE etc sendo ele mesmo um branco carneiro. 



CENTURIAS 23 E 24 é um aviso a França não corruptora, pede para essa não se estender 

para além do mediderraneo e que chega aos maometanos da parte dos 28=10 em um 

determinado tempo. 

LEMBRE-SE DISTO. 

CENTURIA 25 

Quem atingir a Espanha quando Roma e Italia se aliarem pelo obviamente traidor da 

Argentina e logo que aparece em 2011 a profecia, segurará os 4 pilares de França, a 

traição, por alguém que se aliara a Espanha. 

Estes 4 pilares de França que trai e França que não trai eu entendo aqui como brancos 

e vermelhos, os mesmos e que não e nunca foram PRIORADO DE SIÃO. 

Talvez seja aqui uma forma de sucumbir o próprio que esta Maduro pelo terceiro. 

CENTURIA 26 diz que reis e príncipes levantarão simulacros das profecias ditas e vistas 

como vazias, estas advinhacoes serão colocadas em fragmentos, simulacros, analisadas 

lógica , estudadas e prognosticadas a pratica, é o que entendo. 

Da centúria 27 a 29 existe um poderoso árabe que foi muito injuriado e que para chegar 

a seu posto batalhou muito e este se aliara a Santa Alianca, mas sempre muito cuidado 

com brancos e vermelhos. Este traduzira tudo para o francês, a língua da traição por 

honra a injuria sofrida e para o povo de onde ele é, ele é muito sábio nas letras, vocês já 

os conhece. 

Ele derrubara com a lanca, com o cetro 6 e por ter sido um dos que divinamente ganha 

o cetro, pequeno ele sucumbira o grande, sim ele fara, muito sábio em letras. 

Atraves deste pequeno injuriado sábio em letras do seu pobre reinado ao qual lutou 

muito para ter, muitos o copiarao e sera o fim de muitos da monarquia 28=10 desta 

região. 

É este pequeno que fara na aliança a bela obra ele com o entendimento do cetro e a 

injuria sobre seu pequeno reino e muito sábio em letras saberá como organizar isto para 

a região que tanto conheces profundamente. 

Centuria 32 entao daqui se estendera para a Alemanha e tudo caindo, caindo, caindo, 

se enfraquecendo etc. 

A grande tumba do poder Italiano e que remete ao Imperio Roma proximos a França e 

que remete a traição então levará os olhos a Alemanha. 

A Alemanha sera devastada e passarão os alpes. 

MEU DEUS VEJA CENTURIA 34 

O lobo que entra na Alemanha e devasta levanta o mostro ao qual trará desproteção, 

de modo errado sera interpretado a centúria porque o sol se obscureceu e ninguém terá 

previsto isto, talvez algo relacionado aos alpes, ou talvez os alpes salva ou não. 



A interpretação vem da criancinha ao qual se veem os grandes a dizer esta pobre 

menininha coitada que não sabe de nada.  

Entao na centúria 36 e 37 o alimento da soberbia comendo o dragão por ele mesmo, 

pois o herege sera visto pela águia, comido pela águia suas mãos e obras, o herege que 

parecia ter mudados suas leis mas da liteira as mantinha, a águia então o levara por 

emboscadas enganosas onde canhoes apontam suas paredes antigas 

CENTURIA 39 

Na centúria 38 os gauleses que são para mim os relacionados a santa aliança estarão 

próximo a um acordo no mês contrario e próximo a tempo da vindima, entenderão, no 

mês contrario e nos alpes. 

Como 6 de 30 7x90 do tabernáculo da mesa e em acordo dominarao os alpes Apeninos, 

mas o covarde e a tempestade liguriam, do mar que não se passa do mar de Liguriam e 

os destroem em ruinas súbitas. Veja que os covardes não passam e veja que lá sobre o 

mar liguriam de não passar o mediterrâneo diz-se LEMBRAR DISTO. 

Dai começa novamente o grande TEATRO na centúria 40. 

Se levantara um novo muro e o traidor sera para o Rei um fiel, um outro sera mais 

horroroso etc, um corcunda se levantara e assim vai. Concundas são aqueles que sempre 

se curvam meia boca, pela metade, tipo uns Dã seja qual lado for, mas a uns Dã muito 

diferentes agora e que não perfazem o corcunda do filme 300, fica a dica, AMISADAI 

AEISER MATHEUS sabe dizer. 

Nesta época da centúria 42 a crianca de dois dentes nasce porque renasce para 

desmembrar mais profecias o que entendo e diz-se guardai-vos de não passarem os 

alpes depois de 6 de 30 de 7x90., talvez se misturar. 

E então na centúria 44 o animal comecara a falar e dai sera pego e suspenso no ar, mas 

guardai-vos de não se aliar, mas talvez aliando ... tchan tchan tchan este divino viu. 

Os 5 estranhos e 5 é equilíbrio entrarão no templo e com seu sangue mudarão ali suas 

leis , poluirão o templo, então o traidor sucumbira. 

Gente que maravilha o céu de Plancus e deste nome explica direitinho como fazer por 

estrelas fixas dada a liteira, pelo amor de Deus e do Divino se não entender porque não 

é nem para o bem, nem para o mal, mas para o .......................................... complete o 

joguinho da forca sem nenhuma letra porque os sábios entenderão. 

Em centúria 47 entao o monarca perde e correra pedindo ajuda ao oriente donde 

dobrara a sua bandeira por causa das CRUZES. 

Veja que se pega ele em cima e não aonde ele pede ajuda, o czarista. 

A centúria 48 leva a 10*7 de apocalipse e 150 do valor da corrupção. 

Na centúria 49 já existe um outro Imperio reinando com suas alfandegas e leis próprias 

e descentralizado e Gracas a Deus por isso, que seja do leite e mel sempre. 



Entao sera enfraquecido o trompete , aquele loiro e a cidade já estará para se concluir 

nas novas leis e cumprir a aliança das américas porque a escada estará a mao daquela 

escada de jaco que faz de luz betel da pedra, mas desta vez de betel para luz. CARNEIRO 

SERA SUBSTITUIDO DIZ AS PROFECIAS. 

Na centúria 50 a Babilonia esta já muito, muito fraca mesmo, muitos já sucumbidos e 

retirados de cena, mas ainda haverão os rebeldes contra as mudanças. 

Haverá ainda uma conspiração da França um contra o outro e aqui entendo 

perfeitamente que será brancos e vermelhos sempre os mesmos contra os das cruzes 

Santa Aliança. 

É importante entender que aqui as alfandegas e leis das cruzes já estao tomando boa 

parte da cidade mundial junto a uma babilônia enfraquecida e já muitos, muitos aliados 

fieis e Graças a Deus por isso, mas muita muita luta ainda, mas tudo irá se cumprir. 

FÉ CUMPRE como o Dragão tem fé de resistir temos de TER FÉ PARA CUMPRIR O 

CUMPRIDO, porque cumprir também pode ser adiar o que o dragão ainda acredita na 

sua soberbia se esquecendo do limite 7*10 e cumprir é cumprir no sim ou não, não há 

mais meio termo, porque esta tudo já delimitado. 

Na Italia, e acredito que estes acontecimentos estarão todos ocorrendo quase que 

simultaneamente, o GALO , o Rei verá a AGUIA, o DIVINO e entenderá o significado 

EXTREMO do LEAO e do que ele é capaz de fazer quando não se cumpre o verdadeiro e 

fiel da liteira, isto aos olhos deste será sim muito bem visto, porque esta dito. 

SECA E CHUVA na Italia, local da base Babilonica. 

Capacidade, altura, cumprimento, vitória. 

GALO veja que estas alcançando. 

Quando o maior ganhar o premio, os da Alemanha junto com este que gosta de dançar 

balé  por os da praça de Frankfort será relevado e então cruzarão a Belgica direto para 

as Britanias. Todos 28=10. 

Um dos grandes fugira para a Espanha , vira sangrar muito, EXERCITO IGNOREM AS 

MONTANHAS ALTAS, DEVASTANDO TUDOOOO, então reinar em paz. 

Centuria III-55 – Um caolho da frança, um de Babilonia, será levado a queda e o pais 

ficara a deriva, infortúnio e duvida, os nobres da corte desta ainda monarquia, todos. 

60723 partes 

França, França, França quando cair o raio e estiver tu na derrocata sobre a trindade de 

Babilonia 600 7 23 partes verás o poder do cetro, da vara, da lança, da espada, da 

armadura, da CURVA e a metade de sua parte 3+2=5 ao qual traz equilíbrio para os 

verdadeiros redimidos fieis e verdadeiros, para tanto, verás também em 18=9 O CÉU E 

QUEM REALMENTE ESTE É! 

7X verão o povo britânico se transformar 



No prazo de 290 anos no momento em que se manchou de sangue, no momento em 

que colocou um Deus errado no átrio 2+9=11 

VocÊ França que se unio , seu idiot., diz Nostradamus verá que não vale nada para este 

poder britânico em queda nos fins do tempo e finalmente entenderá; 

Percebera que este carneirinho britânico somente se preocupa com seus bastardos e se 

é que se preocupa em momento oportuno. 

Da Suica se levantara um que acordou tarde demais e será abatido pelos das cruzes, nos 

Alpes ninguém imaginaria seu fim. Alerta, focar neste aqui e nos caminhos para cima 

sem cessar que nem cordeirinho imitando bode, como era Osiris nas fendas, cego, 

cocho, manco. Bêbado. Sozinho. 

Barbaro e velho império de carneiros e bodes, brancos e vermelhos pelo terceiro será 

levado todo ao cabo, e assim o quarto de Daniel 8 será finalmente golpeado, pois quem 

tem inteligência decifra tudo e tem tudo pelo divino quando fiel e verdadeiro. 

POR MEDO QUE SANGUE PELO SANGUE NÃO SEJA MORTO 

Deixe-o experimentar sozinho como se morre, suba, faca subir até o topo. Suba os Alpes 

sozinho, sozinhooooooooooo... 

Ah Anatolia, minha anatolia seras tu também cativa por seguir a Turquia e seu berço da 

prostituição desde a arca de Noé. 

Ser´s tu morto pelas tuas leis de sangue e sacrifícios pela lei crucigera que se opõe a este 

teu miserável satanismo, seu disseminador, traficante de órgãos de crianças vivas, 

assassino. Para absolver sera derramado sangue, o mesmo que to deu , mas em ti e nos 

teus, não escapara nenhum. 

Você vera as forças de minhas lancas e dardos e flechas como aquela galinha britânica 

nua sobre um cavalo e dos teus monarcas muitos roendo ossos e rodas de carros. 

Aguarde, porque será! 

Mas será como amas tu o sangue, uma morte romântica do amor que tu odeias, devagar, 

bem devagar e longo donde tu pedira a morte e quem não terá serás tu até que achando 

que pode ser que valha viver virará o que se presta a nada prestando molho para as tuas 

bestas ao qual de muitas você mesmo os lambeu ate teu fim. Garanto-vos. 

 Comecará pela península Iberica, atravessando por ela em direção a França, sairá de 

uma mão bem pequena, Porto das Cruzes , que lustrará a limpeza e colocará em total 

queda esta Roma Antiga, maldita, desonrada e velha, todos! 

O PODER ROMANO SERA HUMILHADO COMPLETAMENTE, COMPLETAMENTE 

São debates, reuniões, analises, simulacros que adiarão a tua queda e de seus bufões, 

monarquia, não duvide. 



Tudo será desta vez muito, muito bem orquestrado porque nas brechas, nas trincheiras, 

em cima, em baixo, por todos os lados estarão os verdadeiros salteadores AMISADAI 

AEISER e muitos outros que nem imaginas. 

CENTURIA 64 Deixem que o sábio em letras continuara depois deste ponto o que será 

continuado em muito boa infiltração e orquestração, aqui fiquem já o que se fizeram e 

o que deveria se fazer, descansem e mantenham-se. 

Ainda aqui o pontífice pela Espanha junto a Argentina estará em pé envenenado pelo 

seu cálice sagrado e maldito ao mesmo tempo, não é. 

Mantenham-se, descansem, tudo esta e deve estar orquestrado como a Grande 

Orquestra Mundial dos brancos e vermelhos, vermelhos e branco ahahahahahaha diz a 

VOZ ahahahahahahahahaha diz a VOZ ahahahahahahahahaha diz a VOZ. 

O sepulcro já foi quando se abriu a tumba da liteira, por isso mantenham-se é este o 

pontífice serpenteado ainda em pé. 

CENTURIA 66 relaxem porque o grande oficial da traição, da maior de todas da ordem e 

que não necessariamente é de França que exprime esta traição será pelos seus próprios 

pés abalado e caído pelo seu próprio cativeiro e prisão. 

Havera uma seita nova de filósofos que muitos seguirão e estes sObre estes seguidores 

terão poder. 

Espanha e Roma finalmente com poder muito diminuído e dentro mesmo da península 

MORTOS. 

O DITADOR TRAIDO POR LOUCURA IRRESPONSAVEL NADANDO EM SANGUE POR TODA 

A LATITUDE – FILMEMMMMMMMM EU DISSE FILMEMMMMMMMM E MOSTREM 

PARA O MUNDO TODO. FILMEMMMMMMMMMMMM ESTE VASO PODRE, ESTE 

MADURO QUE FUGIRA PELOS PANTANOS E SERÁ PEGO. Filmemmmmm proque tudo 

esta maduro demais. 

Das centúrias de 69 a 71 o que entendo é que se voltou para o começo, e então quem 

estará fraco e entregue ainda são os que nada sabiam da liteira, perdendo para este 

poder bélico da babilônia com falsas guerras. 

La da Monarquia existe uma Belgica contra Bretanha e Inglaterra, tudo orquestrado. 

A frança pela negligencia , e aqui entendo que já se soube da liteira entre eles, sera 

rechaçada e Roma não dará a mínima para a sua aliança do passado, já que não conduziu 

como se deveria as formulas do oculto e manutenção do mesmo, o que eles não 

entendem ser do DIVINO, porque como Jesus disse, calam-se os discípulos uma hora a 

pedra por si so falará. A pedra da liteira. 

Na centúria 72 mostra exatamente o que é e o que estes representam, bons sendo 

enterrados vivos, novos sendo comprados e sequencialmente saqueados e destruídos 

acreditando nestas falsas alianças. 



Na centúria 73 isto se comprova , pois quando este aleijado alcançar o reino ele estará 

tao profano pela corrupção do caráter sem os preceitos que a literia carrega que quando 

tentar recupera-lo ou tranforma-lo em um novo reino por revolução como sempre o 

fizeram para ocultar novas nomenclaturas , mas sempre as mesmas, será realmente o 

tempo do fim. AMEM. 

O poder de Roma 9 Igrejas do tabernáculo e por isso somente aqui os fieis , sábios de 

Daniel Biblico e verdadeiros, estará em um desacordo tao grande que por prazer 

humilharao Nova Orleans EUA para justificar a ridicularizacao ao chefe. 

Orquestras. 

França, Italia, Espanha receberão pragas e pestes de espadas vindas de longe, tudo para 

justificar, orquestra, donde o auxilio estará próximo , mas o remédio longe. 

A Alemanha criará um tipo de paganismo feliz cheio de corações cativos e lucros 

pequenos, eles retribuirão para pagar o verdadeiro dizimo, porque entendo que não 

aceitarão o verdadeiro. PEGO. 

Dos quatro aqui é o terceiro, o BODE depois de enfraquecer o CARNEIRO, donde 

estamos na fase do carneiro ainda, O ano do céu em outubro 10 do tabernáculo, o Rei 

de Persia sera capturado pelos egpcios e vacticinado com eles e dai conflitos e perdas. 

OSQUESTRAS e carneiros contra vermelhos brancos contra bodes 

A Escocia se aliará ao cetro da Alemanha, ela já é e sempre foi 

Monarquia dos 28=10 

Levantarao Tiro, Espanha aliada 

Putin-ho 

Aqui a controvérsia do porto fócio sempre etenra finalmente rompida a cadeia, bastava 

compreender a liteira. 

A cidade tomada o inimigo quanto $ quanto 

Tudo orquestrado 

Centuria 80 e 81 apresenta um povo tão desmerecido, bastardo, inculto que por 

qualquer miséria bajulará o que se diz poderoso e por qualquer poderosos que se diz 

terá muito medo, Esta é a Babilonia meus amados, temer o que....GIGANTES, OLIMPO, 

O VERDADEIRO. 

Osquestrada com a liteira que de tantos vermes em si se secou, a parte mais importante 

e primordial dela, a VOZ. 

Ataques nos portos, sera devastador, isto na península. 

A Santa Aliança fara proezas na Peninsula para sucumbir a seus designios 

CENTURIA 84 



A GRANDE CIDADE SERÁ BEM DESOLADA 

És tu Babilonia 

DOS HABITANTES UM SÓ AI NÃO FICARA 

MURO, SEXO, TEMPLO & VIRGEM VIOLADA 

Ai de vocês , acabou, acabou  profanação 

POR FERRO, FOGO, PESTE, CANHAO O POVO MORRERA 

Tudo com o cetro e também muito bem orquestrado. 

A CIDADE LEVADA POR DECEPÇÃO E MALICIA 

LEVADA POR MEIO DE UMA BONITA JUVENTUDE 

Suntuosa, ostentadora, monárquica. MELITA. 

AGRESSAO DADA PELO RAUBINE PERTO DE LAUDE 

Agressao dada pela HONRA 

Ele e todos os mortos por ter enganado completamente 

As relações monárquicas Espanha, Roma da traição estarão em pé, farão ainda muitas 

besterias e quando este poder de Roma morrer será uma maravilha. 

CENTURIA 87 

SANTA ALIANCA NÃO SE APROXIME DE TRAICOES 

Diz a voz. 

Pense na península, pois se traires você lamentara seu fim lá diz DEUS. 

Todos os seus serão frustrados pela ajuda da capa e quem nadará la em sangue serão 

vocês. 

Por isso RUBEN ATENTEM-SE A FIDELIDADE E AO RECEBER O ESPIRITO SANTO, ATE OS 

QUE PRATICAM ANALISES SISTEMICAS, POIS AS TENTACOES SERAO INFINDAVEIS ATE O 

CUMPRIMENTO, TUDO PELA LITEIRA, PROFECIAS QUE ATE AGORA VOS SALVARAM 

A CENTURIA 89 lhe faz lembrar da Espanha e traição, de ilhas sendo tomadas por ajuda 

de fora, teu traidor nadando em terra. NÃO TO ESQUECAS, NÃO SEJAS ELE, ESTE TIPO, 

PORQUE O FIM É PARA ESTES DIZ A VOZ E SE TU ASSIM O ESCOLHER, SERA TEU FIM. 

O grande sátiro dã, dá PAN, dá DÃ AEISER presenteou o tigre das regiões iranianas  

Presenteou a esses os Oceanos 

Este chefe partirá de Carmania 

Um que levara o desembarque de 109  , o tabernáculo central no céu, o próprio 

tabernáculo central 10. 



CENTURIA 91 

A ARVORE QUE TINHA ESTADO MUITO TEMPO MORTA E MURCHA 

EM UMA NOITE FICARA VERDE NOVAMENTE 

ESTE PRINCIPE DOENTE RECEBERÁ SUA CLAVA, 

TEMENDO OS INIMIGOS, SABIO 

FARA SEU NAVEGAR LIMITADO 

CENTURIA 92 

O mundo perto do ultimo período 

Ainda haverá muita resistência dos que querem manter Babilonia. 

Tudo será ainda orquestrado pela Britania. 

A CENTURIA 94 é do Brasil, pois diz que por 500 anos ele nada vale, e darão a tudo pouca 

importância 

Ao que foi ornamento de sua época 

´porem, bruscamente acordarão 

QUE PELO CEU OS TORNARA GRANDES DEFENSORES 

A SANTA ALIANCA 

A LEI DOS JUDEUS será vista a declinar 

Seguida por um bem mais agradável 

Todos se voltara, muitos a verdade e dos judeus GRACAS A DEUS 

Os da europa primeiro cederão por dons e línguas mais atraentes deste tabernáculo FIEL 

E VERDADEIRO e já ornamentado e convocado das bodas 

O chefe da mesquita ligado aos preceitos de um tabernáculo de Roma, do sepultamento 

da liteira e suas 7 igrejas da prostituição será pelos próprios cachorrinhos morto 

Esfaqueado na garganta como o foi Moises , como se faziam na rocha de Torpeia 

CRONOS EM LEAO, TEMPO DO REI 13 DE FEVEREIRO, 13 2 = 4 2 , 42 ANOS DA TERRA 

SANTA A VERDADEIRA E POR ESTES PISADA 

CENTURIA 97 comeca então a entrar a lei nova e foco na síria, palestina , judeia , o 

império começa a ir para declínio, o da babilônia , mas ainda precisa completar o ciclo 

da escuridão 

Centuria 98 e 99 Havera uma guerra de dois irmãos e eu acredito da aliança, da santa 

aliança e que trarão muitas vidas, tudo desfalecera , a mesopotamia inteira na traição 

da França 



O ULTIMO HONRADO ENTRE OS FRANCESES 

Farão proezas 

ATACANDO O INIMIGO ELE SERA VITORIOSO 

Força e desembarque em um momento TOTALMENTE EXPLORADO, SIMULACRO 

Quando o invejoso morrera de um tiro de seta, do ARCO. Os de Dã colaborarão para 

alimentar inveja, seu sabor. 

 

CENTURIA IV 

Um remanescente do poder de Roma foi derrubado 

Através de sua própria demanda 

Passou-se para isto um tempo muito longo e na história, 

Mas bastou uma corneta, a primeira, para a cidade se entregar 



 

 

 

A/c.: Sr. Professor Vigário Victor Projectus de Bode vestido de carneiro das lojas e ordens 

de Portugal tão quanto os seus .: 

Por causa deste sepultamento, desta morte da chave, a França será vista e trará também 
a Espanha dificuldades junto a historia da Peninsula Iberica, as Damas levadas para fora 
da França denotam as relações Tiras de acordos e casamentos como também as relações 
de Reis trazendo outras damas que não da frança para dentro da frança como por 
exemplo Catarine de Medici do poder da Italia e que é Roma o poder de sepultamento 
da Sacra Planta e crucifixação de Jesus Cristo. 
Assim foram então se escurecendo as bandeiras da França que deram início a traição de 
Felipe o Belo idiota com a Monarquia Inglesa, assim foram se obscurecendo o poder da 
verdadeira cruzes templárias, daquilo que Nostradamus reclama já logo em suas 
primeiras centúrias , da dignidade de Rousseau contra o Sr hipócrita Gautier da cadeira 
de matemática ocultando, sepultando a chave e verdadeira espiritualidade. 
Centuria IV -3 Escurecidas bandeiras pelas relações com outras potencias como Italia de 



Roma ocultando a Sacra Planta, a liteira, França então caminha a Espanha indo 
diretamente falar com o Monarca da época. 
Esta época remonta a época da Guerras dos 30 para adequar então a época do reinado 
católico-romano na Europa e pelas monarquias de poderes e alianças, todos para e pelos 
tratados ocultar a sacra planta e manter ainda hoje os 28=10 da monarquia. 
A França sobrepujou e reteve o poder da Espanha por Monarquia ao qual esta lá até 
hoje e que é a extensão Monarquica de uma Roma e Inglaterra fazendo hoje da França 
sua Republica e consequentemente isto será também estendido para Portugal e 
consequentemente fazendo do Brasil uma Republica da estensão Inglaterra (a cabeça 
da galinha)-Roma-França-Espanha-Portugal e assim dominando os territórios e povos, 
determinando uma monarquia hoje de 28=10 , mas que são todos do mesmo sangue 
destruindo os verdadeiros Monarcas daquelas terras, se é que algum faria da Sacra 
Planta sua verdade a um povo. 
Isto é importante entender para comprovar a não veracidade da Monarquia Portuguesa 
Atual, pois uma vez Espanha por alianças Tiras entre reis traidores da França contra o 
proprio Demolay, contra o Priorado de Sião que é na Historia contra o ocultamento da 
Sacra Planta contra Roma, Inglaterra, e Rousseau um verdadeiro templário contra o 
sepultamento da Sacra Planta e tantos outros da Historia para provar as falcatroas dos 
poderes de Roma, Italia, Inglaterra etc., para dai se estender pela França a Espanha e 
consequentemente Conflito com a Espanha que se tornará o então Rei da Espanha já 
falseado pela França e falseado por Roma o atual Rei de Portugal na época , adentramo-
nos em outro fato interessante destas estensões criando então monarquias que não 
mais as suas legitimas onde então as que Napoleão (1800) determinará junto a França, 
já a França dominando totalmente Espanha em um passado remoto (1600) e 
consequentemente Portugal, ao qual sobre agora Napoleão retira D, João para o Brasil 
este mesmo Monarca diz para Portugal não resistir a Napoleão porque já havia aqui um 
tratado dos poderes Ingleses e de Roma e suas estensões junto as relações de contratos 
ao qual ocultando a Sacra Planta a estes lhes seria garantido lugares e tronos, o que 
nunca também foi uma verdade na Monarquia dos 28=10 atuais hoje. Enfim, D João já 
comprado faz com que a Monarquia se perca totalmente instituindo hoje apenas uma 
reconhecida: a Monarquia da Espanha nos 28=10 entre França e Portugal virando França 
– Pórtugal – Brasil: Republicas. Por isso em 2011, quando houve o reconhecimento da 
chave por revelação da Sacra Planta automaticamente o Papa foi substituído pela 
Argentina ao qual mantem pelos países dominados nas Americas pelo Monarca da 
Espanha poder e por isso se instituiu com facilidade a entrada de Maduro na Venezuela, 
porque existe aqui acordos de Ordem maçônica destas alianças ao qual os próprios de 
suas mesas nem sabem o porque devem instituir suas ordens e obras as instituindo por 
contas na Suiça. Outro fator a se considerar é a rapidez de Francisco sentar no Trono de 
Roma, no império dos 28-=10 atual logo que se revela o Graal com números, levantando 
ali a Serpente dentro do Templo, desesperado porque ali o Divino já lhos indicaram o 
que a própria carta do Priorado de Sião tinha dito sobre as suas projeções e arquiteturas 
de uma Nova Ordem do Imperio da Serpente, a tal serpente que gosta de confundir 
mulheres e homens para sempre por eles mesmos comer maças ao qual eles nem mais 
sabem ao certo o que realmente significa a não ser o fruto do pecado carnal sexual 
profano gostoso de ‘pica na bunda’ fica a dica. 
Para tanto, Senhores, isto é sim um alerta urgente, pois uma das arquiteturas, 
simulacros, manuseios feitos entre carneiros e bodes, todos juntos fingindo serem 



separados de Daniel 8 ou mesmo os próprios vermelhos e brancos deste tabuleiro e que 
são os mesmos de um lado so do tabuleiro é pelas falsas guerras e alianças Monarquicas 
territoriais justificar terrores noturnos como a colocação facilitada pelo Monarca da 
Espanha atual e os seus de Maduro na Venezuela, batendo as portas para tantos outros 
países de seus domínios incluindo isso as fronteiras do Brasil. Vejam amados, na 
Monarquia dos 28=10 não temos apenas Francisco, mas temos Espanha, Japão, 
Inglaterra, monaco e isto é de extrema importância compreender junto a aliança do 
passado da troca da árvore por serpentes onde a Inglaterra se esqueceu que serpentes 
também adoram cabeças de galinhas quando começam a perder seu jogo, 
principalmente quando a serpente cria da serpente maior se destaca do bando, na 
verdade do ninho bastando apenas uma corneta DIVINA DO SOAR junto ao nome GRAAL 
COM NUMEROS. 
 

 

Centuria 4:4 

O PRINCIPE IMPOTENTE BRAVO, RECLAMAÇÕES E DISPUTA 

E aqui já estamos na Guerra entre Espanha e Portugal depois de Espanha ser 

sobrepujada por França sopbrepujada por Roma das vias da Inglaterra. 

ESTUPROS E SAQUES, POR GALOS E AFRICANOS 

E por isso e também nos 28=10 entrará ainda Monarcas das regiões da Africa 

GRANDE DESEMBARQUE NA TERRA, PELO MAR INFINTAS VELAS 

E aqui Nostradamus prediz D Joaõ e Brasil, indo para... 

ITALIA ESTARÁ SÓ PERSEGUINDO CELTS 

E isto quer dizer ROMA, este poder desde então estará somente perseguindo os que 

conhecem e a contrariam e por isso aqui chamados Celts. 

A ordem então na época e a que sempre foi é : cruz paz para um FATO divino verbo. E 

finalmente os de Roma vencem dominando e centralizando hoje a Monarquia na 

Espanha entre França Portugal suas republicas estendidas para as Americas, o mesmo 

acontecera com as Amercias do Norte só que pela Orden da Inglaterra e Canada parte 

da França e que na verdade é e sempre foi Monarquia da Espanha o que na verdade é e 

sempre foi de Roma. 

Naquela época haviam ainda muitos do Priorado de Sião das estensões de Canaã, aliados 

a Newton, Giordano Bruno, Demolay, Rousseau e para tanto começa aqui e pela 

centúria de Nostradamus a nascer remanescentes da futura e espetacular Mafia Italiana, 

uma máfia orquestrada desde então para aniquilar qualquer que fosse contrario ao 

sepultamento da liteira, da arvore com números e consequentemente sepultamento do 

verdadeiro Jesus com o Cristo. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072103956436136&set=a.1399157540397451&type=3&eid=ARAiZ6Wh39UNxva0UGWWpUSqOYX31ik-ieuBWp6q4zoxyymyW7ItwC3ZiSHsx_1xUqTlGgifRFkwXZU7
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2072103956436136&set=a.1399157540397451&type=3&eid=ARAiZ6Wh39UNxva0UGWWpUSqOYX31ik-ieuBWp6q4zoxyymyW7ItwC3ZiSHsx_1xUqTlGgifRFkwXZU7


Roma, DIVINA, ornada em templos semelhante a de Salomão não poderia sujar suas 

mãos em guerras e assassinatos e por isso precisava orquestrar os seus primeiros 

remanescentes de Alcapones e a Glória da Nação. 

Isto esta muito claro na Centuria 4:6 

A centúria 4:7 de Nostradamus nos levará então a BALDUINO O FILHO LEPROSO DE 

JERUSALEM EM 1161. 

Este Rei de aliança a Jerusalem tinha descendência Francesa e então é ponto para o 

puzzle do verdadeiro entender da Ordem da Terra Santa com a Sacra Planta já relatada 

em a Divina Comedia de Dante Alighieri e seus 500 10 5 que viria no provir como quando 

Jesus disse ao Fariseu, mesmo que tu cale a boca de meus discípulos a própria PEDRA, 

que seja pedras, falarão por si só, porque Deus o ESPIRITO SANTO é VIVO mesmo o 

homem por poder e monopólio sepulta-lo. 

Na centúria 4:8 a nos levará a SÃO-QUENTIN DE AMIENS também conhecido como SÃO 

QUENTINO convertido ao Cristinismo e atuante como discípulo de Jesus Cristo, por 

Maximiano em 286 então este tem que ser preso. Maximiano um Hercules, um César 

Augusto de força bruta militar e contra os germanos, ele será responsável por dividir a 

Britania e perseguir os que poderíamos chamar bárbaros etc., piratas, povo contra o 

poder. Constantino era genro de Maximiano. Neste caso Nostradamus não nos 

encaminha as cegas para épocas tão remotas e fatídicas para o desdobramento e 

emaranhado da verdadeira historia dos fatos, dos verdadeiros templários, os da Sacra 

Planta com Numeros e um deles Paulo Apostolo ao qual na própria Biblia carregada por 

Netonw e que não nega nas suas escritas pelo Corolario I a Sacra Planta também 

descreve no livro Sagrado a mesma como parte de um todo e o todo suas partes ao qual 

nunca todos estes negam o ESPIRITO VIVO E SANTO. 

Por isso diz-se na centúria 4:8 Os guardas de São-Quentin Sacrificados, proteções e 

portais quebrados. 

Entao em a centúria 4:9 retornamos aos tempos de agora por profecias de Nostradamus, 

pois conhecendo todo este emaranhado de nosso Senhor das Escrituras e com a chave 

como eu e junto a isto o principal de todos o ESPIRITO SANTO POR JESUS CRISTO diz:  

O CHEFE DO CAMPO NO MEIO DA REFREGA 

E este é ESPANHA entre agora Portugal e  França e como Monarquia dos 28=10 

DE UM GOLPE DE FLECHA SERÁ FERIDO NAS COXAS 

Amados, coxa é a câmara dos que pelejarão dos 144 mil com o Cavalo Branco e Arco de 

Daniel 11 ao qual quando não virgem fica coxa e por merecimento, e por isso o meu 

SAGITARIO APONTAR a este e muito certeiro junto a KARIN-GENEROSA-RAINHA DO SUL 

A TERCEIRA CONFORME NOSTRADAMUS 

QUANDO GENEBRA EM LAGRIMAS & ANGUSTIA  

SERÁ TRAIDA POR LAUSSANE E SUICOS 



Entao estes da Monarquia e principalmente este primeiro da Espanha por lagrimas e 

angustias da própria Suiça serão todos entregues por bancos da propria Suica, e assim 

traídos todos por eles mesmos, pois nenhum que ali tem conta por de fora esta salvo. 

Amados, todos os que a isso tem condições são aliados a esta rede, nenhum ali esta 

salvo. 

Assim temos: 

UM PRINCIPE JOVEM FALSAMENTE ACUSADO 

MERGULHARA O EXERCITO EM PROBLEMAS E DISPUTA 

O CHEFE ASSASSINADO PARA A SUA MANUTENCAO 

CETRO PARA PACIFICAR: ENTAO CURA SCROFULA 

E isto que dizer que no Brasil foi usado um laranja ao qual eles escolheram e intitularam 

e que foi posto por esta ordem napoleônica romana de cordeiros ao qual são brancos 

dos vermelhos bodes criando então um conflito entre os exércitos ao qual o chefe 

determinou já a sua morte e assassinato para a sua manutenção, a do chefe, conforme 

já apontado e profetizado em Havote-Jair na Biblia usando um certo cetro para pacificar, 

mas que é scrofula, tuberculotica, NÃO PRESTA porque morrendo a terra estará 

diretamente entregue aos Filisteus que são ainda a Monarquia dos 28=10 ao qual pelas 

próprias alianças de Norte e Sul de Daniel 11 de Roma Babilonica caída pela Voz e 

profecia determinou se assim o for eu os venderei aos FILISTEUS, se assim deixarem, 

proque aqui não HÁ CONCERTO. 

E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel vinte e dois anos. 

E tinha este trinta filhos, que cavalgavam sobre trinta jumentos; e tinham trinta cidades, 

a que chamaram Havote-Jair, até ao dia de hoje; as quais estão na terra de Gileade. 

E morreu Jair, e foi sepultado em Camom. 

Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e serviram 

aos baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de 

Moabe, e aos deuses dos filhos de Amom, e aos deuses dos filisteus; e deixaram ao 

Senhor, e não o serviram. 

E a ira do Senhor se acendeu contra Israel; e vendeu-os nas mãos dos filisteus, e nas 

mãos dos filhos de Amom. 

 

Juízes 10:3-7 

CHEGA DE CONFUSOES 
 
 
Centuria 4:11 
Aquele que veste a capa MAGMA será conduzido para a execução 
E entendo ser este um JUIZ 
Os 12 vermelhos virao para conpuscar seu manto 
DEPOIS UM ASSASSINATO DESENCADEIA O OUTRO 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/jz/10/3-7+


Isto ocorre depois da centuria anterior ao qual orquestrado ninguem o percebeu, isto é 
uma pergunta, nas relaçoes ISSACARES , porque antes de Haddad-Jair ISSACAR ESTA 
MORTO, então nestas relações com a MONARQUIA dos 28=10 ainda hoje JAPAO, 
ARGENTINA POR ESPANHA CORRENDO PARA SENTAR-SE EM ROMA DEPOIS DA 
PROFECIA PROFERIDA NA FORTALEZA e assim vai, eles fazem e ninguem o percebe. VEJA 
QUE OS 12 VERMELHOS NÃO SAO OS 24 e por isso nunca o verdadeiro tabernaculo e 
ordem , meus amados. Cercaram por todos os lados porque a MADRE SE FECHOU DA 
VOZ nestes 1260 até 70 anos aqui e agora, porque assim o foi para lhos ensinar e cumprir 
agora com rapidez e de imediato, É UMA ORDEM! .: 
Esta é a voz de profecia de Nostradamus para o tempo do fim com a liteira e para o Brasil 
sim, não duvidem porque nada o que fiz até agora fiz de forma inexata. Tu também esta 
já na lista e tantos outros, basta dançarem a orquestra que eles já planejaram em rede 
e por isso tantos apenas esperando, todos muito bem orquestrados porque a maioria 
gosta de MOEDAS DE JUDAS, não foram feitos para prestar e cumprir. 
ESTA É A VENDA QUE DEUS DARA PARA ESTES QUE NÃO ENTENDEM DA OBRA , A 
VERDADEIRA E CUMPRIMENTO DA OBRA PELA VOZ DÁ PRATICAMENTE DE GRAÇA AOS 
FILISTEUS PARA VIRAREM MOLHO NA EIRA, ONDE A VOZ AVISA E A ESCOLHA ENTAO 
FICA DO HOMEM. 
 

Centúria 12 

O GRANDE EXERCITO POSTO PARA VOAR EM DESORDEM 

E isto quer dizer exatamente o que esta acontecendo agora e aqui. 

MAL AINDA MAIOR SERÁ PERSEGUIDO 

EXERCITO REORGANIZADO E LEGIAO REDUZIDA 

ENTAO SERÁ CAÇADO COMPLETAMENTE FORA DA FRANÇA (França que quer dizer 

TRAIÇÃO DA ORDEM) 

Centuria 13 

NOTICIAS DE GRANDE PERDA INFORMADA 

O RELATORIO SURPREENDERA O EXERCITO 

TROPAS UNIDAS CONTRA OS REVOLTADOS 

O DOBRADO PHALANX ABANDONARÁ O GRANDE 

Graças a Deus por isso. 

Centuria 14 
A MORTE GRATUITA DA PRIMEIRA PESSOA TRAZ MUDANÇA 
ELEVA OUTRO AO GOVERNO 
A TEMPO, MAS TAMBEM MUITO TARDE, TAO ALTO EM TAO VERDES ANOS 
ELE INFUNDARA TEMOR EM TERRA E MAR 
Tao alto em tao verdes anos e com a liteira, e para que! 
DE ONDE SE ACHARA VIR A FOME 



DE LÁ VIRÁ A SACIEDADE 
O OLHO DO MAR POR AVARO CANINO  
POR UM O OUTRO DARÁ ÓLEO, FRUMENTO 
FRUMENTO DE TRIGO. 
Aqui diz que haverá então troca deste poder de erro e conforme as próprias profecias 
dizem e salvam. Veja que assim funciona a voz para os verdadeiros e fieis, BASTA 
VERDADEIROS E FIEIS CUMPRIR sem bancos, suíças e moedas, porque com  aliteira é 
possível descentralizar e salvar ate que tudo se estabilize UNIDOS, JUNTOS, FIEIS E 
VERDADEIROS na ALIANÇA DELA DO SUL COM ELE O VERDADEIRO PORTUGAL DAS 
PROFECIAS DO TEMPO DO FIM. 
 

A CIDADE DA LIBERDADE ESCRAVIZADA 
FEITA ASILO E DEVASSOS SONHADORES 
O REI TROCADO E NÃO TAO VIOLENTO 
DE CEM SE TORNE MAIS QUE MIL 
Diz a VOZ pelas cartas da PROFECIA para os tempos do fim, meus DEVASSOS, prestem 
atenção proque vocês estão se entregando ao dragão sonhando com o que não lhes 
salvará e muito menos seus templos de lavagem de dinheiro de Zacarias. 
O Dragao MATA quem a esta liteira conhece mesmo a ele se aliando, É TUDO UMA 
QUESTAO DE TEMPO MADURO, seus filhos de asnos, 
asnosssssssssssssssssssssssssssssssssss... 
 

A LEI É DESCENTRALIZAR TUDO NA FORTALEZA, TUDO PORQUE AQUI É A ORDEM DA 

VERDADE E CUMPRIMENTO DIVINO AO QUAL NINGUEM PODERA TOCAR DIZ A VOZ 

CONFORME AS SUAS ESCOLHAS E FÉ DE ESCOLHAS. 

AMEMMMMMMMMMMMMMM, AMADO MEU DE MINHA REDE DA VOZ E 

CUMPRIMENTO 

A porta da TRAIÇÃO do CÉU, por isso Nuit também entre Franceses traidores da ordem, 

pelo duque que deseja melhorar a pedra preciosa e por isso carnelite e carmelite e por 

isso Ordem do Carmo DA SANTA VIRGEM, a generosa, marchando pelo rio, as aguas, 

com o peixe, cabo, cetro mergulhador como POISEDON SERÁ VISTA A CAUDA : a porta 

estará travada. 

Feche a porta e ordene e ponto final. 

Ninguem mais entra. NINGUEM MAIS É UMA ORDEM, porque o tempo da redenção já 

o foi e quem com suas nuances e fantasias não entenderão tambem assim o serão. 

Nenhuma conta os salvará. 

Centuria 18 

ALGUNS DOS MAIS LETRADOS EM FATOS CELESTIAIS 

SERAO CONDENADOS POR PRINCIPES IGNORANTES 

PUNIDOS, POR DECRETO, CAÇADOS COMO CRIMINOSOS 



E POSTOS A MORTE ONDE QUER QUE FOREM ENCONTRADOS 

ANTES DE ROUEN 

Antes da traição 

O CERCO APLACADO PELOS INSUBRIUANS 

O cerco abrandado pelos do poder de Roma e da Monarquia dos 28=10 dentro da 

Fortaleza hoje 

POR HAINAUT E POR FLANDER 

POR GHENT E POR AQUELES DE LIEGE 

Pela Belgica, as coisas ali próximas, Suiça, bancos 

ATRAVÉS DOS PRESENTES OCULTOS, ELES DESTRUIRÃO A COSTA (MARITIMA) 

Isto quer dizer que resistindo e perdendo aqui seu exercito das Ordens Napoleonicas o 

da monarquia dos 28=10 se levantará contra a costa marítima da fortaleza, o que então 

já entendo como sendo falado nas profecias anteriores a quarta, algo mais rápido do 

que acreditei ser. 

O QUE ACONTECE é que sabendo disto TU ESTARA PREPARADO POR MIM E PARA MIM 

e por isso se cumprirá a próxima centúria: 

PAZ E ABUNDANCIA POR MUITO TEMPO O LUGAR SERA HONRADO 

DURANTE TODO O SEU REINO A FLOR DE LIS DESERTADA 

CORPOS MORTOS PELA AGUA, EM TERRA, SO UM APORTARA 

ESPERA EM VAO FORTUNA ENTERRADA LÁ 

Isto ocorrera porque ainda existirão muitos vendidos, desertores e misturados da flor 

de lis, mas com promessa de GIGANTES o que será sim porque nas profecias das 

centuirias anteriores do tempo do fim assim será, a luta é assim mesmo, mas vem quem 

tem mais forca para resistir, quem é fraco morrerá cedo, entendeu. A fe esta na certeza 

do que é e será. 

Enfim: 

A MUDANÇA SERÁ MUITO DIFICIL: 

CIDADE E PROVINCIA GANHARAO COM A MUDANCA 

Somente Portugal aqui aportara por um tempo 

Mas todos ganharão coma luta pelas mudanças 

CORAÇÃO ELEVADO, PRUDENCIA ESTABELECIDA, CAÇA UM PERSPICAZ  



Veja que a voz é bem clara aqui nas dicas, CAÇAS TU UM PERSPICAZ, inteligente, que 

sabe ouvir, discernir, consegue ver, esperto e assim vai, é o que a voz diz aqui , e não é 

que to cacei. 

MAR, TERRA, PESSOA MUDARÃO O SEU ESTADO 

E amém por isso MEU AMADO DE MINHAS BODAS TAMBEM. Não se preocupe porque 

somos os verdadeiros e fieis, não os ilusionistas e profanos. 

GLORIAS A VOZ 

Centuria 22 

O GRANDE EXERCITO SERA DESMANCHADO 

A rede da traição já detectada pelas aliancas e corridas sempre aos mesmos lugares a 

MONARQUIA ainda atual dos 28=10 

Em um momento fará falta o REI 

A FE PROMETIDA DE LONGE SERA QUEBRADA 

Neste caso estes das alianças brancas e vermelhas ficarão a deriva e perceberão que 

nem mesmo se tem REI os desta Monarquia, mas também a falta de Rei Brasil da fé 

longe quebrada porque este: 

DESNUDADO VISTO EM LASTIMOSA PERTUBAÇAÕ 

Rei achado, visto, nu, e agora perturbado. 

AMEM POR ISSO, por isso DEVO A DEUS e não DEUS A MIM. 

VENCEMOS... 

Centuria 23 

A LEGIAO NO NAVIO DE GUERRA 

E esta legião diz respeito a Ordem Napoleonica de um falso Sul e falso Norte aliado antes 

sem saber da liteira a Monarquia atual dos 28=10 tão quanto mesmo sabendo assim o 

continuando, pois o que é honra  nao ser moedas de prata e 30. Enfim esta nau 

embarcada em todo o Brasil e conecta ainda a Portugal colocando a Fortaleza e 

cumprimento da Ordem do Carmo a deriva o que não irá acontecer , pois como se diz 

em apocalipse, estes dos 24 e que são os 60 retirados e que são os 144 mil, milhões, 

trilhões FARÃO PROEZAS e uma delas amados, a prova destas PROEZAS estão aqui, pois 

quem até hoje vos abriu de forma continua NOSTRADAMUS e para tanto expos dados a 

vocês a perspicácia de simulacros e analises em tudo todas as trincheiras, penas e 

puleiro. Enfim: 

CALCINA MAGNAS ENXOFRE & PEZ QUEIMARÁS 

Então a legião desta nau de alquimistas de enxofre sem números queimará pelos 

próprios pés, o que pela Voz aqui já pelo próprio alimentos deles e rede se fez, pois 



todos desembocam na Monarquia dos 28=10, seja em Roma pela Argentina e Espanha, 

seja por Issacar no Japão, seja na Suíca próximo a Belgica também, e assim como 

cordeiros bodes brancos vermelhos se desfez. 

Este é o poder e proeza do terceiro e que é o cumprimento mesmo pequeno, então 

temer o que e a quem amados, temos a liteira, temos a voz que soberbos não tem e 

mais que isso a dignidade que mantem a voz ao contrario sem ela a voz se vai também, 

e  para tanto se ela esta a abrir é porque aqui existem sim e já os cumpridores. 

Deus sabe o que faz e melhor que isto DEUS FAZ. 

O LONGO REPOUSO DA PRAÇA EM SEGURANÇA 

PORTO SELENICO, HERCULES OS CONSUMIRÁ 

Nas centúrias anteriores e para o tempo sim de agora, a Voz aparentemente veio tarde 

, mas nada acontece em vão, porque virar o jogo é para a inteligência fiel e verdadeira, 

onde ficará sem REI por um tempo, mas que seja, melhor assim, porque a Monarquia 

com Rei terá possibilidades de infiltração e sem Rei será limpa sua extensão. Fica a dica, 

mas: 

Compreendendo até aqui diz a voz que estes serão bem enfraquecidos , tanto brancos 

como vermelhos e assim a praça terá repouso, não será fácil o trigo e estabilidade nem 

limpeza, mas será tudo vencido , porque além daqui se cumprira os Navios de Quintin 

de Daniel 11 e dai mais uma etapa das primeiras centúria aqui já apresentadas. 

Para tanto: 

O PORTO DE MARTE, SELENICO, DA GUERRA – HERCULES OS CONSUMIRA 

Pois creio que ele acordou e viu os violentos que são sempre os que se fazem de 

violados, coitados. 

Hercules das entradas de Gilbrartar 

Meus amados e não é ali a promessa de fazer MADURO nadar, ou mesmo nadará quem 

descumprir , qualquer um e por isso a VOZ é muito firme e aqui nas profecias quanto ao 

seguir FIRME E FIEL A TUDO, nos preceitos do caráter sem moedas, sem maltratar 

mulheres, sem prostituir, sem estuprar 

Ensinem os teus a fazerem uma guerra diferente dos brancos e vermelhos, ensinem 

estes a darem as mãos aos que foram construídos para a semelhança dos que nunca 

prestaram para nada desta ordem de merda, PORQUE SOMOS DO BEM, DA 

CONSTRUÇÃO, DO SALVAR, NÃO É. 

Que assim seja. ZEBULOM quanto a pressagio do pressentimento já escrito em AS 

PROFECIAS DO ARMAGEDOM antes desta Carta NADA ESTA OCULTO QUE NAÕ POSSA 

SER REVELADO das Cartas de Nostradamus, que se mantenha, por causa da visão dos 

violentos, a voz aqui expõe para mim o mesmo sentir em razão de mostrar-me o 

caminho reto também do navegar e ir e melhor que isso vencer, porque venci e venço, 



venço para um mundo sim feliz e não utópico, um mudo de gente e não de animais, mas 

mais do que isso venci por DEUS porque eu devo a Ele e não Ele a mim.. Que seja 

Meu amado de mesa, vou-lhe abrir, quando Nostradamus diz, INTELIGENCIA, sim mesa 

da INTELIGENCIA para lhes ajudar muito mais do que a mim mesma a vocês , quando 

então ele diz ABRI MEU AMADO REI AS ESCRITURAS E PROFECIAS não como se abre 

neste vulgar , isto quer dizer que além de usar aqui também muitos códigos da liteira, e 

claro com o Espirito Santo disto não duvidem, tem também aqui muitos nomes de terras 

da historia que remetem ao entendimento das trincheiras e caminhos e portas e 

proezas. 

Faça, não duvidem, simulem, estudem, analisem, marquem o alvo, se disser e tiver ali o 

entendimento claro aqui não avancem deem a essa Voz a verdade FAÇA, FAÇAM. 

HÉRCULES, ZEBULOM 

Zebulom , Hercules  tu tens a clava e tu tens a pele do Leão. 

Tu tens todas s provas vencidas com a união fiel destes dois: CLAVA E LEÃO O DE JUDÁ, 

CLARO! 

Centuria 24 

A VOZ SUAVE DO AMIGO SAGRADO SERA OUVIDA NA TERRA SANTA 

A CHAMA HUMANA RESPLANDECERA DESTA VOZ DIVINA 

ISSO FARÁ COM QUE O MUNDO SE MACHE COM O SANGUE DOS MONGES 

CELIBATÁRIOS 

Monges que não prestam para nada 

E DESTRUA OS TEMPLOS SAGRADOS (OU FALSOS) DOS IMPUROS 

Eu estou na Terra Santa, a Fortaleza prometida e em mim tenho a VOZ DO AMIGO QUE 

É E SEMPRE SERÁ SAGRADO , MEUS AMADOS, NÃO DUVIDEM. 

A centúria 25 diz que estes corpos elevados ao ar são aqueles arrebatados pela 

sabedoria e verdadeira vocação e por isso aquela santa devoção será abandonada pelo 

reto caminho e certeza. 

Por isso as abelhas, GIGANTES , surgirão, aqueles que tem mel , mas também ferroam 

Entao estes vigiaram e equalizarao os falastrões subornados 

Na centúria de 27 no tempo de ARTEMIS eu mesma encontrara então na pirâmide este 

falastrão e o príncipe desta aliança suja e que suja o verdadeiro templo ao qual será pela 

voz entregue. 

O falastrão que esta dentro da própria câmara, loja, profano e que gosta de tumba e 

sepultamento das coisas. 



Por sinal foi ele o precursor da ideia, NÃO FALEMOS SOBRE A FLOR DE LIS, APENAS 

TRANSFORMEMOS PROQUE PORCOS E CACHIORRINHOS NÃO SABEM LIDAR COM 

COISINHAS VERDADEIRAMENTE SANTAS E REAIS E RETAS E CORRETAS E QUE TEM 

NUMEROS 

Sendo que todos nõs nos esquecemos que antes mesmo de se revelar a liteira ERAMOS 

DESTES OS PROPRIOS CACHORRINHOS E PORCOS CRIADOS A SEMELHANÇA. 

A centúria 28 retoma a confirmação de algo que fara as reais mudanças sobre todas as 

coisas e que é a própria liteira revelada, sacra planta com números, pedra, arco que seja. 

Veja que quando o amor estiver encoberto pelo sol, não compreendido realmente e 

ilusório em tudo 

Algo acontece que vem a mudar os rumos desta estranha luminosidade 

Um mensageiro desvendara â luz deste fogo 

E no auge da guerra desta Babilonia este fogo será tomado como ofensa 

O que é uma grande e enorme verdade desde 2011. 

VIRAM A VIDEIRA, COISAS MAIORES AINDA VERÃO 

Esta explosão da verdade, de Vulcano Hermes, então vira alimento, chuva e tudo 

profundamente compreendido. 

Assim começamos a SANTA ALIANÇA, A VERDADEIRA E FIEL, Enfim: 

Creio que a centúria 30 já se cumpriu. 11 remete a 2 e a uma Lua e um Sol como Deuses 

tendo o centro do verdadeiro centro e tabernáculo 10 e que é 3 em 101 JESUS NO 

CENTRO COMO PAI FILHO E ESPIRITO, AS DUAS TESTEMUNHAS AO LADO , CANDEEIRO 

COM NUMEROS espiritualidade e preceitos E OLIVEIRA COM NUMEROS gordura e 

ciencia ou ate podemos dizer Jesus e Deus e zero a cadeira do iniciado , é metafisico 

sempre o sistema 101, JESUS e as duas testemunhas que são candeeiro e oliveira ao 

mesmo tempo, 101 JESUS E DEUS cadeiras preenchidas imutáveis e intransponives com 

a cadeira do ESPIRITO SANTO esperando todo o iniciado, qualquer , todos do mundo, 

sentar, o local onde intronizado recebe o Espirito Santo, pois DEUS E JESUS são cadeiras 

eternas e intransponíveis, ninguém se senta a não ser eles mesmos. ETC. 

PRESTEM ATENCAO e veja como o anti cristo vai vacilar porque le tudo o contrario 

A LUA CHEIA DA NOITE SOBRE A ALTA MONTANHA 

O NOVO SABIO COM UM CEREBRO SOLITARIO VE 

POR SEUS DISCIPULOS POR SER CONVIDADO A SER IMORTAL 

OLHOS PARA O SUL . (ponto) 

NAS MAOS FINGIDAS, CORPOS NO FOGO. 

A LEI COMUNAL SERA FEITA AO CONTRARIO 



A ANTIGA ORDEM SE MANTERA FORTE 

DEPOIS SAIRA DE CENA 

E O COMUNISMO FICARA PARA TRAS 

Já foram pelas PROFECIAS DO ARMAGEDON convidados a serem IMORTAIS e o solitário 

que nesta falsa guerra e sábio que já perdeu olhou-me aqui no SUL, para tanto aos 

fingidos corpos no fogo e assim esta antiga ordem que não quer se render não vencera 

, pois saira de cena e o comunismo ficara para traz, pois aqui a lei comunal sera feita ao 

contrario, não duvidem e facam, para que as proezas sejam todas muito bem alcançadas 

e orquestradas agora, todas e principalmente VENCIDAS. 

E Graças a Deus só maravilhas daqui para frente ao qual em breve falarei. 

Centuria 33 

JUPITER JUNTO A VENUS ESSE COM A LUA 

O dia , a luz, o raio junto ao amor e esse com a Lua, a noite 

APARECE EM PLENITUDE BRANCA 

Porque vê o que realmente são todas as coisas 

VENUS ESCONDIDO SOBRE O BRILHO DE NETUNO 

O amor, o verdadeiro escondido sobre o brilho das ÁGUAS, as verdadeiras, preceitos do 

Espirito Santo 

GOLPEADO POR MARTE PELA CONEXÃO GRANEÉ 

Golpeado pela Guerra pela conexão do VINHO 

O GRANDE LEVADO CATIVO DE ESTRANHA TERRA 

Diz-se o maior dos maiores SEPULTADO e em estranhas terras, ODRES 

DE OURO ACORRENTADO AO REI CHIREN OFERTADO 

E este Grande, também ofertado ao Rei da Bulgária, ofertado em OURO  

QUE EM AUSONIA, MILAO PERDERÁ A GUERRA 

Aquele de Roma, do Imperio dos 28=10 que o fez perderá a guerra 

E TODA A SUA HOSTE POSTA A FOGO &  FERRO 

E toda a sua hoste posta a fogo e a ferro 

A VARA DE FERRO DO REGEDOR DOS REGEDORES – MIGUEL 

 

Diz-se do passado centúria 35 



O fogo apagado as virgens trairão 

Foi sepultado, ali no passado vencido 

A candelabro, sua luz apagada transformada a símbolos 

A parte mais grande da faixa nova 

Foi traído o que era mais importante, a chave, seus números 

O RELAMPAGO NA ESPADA E NA LANÇA OS REIS SOLITARIOS GUARDARÃO 

Porque isto quer dizer que quando chegar a verdade deste relâmpago, desta espada, 

lança, arco os reis solitários, devorados por esta ordem corruptora a isto guardarão, 

guardarão dentro de si 

ESTRURIA E CORSEGA 

Roma e França da traição 

Pelo corte da gargana da noite 

Por esconderem pela voz a verdade tranzendo sobre ela a noite, o sepultamento de tudo 

OS ESPORTES NOVOS AJUSTARAM-SE ACIMA OUTRA VEZ EM GAUL 

E aqui Nostradamus diz destes tempos de agora, pois o que foi apagado ali atrás 

novamente foi ajustado com a liteira, SACRA PLANTA, PEDRA lá na frente, a tocha da 

OLIMPIADA com números 

APÓS A VITORIA DA CAMPANHA DE INSUBRIAN 

Após a vitória da campanha da voz desta forma, da pedra, da tocha, com números 

Montanhas de Hesperides, grandes armadas e tropas  

Montanhas de primavera e finalmente muitos acordados, muitos 

Roma e Espanha agora tremem de medo 

GAULESES POR SALTOS MONTES VIRÁ PENETRAR 

OCUPARA O GRANDE LUGAR DOS INSUBRES 

AO MAIS PROFUNDO SUA HOSTE FARÁ ENTRAR 

GENOVA, MONACO RECHAÇARÃO FROTA RUBRA 

Roma e sua aliança com Monaco tentarão rechaçar com frota VERMELHA 

APESAR DE AVISAREM O DUQUE, O REI E A RAINHA 

COM O CHEFE BIZANTINO PRESO EM SAMONTRAEE (ilha GREGA, a tal Creta anterior) 

ANTES DO ASSALTO UM O ORDEM COMERA 

REVERSO FERRO FURIA DE SANGUE RASTRO 



Comera reverso ferro daquilo que este fez escuro ao verbo 

Creta também significa a região em que nasce Zeus e o Minotauro que cria um labirinto 

ao qual ali alimenta por Paideia seus tais homens honrados e que na verdade estão pelas 

filosofias deturpados a compreensão da verdade. 

OS DE RODES PEDIRÃO SOCORRO 

Os de Roma agora pedirão socorro 

PELA NEGLIGENCIA DE SEUS HERDEIROS ABANDONADA 

Pele negligencia destes herdeiros continuada e abandonada na verdade 

O IMPÉRIO ÁRABE DIMINUIRA SEU CURSO 

O imp´rio Árabe da Monarqueia atual dos 28=10 ainda hoje diminuira seu curso 

POR HESPERIDES A CAUSA LEVANTADA 

Pela primavera desta ARVORE a CAUSA LEVANTADA <3 

A FORTALEZA DO SITIADO ENCERRADO E OCULTO RS SUAS PROFUNDEZAS PELOS 

EXPLOSIVOS 

A Fortaleza do sitiado encerrado e oculto 10 suas profundezas pelos explosivos 

O TRAIDOR SERÁ ENTERRADO VIVO 

Comera seu próprio alimento-explosivos 

NUNCA TAL LAMENTAVEL DIVISÃO OCORREU AOS SAXOES 

Diga-se lojas do Brasil e demais principalmente Portugal, aqui a Fortaleza. 

A centúria 41 diz que haverá uma traição por uma prisioneira capturada como refém ao 

qual na voz da escuridão confundirá os protetores da fortaleza , diz-se então que o chefe 

do exercito enganado por sua linguagem largará ao povo, será lastimoso ver 

Diz-se sequencialmente a isto o como disto: 

GENEBRA E LANGRES 

Suiça da traição com aqueles das alianças da traição 

E toda a rede da traição que sempre navegam a Suiça da traição 

POR FRAUDULENTO DOLO 

TRAIDOS PELA 60 MARCAS DE OURO 

Todos comprados e até este GENERAL que largará o povo, LASTIMOSO DE VER 

SERÃO OUVIDAS DO CÉU ARMAS DE BATALHA 

Ou seja, dessas próprias profecias qui proferidas, das proezas aos fies e verdadeiros 



QUE NO MESMO ANO OS DIVINOS INIMIGOS 

DISCUTIRÃO LEIS SANTAS EM INSUFICIENTES DEBATES 

Ano 70 de Israel ao qual estão infiltrados com este General também e a prisioneira refém 

POR FOGOS & GUERRA VEM A MORTE 

Dois grandes da traição por Roma, a rede donde todos desembocam na Suiça, os 

laranjas, boa parte 

TRAIDORES MAU SEMANA 

A NOITE A ENTRADA, DE BORDEUS UM INSULTO 

POR PERIGORD AO SOAR UM SINO 

Caindo a noite o insulto, a honra caida da prostituição 

Pela traição que soará um sino 

Soará neste Bordeu e muito alto 

COM UM CONFLITO UM REI ABANDONARÁ SEU REINO 

O CHEFE O MAIS GRANDE FALHARÁ NA EPOCA DA NECESSIDADE 

INOPERANTE , ARRUINADO POUCOS ESCAPARÃO 

TUDO CORTADO ACIMA, UM SERÁ UMA TESTEMUNHA 

Pegos pela VOZ DO DIVINO nestas trincheiras começarão a pular todos da nau e o corte, 

a limpeza comecará de cima, um será a testemunha, apenas um. 

BEM DEFENDIDO O FATO POR EXCELENCIA 

ACAUTELA-TE, TOURS, CONTRA TUA PROXIMA RUINA 

LONDRES & NANTES, POR REIMS FARÁ DEFESA 

NÃO PASSA ALEM DO TEMPO CHUVOSO 

Todos estarão bem defendidos por excelência 

Acautela-se, TRAIDOR, contra tua próxima ruina 

INGLATERRA E BRETANHA PELA TRAIÇÃO FARÁ DEFESAS 

MAS NÃO PASSARAS ALEM DESTE TEMPO CHUVOSO E AGORA 

DIZ A VOZ 

O SELVAGEM REI TERÁ EXERCITADO A SUA MAO SANGRENTA 

POR FOGO, ESPADA E ALVEJADO TODAS AS PESSOAS SENTIRAO HORROR 

VENDO ILUSTRES PENDURADOS PELOS PESCOÇOS E PÉS 



NEM PRECISO DECIFRAR 

PLANURA AUSONIA FERTIL, ESPAÇOSA 

PRODUZIRÁ VAREJA E GAFANHOTOS 

CLARIDADE SOLAR TORNAR-SE-A NEBULOSA 

ROER TUDO GRANDE PESTE VIRA DELES 

Planura um triangulo de mineiro também por Roma e Fertil espaçosa 

Roendo tudo, deixando tudo confuso e nebuloso 

Faraos, tiranos 

Veja a centúria próxima que diz que tudo isto não será entendido na orquestra até que 

o espirito solitário testemunhe donde a voz divina ainda não será ouvida 

LIBRA um signo de equilíbrio , de balança, 5 e 5 da chave verá as terras ocidentais 

governando 

MANTENDO A ORDEM sobre os céus e a Terra, a FORTALEZA 

Ninguem verá as forças asiáticas serem destruídas 

Até 7 se sucederem e aqui prova que a centúria anterior realmente de PLANURA fala-se 

do Brasil, porque elas foram feitas para este tempo. 

UM DUQUE ANSIOSO POR SEU INIMIGO ENFURECIDO 

DARA ENTRADA PARA IMPEDIR A FALANGE 

A VOZ,. ESTA VOZ 

APRESSADO VIRÁ PERSEGUIR TÃO DE PERTO 

QUE HAVERÁ CONFLITO PERTO DOS TRAIDORES 

Pressionar é a ordem e forte e dentro, nos bastidores até vomitarem seus feitos entre 

também eles mesmos 

NA CIDADE SITIADA HOMENS E MULHERES 

INIMIGOS AVISAM O LIDER PARA SE RENDER 

O VENTO ESTARÁ FORTE DE ENCONTRO AS TROPAS 

AFASTADOS SERAO PELO CAL, POEIRA E CINZAS 

Eu entendo aqui uma redenção e algo que acontece após esta voz e desta mesma 

profecia, ninguém terá chance agora, é o que vejo 

Não consigo mais ver, mas na trilha dos de roma da ordem com o japao tem como 

detectar mais e mais a traição 



CENTURIA 53 

Vou retomar a Centuria 48 em diante e continuar daqui , pois acho que pela palavra 

Planura me perdi e por isso depois não consegui continuar 

PLANURA AUSONICA FÉRTIL, ESPAÇOSA 

Planicie italiana, do poder de Roma fértil, espaçosa, grande 

PRODUZIRÁ VAREJAS E GAFANHOTOS 

vermes 

CLARIDADE SOLAR TORNAR-SE-A NEBULOSA 

Escurecerã a claridade como Jacó fez da Pedra de Luz, Betel 

ROER TUDO GRANDE PESTE VIRA DELES 

Devoradores de tudo, bens, letras, verdades e assim grande peste viras deles 

E o que é uma realidade, a semelhança destes e na ordem temos pessoas propensas e 

mesmo as mais e que se dizem espirituosas a se venderem por moedas por exemplo a 

qualquer feito, bastando a si mesmas um carpe diem 

QUANDO O SANGUE DO POVO ESTIVER VERTENDO 

Quando não se aguentar mais, o povo com isto e em sociedade estiver exausto, 

sufocado, este exemplo e semelhança perder o controle 

QUE DO DIVINO CÉU VENHA AJUDA 

Quando então se chegar a este ponto a ponto de necessitar de ajuda divina, necessitar 

de se pedir pelo divino ajuda 

MAS POR MUITO TEMPO NÃO SERÁ OUVIDO 

O que demorará, talvez podemos usar como exemplo a segunda Guerra até este tempo, 

ou melhor que isto, os santos do antepassado aguardando o cumprimento de 

apocalipse, etc. 

O ESPIRITO SOLITARIO TESTIMUNHARA 

O espirito solitário acredito ser aqueles muito poucos e já em época como a nossa 

LIBRA VERA AS TERRAS OCIDENTAIS GOVERNANDO 

A balança, pois a balança 5 e 5 esta em Libra verá as terras ocidentais, as nossas 

governando 

MANTENDO A ORDEM SOBRE OS CEUS E A TERRA 

A Santa Aliança 

NINGUEM VERA AS FORCAS ASIATICAS SEREM DESTRUIDAS 



ATÉ 7 SE SUCEDEREM 

Porque tudo será feito em uma orquestra ainda nos bastidores té chegar ao 7*10 de 

Apocalipse 11 mediante tanta pressão do sepultamento e não sepultamento das 

Candeeiro Oliveira 

UM DUQUE ANSIOSO POR SEU INIMIGO ENFURECIDO 

DARÁ ENTRADA PARA IMPEDIR A FALANGE 

A Voz do divino será tao forte que deixara este da burguesia, corte, duque tao ansioso 

que vacilara, tropeçando, porque pedira que se feche a falange, a impressa, a voz 

APRESSADO VIRA PERSEGUIR TAO DE PERTO 

Ficara tao ansioso que ao mesmo tempo ficara táo focado no impedir a falange e de 

qualquer jeito  

QUE HAVERÁ CONFLITO PERTO DE GANGES 

Que haverá conflito dentro da própria traição 

NA CIDADE SITIADA HOMENS E MULHERES 

INIMIGOS AVISAM O LIDER PARA SE RENDER 

O VENTO ESTARA FORTE DE ENCONTRO AS TROPAS 

AFASTADOS SERAO PELO CAL, POEIRA E CINZA 

A PARTIR DE CENTURIA 52 E 53...... 

Na centúria 52 entendo que haverá de inimigos MEDO, MEDO DA VOZ e dos que 

entendem a voz e pressionam e por isso inimigos diz para líder se render, o vento irá em 

direção a toda esta tropa e assim serão todos afastados por cal, poeira e cinza, entendo 

eliminados. 

OS FUGITIVOS E EXILADOS RETORNAM 

PAIS & FILHOS GRANDE ADORNO POÇOS PROFUNDOS 

Parece que eles saíram para fora para por la de fora comandar as facilidades 

Os filhos dos pais aqui dentro adornando POCOS PROFUNDOS DE JACO 

O PAI CRUEL E SEU POVO CHOCADO 

SEU FILHO DISTANTE SUBMERGIU DO POCO 

Aqui me passou duas visões....a da anterior de que é este PAI CRUEL DA TRAICAO JUNTO 

AOS DA REDE CHOCADOS porque de longe submergiu as relações entre os que foram 

para fora exilados, fugitivos ou se fingindo fugitivos para que de la adornem TRAMITS 

E a segunda é o PAI PROTUGAL junto ao povo mediante revelações chocados porque viu 

SUBMERGIR DO FILHO BRASIL UM POÇO DE JACO INTERNO, estas coisas 



Centuria 54 

DIANTE DO NOME NUNCA USADO POR OUTRO REI FRANCES 

- RAIO ALGUM FOI TAO DEVASTADOR – 

Diante do nome nunca usado por outro rei traidor e aqui entendo sendo o REI DOS REIS, 

a Voz em Jesus Cristo 

Raio algum , seta alguma foi tao devastadora 

ESTREMECEM ITALIA, ESPANHA E INGLATERRA 

Aqui vejo duas coisas estremecem tanto da MONARQUIA dos 28=10 como de seus filhos 

em rede aqui dentro , os de Roma, os comunistas, os da galinha, os brancos do rato. 

ELE AMBICIONA A DAMA ESTRANGEIRA DE ALTA POSIÇÃO 

Eu entendo que estes ambicionam a profetiza agora 

QUANDO O CORVO NA TORRE FEITA DE TIJOLO 

E corvo é o símbolo de um presente ou pressagio de guerra, pois ele nos campos come 

a carne dos mortos , então quando ele estiver na TORRE, torre aquilo que vê alto e feita 

de tijolo, pedras, a pedra das pedras que tem números e ainda sensível proque começa 

e por isso ainda tijolo 

POR SETE HORAS COMECARA A GRITAR 

7 o valor da curva, o valor do que se esta plantando, grito a falange a voz 

MORTE, PRESSAGIO DE SANGUE E ESTATUA MANCHADA 

Grita, guerra, esta escrito, mancharam a estatua, as testemunhas da verdade, oliveira, 

candeeiro 

TIRANO ASSASSINO, A DEUS O POVO REZA 

Grita temos aqui desertores de tiranos assassinos, povo desesperado, cobras rastejando 

IGNORAM A AJUDA DO GRANDE REI 

Sotaque – ELES TENTARAO IGNORARA A AJUDA DA VOZ, que é a Voz o REI DOS REIS e 

aqui 

PROPORÃO PROIBIR AS ESCRITAS 

Tentarão proibir a veracidade do que esta escrito aqui 

SUA MULHER NÃO MULHER POR OUTRA TENTADA 

Tentarão sobre a ESPOSA do Rei dos Reis, Jesus Cristo,a  esposa ataviada por outra na 

terra tenta-la que é erro. Sua mulher que não é mulher porque é profetiza. 

DUAS VEZES NEM SORTES NEM GRITOS 



Tentarao cala-la por 2 vezes, nem destino, nem gritos como foi 1260 dias, 3,5 anos da 

idade do filho ao qual com a voz fechada ajudou a infiltração e não visão, olhos dilatados 

desta rede de Roma, Espanha e Inglaterra na Fortaleza produzir  

SOL ARDENTE QUE SECA A GARGANTA 

Não conseguirão, porque a certeza do que se vê escrito em profecias é tanto que chega 

a secar a garganta aos gritos 

O SANGUE HUMANO LAVOU A TERRA ESTRUCA 

O ctoniano, o que não tem o divino lavou os da Fortaleza com o divino com suas 

manchas, sangue, sujando, dando brechas, facilitando 

CHEFE CONDUZ SEU FILHO AFASTADO 

O chefe conduz seu filho que esta afastado 

CAPTURADA DAMA CONDUZIDA POR TERRA TURCA 

E assim encontrara traidores em terras lá fora em conexão, traidores como da Turquia, 

anti cristos, anti a mesa, a fortaleza, o cumprimento 

DOIS SITIADOS EM FERVOR ARDENTE 

QUE FOI EXTINTO POR DOIS COPOS CHEIOS 

O FORTE CAIU , E UM VERMELHO RECUOU 

Os dois sitiados são os brancos e vermelhos juntos e em rede aqui dentro da Fortaleza 

e com seus copos do testemunho CHEIOS, o forte branco cai e o vermelho recua 

AOS GENOVESES DE NIRA MOSTRARÁ A TRILHA 

Aos Italianos da FLOR mostrará a trilha....a voz mostrara aonde tudo esta escondido em 

brechas no muro da fortaleza para limpar 

VELHO HUMILHADO & RETIRADO DE SEU LUGAR 

POR ESTRANGEIRO QUE SUBORNOU 

AS MAOS DE SEU FILHO COMIDAS NA SUA FRENTE 

Um grande , vejo como aquele general aparentemente pelo estrangeiro foi subornado, 

as mãos do filho, seu filho comidas quer dizer aquilo NÃO FACA COM A MAO O QUE A 

OUTRA ESCONDE e neste caso as DUAS ESTAO ESCONDENDO tamanha porfanacao, 

traição, moedas DE JUDAS 30, entendo que através de filhos se encontra o rombo, fácil, 

fácil 

SEU IRMAO A CHARTRES ORLEANS ROUEN TRAIN 

Ele é um irmão seu traidor, traído, traidor trilhando 

ELE É: 
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UM CORONEL COM MUITA AMBIÇÃO 

FICARÁ COM O MAIOR EXERCITO 

CONTRA SEU PRINCIPE USARÁ SUA INVENÇÃO 

E SERA DESCOBERTO SOBRE SEU DISFARCE 

O Principe é o Presidente e no Brasil e Biblico e o Coronel esta com ele para depois de 

subir este ao qual fzeram laranja tomar posse 

O EXERCITO CELTA DE ENCONTRO AOS MONTANHESES 

AQUELES APRENDEM A ATENDER O CHAMADO DO PASSARO 

OS CAMPONESES DIVULGAM LOGO A SUA IDEIA 

LANÇA TODOS NA BORDA DA ESPADA 

Estes são os que sabem ouvir a VOZ e não vacilam e colocam tudo em pratica porque 

aqui do que esta escrito para todos  chega a ideia e da ideia deles rápido, para e tudo a 

FORTALEZA 

O TRANGRESSOR VESTIDO DE BOURGUES 

VIRA TENTAR O REI COM SUA OFENSA 

E entendo aqui , e vi assim, Haddad da Biblia agora tentando ser aquele no teatro 

desesperado que vai perder tentando o rei porque esta ofendido que vai perder, algo 

assim 

QUINZE SOLDADOS A MAIORIA DE BANDIDOS 

VIDA ULTIMA E CHEFE DE SUA FORTUNA 

E aqui vejo do que esta na Prisao Lula e deste CAPITAO, GENERAL fingindo ser carneiro, 

mas carneiro é branco de vermelho né no tabuleiro 

15 é o valor do comprimento da arca de NOE 

PARA O DESERTOR DA FORTALESZA GRANDE 

DEPOIS QUE TERÁ ABANDONADO O SEU LUGAR 

E aqui entendo este GENERAL 

SEU ADVERSARIO FARA UMA GRANDE PROEZA 

O IMPERADOR LOGO A MORTE SERÁ CONDENADO 

SOB A COR DE 7 CABEÇAS RASPADAS 

Os 7 que entendem a CURVA e estão TOSQUIADOS porque esta NA MESA DA FORTALEZA 

A VERDADEIRA E FIEL 



SERÃO SEMEADOS DIVERSOS EXPLORADORES 

POCOS E FONTES MOLHADOS COM VENENOS 

Estas são sim, falo com propriedade os de Da da mesa, raspados, infiltrados, semeando 

venenos 

NO FORTE DO GENES HUMANOS DEVORADORES 

Jogando veneno, os de Da DA fortaleza divinos, no forte destes sem o divino e 

ctonicanos, humanos devoradores deles mesmos 

 

 

O ANO EM QUE SATURNO E MARTE IGUALMENTE COMBUSTAREM 

O ano em que o tempo e a guerra combustarem 

O AR MUITO SECO, LONGA TRAJETORIA 

O ar muito seco porque o mundo muito desértico, sem até capacidade de entender a 

fidelidade contra moedas 30, por isso muita luta em limpeza, longa trajetória ate o fim 

cumprido, mas cumprirá 

POR FOGOS SECRETOS DE ARDOR GRANDE LUGAR ADUSTO 

Por fogos secretos, a VOZ DIVINA, A CHAMA DIVINA E NO SECRETO, ENTRANDO EM 

TODOS OS SECRETOS PELA VOZ E DESTES SECRETOS O PROPRIO INTENTO, porque para 

DEUS NADA ESTA OCULTO QUE NÃO POSSA SER REVELADO, queimará , ardera tudo e 

todos os lugares até virar tição 

POUCA CHUVA, VENTO QUENTE, GUERRA, INCURSAO 

Aqui entendo que é o limite do perdao e por isso pouca chuva, mas deve-se TOMAR 

MUITO CUIDADO para não derramar sangue inocente senão vira dragão e não somos 

NUM LUGAR MUITO PROXIMO NÃO LONGE DE VENUS 



Não longe do amor 

OS DOIS MAIORES DA ASIA E DA AFRICA 

Os anti-Cristo que dizem ser amor 

DO RYAN E HISTER DIREMOS QUE VIERAM 

Da polonia e insetos ou rios diremos que vieram 

GRITOS, CHORO EM MALTA E DO LADO ‘LIGUSTIQUE’ 

Gritos, Choros no mediterrâneo e do lado das flores dos alpes 

Eles se farão a favor das flores dos alpes, cumprindo aquele que levantara por despojos 

e lisonjas o baluarte da flor da santa aliança, mas a santa aliança saberá detecta-lo, mas 

levara ele muitos da aliança também 

EU ENTENDO ESTA PASSAGEM TAMBEM DAQUELES QUE UM CONTRA O OUTRO E EM 

UMA GUERRA SANTA LA NA MESOPOTAMIA , MAS NÃO É AGORA QUE DIRA QUE É ESTES 

OS ANTI-CRISTOS, POIS OS DA FLOR FARAO LIMPEZAS, MAS NÃO OS VEJO VINDO DA 

POLONIA, DESTES RIOS E DA AFRICA TEM ALIANÇA A MONARQUIA DOS 28=10 , por isso 

deve-se aqui analisar melhor 

OS EXILADOS PRENDERÃO A CIDADE GRANDE 

CIDADAOS MORTOS, ASSASSINADOS E CASSADOS 

AQUELES DE AQUILEA E PARMA PROMETERAO 

MOSTRAR A ENTRADA PARA LUGARES NÃO TRANCADOS 

Eu já li isto, a mesma coisa nas centúrias anteriores e aqui esta falando de la na frente 

denovo 

Aqui é a guerra que haverá la no Mediterraneo se estendendo para Mesopotamia,as 

regiões 

Aqueles de Aquileoa e parma são os do poder de Roma com o calcanhar esposto da 

brecha sobre a revelação do Graal com números....eles prometerao mostrar a entrada 

de lugares não trancados porque por eles se ve o caminho e a vacilação deles mesmos 

ou eles neste momento pegos e pressionados mostrarão os lugares para infiltração, 

prometendo por lisonjas e despojos, né! 

Para mim isto remete também aquele sábio escolhido injuriado e o que estará vendo la 

por dentro para pegar o resto da Monarquia dos 28=10 

BEM JUNTO DOS GRANDES MONTES PYRENEUS 

Estes montes são a Fortaleza porque Afrodite pousa ali na mitologia 

UMA PARA DIRIGIR O EXERCITO GRANDE DE ENCONTRO A AGUIA 



E aqui diz-se a profetiza dirigindo o exercito de encontro a VOZ DA AGUIA, DO REI DOS 

REIS, CUMPRIMENTO, PROFECIAS 

VEIAS ABERTAS, FORÇAS ELIMINADAS 

Ela com a voz abre veias, caminhos, com a voz junto a ele forças são eliminadas 

ATÉ PAU O CHEFE VIRÁ CASSAR 

Entendo que será tao DIVINO que confundira por tamanho o oposto ao cumprimento 

Pirene é a amante de HERCULES e HERCULES e a mao que lustra, Portugal e tem também 

relação com o Alpes da importância de ali fazer o simulacro do vencer na região 

NO LUGAR DE ESPOSA S FILHAS TRUCIDADAS 

No lugar desta mãe filhas trucidadas, temos duas mães, a outra chama-se prostituta 

ASSASSINATO COM GRANDE FALTA NENHUM SOBREVIVENTE SERÁ 

Assassinato com grande erro, tipo matar inocentes, nenhum destes sobreviventes serão 

DENTRO DO POÇO OS VESTIMENTOS INUNDADOS 

Dentro do Poço de Jacó, as roupas inundadas 

A ESPOSA EXTINTA POR UMA BEBIDA DO ACOITE 

A esposa, esta mae extinta pela bebida do veneno, entendo do próprio veneno 

OS ATOMICOS POR AGEN E LESTORE 

Os atômicos pela traição 

EM SÃO FELIX FARAO SEU PARLAMENTE 

Entre os franciscanos farão seu parlamento 

AQUELES DE BAZAS VIRAO NUMA HORA INFELIZ 

Aqueles traidores virao em uma hora infeliz, e na estrofe acima confirma Francisco de 

Roma logo após saber pela Argentina da revelação 

INVADIR RAPIDAMENTE CONDON E MONT-DE-MARSAN 

Invadir a cidade traída, entendo desta forma e com propriedade. Seria assim entre a 

traição haviam os não traidores hoje na Fortaleza pelas profecias, logo após a obra 

INTROIBO AD ALTARE DEI chegar em mãos Vaticanas, 4 meses subsequentes e pela 

Argentina ao qual sabemos que é hoje da Espanha das Monarquias atuais dos 28=10 

coloca o Franciscano Papa para substituir, invadir, manter e assim esta é então a hora 

infeliz pegos todos pela culatra donde sai o ovo da podridão e seus intentos 

O GRANDE SOBRINHO PELA FORÇA PROVARÁ 

O TRATADO FEITO PELO CORAÇÃO PUSSILLANIMO 



O sobrinho desta odre pela força provará o tratado feito por este coração covarde, este 

sobrinho pode ser um assobrinhado, logo da rede um pequeninho dentre eles da 

Monarquia , mas na rede como sobrinho tipo no brasil que seja, nestas relações. 

O DUQUE TENTARÁ FERRARA E ASTI 

O duque tentará Roma, Roma da aliança do odre sujo 

QAUNTO A PANTOMIMA OCORRERÁ DE NOITE 

Quanto o teatro ocorrerá na escuridão, trevas do intento 

Este Duque um chefe de Estado deles mesmos ou este Duque um da Santa Aliança e 

corte 

DO LAGO LEMAN & OS DE BRANONNICES 

Do lago da traição e da forma fria de se guiar bois 

TODOS REUNIDOS CONTRA OS DE AQUITANIA 

Todos reunidos contra os duques da traição 

GERMANOS , MUITOS, AINDA MAIS SUIÇOS 

E aqui confirma como se guiam bois carneiros e bodes juntos branco e vermelhos juntos 

SERÁO DERROTADOS COM OS DE HUMANA 

Serão para mim derrotados com este jeito humano sem ter divino deles, por eles 

mesmos quando se manifestar o divino 

A VOZ 

PRONTO PARA A FUGA ELE DESERTARÁ 

O CHEFE ADVERSÁRIO SERÁ VITORIOSO 

A RETAGUARDA DEFENDERÁ 

AQUELES QUE RECUAM MORREM NO BRANCO TERRITORIO 

Para sair fora porque foi pego o chefe desertará, e aqui voltamos as condições atuais da 

fortaleza 

O chefe adversário será vitorioso 

A ultima fila defenderá 

E aqueles que recuam são os que morrem em territórios brancos, porque são os 

cordeiros do bode entenderam os que estão no território branco 

Forma de pega-los 

A ideia deles é esta....o adversário esta de cordeiro é general e o general esta preparado 

para pegar. 



OS POVOS DE AGEN POR AQUELES DE PERIGORD  

Os povos traidores por aqueles da traição, na rede junto com estes 

SERÃO VENCIDOS, PRENDENDO ATÉ O RHONE 

Vencendo até o rio, como o rio que desemboca sempre neles na Monarquia dos 28=10 

A UNIAO DE GASCONS E DE BIGORRE 

Eu já li isso...gascon relacionado a dartanhan e bigorre de traidores 

É interessante que a obra de Dartagnan tras para o entendimento as MOIRAS, e moiras 

então em profecias, lá estes GASCON os 3 mosqueteiros unidos ao rei traidor tem um 

ministro e com ele uma dama, e pode ser esta a Milady da grana , das 60 moedas de 

trinta triplicadas nas contas da Austria 

Essa dama tem uma relação com a Inglaterra, a priori...coisas assim 

Tem que verificar as nuances em a obra profética dos 3 mosqueteiros também 

TRAINDO O TEMPLO, O PADRE DANDO SEU SERMÃO 

O Sermao de Richelleu o entrega, é ministro é padre 

 

Aqui entendo que existe uma relação de como Padre Vieira entende e eu também e 

muito porque vivo isto, a VOZ EM NOSTRADAMUS FOI PARA A VOZ DE QUEM ESCREVEU 

OS TRES MOSQUETEIROS E VEIO A VOZ QUE ESTA AQUI E COMIGO JUNTO AO 

APOCALIPSE 

Assim tenho certeza e a obra abrira muito destes NOMES, os NOMES DA TRAIÇAO 

É facílimo de pegar porque suas características estarão identicamente relacionadas a 

estes, veja que Francisco Ministro e padre ao mesmo tempo, veja que a Austria esta no 

cerco e assim e a rede desembocando não somente Suiça , mas vizinhas e ali tem os 

filhos no estrangeiro, nestas regiões próximas fazendo suas transações também, coisas 

assim 

Tem que ser pelo livro, não por filmes a visão 

Luis XIV foi o grande Rei Sol, falei dele em uma obra minha 

Ele implantou o absolutismo europeu e para tanto através daqui após Introibo Ad Altare 

Dei pensei em escrever a obra sobre o tema O RADICAL DO ABSOLUTO que coloca as 

frentes do entender verdadeiros absolutismos, porque temos para um mundo o 

absolutismo da distribuição comum de bens e monopólio da verdade e o absolutismo 

da distribuição da verdade e liberdade criacional 

Veja que ANA DA AUSTRIA é uma Infanta da Espanha e Portugal filha de reis sem ser 

herdeira 



Este rei participa de 1660 quando ocorre as Guerras da Espanha contra Portugal e ele , 

o rei ainda esta na França, desta Monarquia que vem da Traição, Inglaterra, Roma, as 

tais cabeças de Daniel, poderes dos carneiros e bodes, mas que os bodes ainda estão lá 

na Monarquia dos 28=10 das regiões árabes , czaristas etc com os brancos, todos 

amiguinhos. 

Este Rei apoiava o DIREITO DIVINO DO REI, o direito do REI TER O GRAAL COM 

NUMEROS, FICAADICA 

Trocou as ordens por lisonjas e despojos, fez tudo certinho para instituir já que os bens 

sempre foi comum fisicamente sepultando o bem que emana leite e mel em bens físicos 

também 

Veja que a guerra da Espanha recebe dos Ingleses apoio ate por estes ser instituído a 

Monarquia Absoluta reinante ate hoje na Monarquia dos 28=10 

E assim continuam suas estratégias, as sempre mesmas criando seus cachorrinhos e 

porcos com MOEDAS 30, cachorrinhos e porcos que não precisam saber, apenas 

precisam ser alimentados por moedas 30 sendo o suficiente e para eles sujarem as mãos 

e serem pegos no fronte também caso alguma coisa não de certo e por isso em uma 

centúria anterior diz-se que estes irão perceber que ao rei que estes servem estes na 

hora da merda não tem, coitadinhos! 

Um dos da Monarquia dos 28=10 hoje também carrega um SOL na testa. 

Pode ser esta centúria também aquela mesma indicativa de um passado da traição, onde 

o que escreveu a obra os 3 mosqueteiros e na época de Napoleao aqui entendeu tudo 

e tambem avisou o que ocorreu em 1600 um pouco a frente de Nostradamus 

De qualquer forma são os mesmos e sempre brancos e vermelhos e suas mesmíssimas 

e já saturadas estratégias 

Assim sendo: 

SELENICO MONARCA A ITALIA PACIFICA 

Alquimista Monarca e Roma de boa em poder, deu tudo certo 

REINOS UNIDOS, REI CRSITAO DO MUNDO 

Concluido a obra 

MORRENDO QUERERÁ DEITAR EM TERRA BLESSICA 

Como blessica me leva a 24 por letras aqui é profecia para o tempo do fim deste poder, 

porque morrendo quererá se deitar em terra dos 24 da Fortaleza 

DEPOIS DE TER RECHAÇADO PIRATAS DA ONDA 

Depois de ter retirado, o que ele ve como piratas , mas são os 144 mil 

E querer deitar sobre os 24 é dominar assim a Fortaleza 



O GRANDE EXERCITO DO ESFORCO CIVIL 

Entao o grande exercito do esforço do povo, civil 

PELA NOITE PARMA AO ESTRANGEIRO DESCOBERTO 

Parma é escudo, pela escuridão do escudo de Roma descoberto 

SETENTA E NOVE ASSASSINADOS NA CIDADE 

7 E 9, CURVA DO CEU, curva pelo divino e 79=16=7 o resultado de fazer coisinha errada 

APOCALIPSE e suas consequências da traição para um povo, o tipo de frase agora de a 

cesar o que realmente pertence a cesar 

TODOS OS ESTRANGEIROS POSTOS A ESPADA 

Estrangeiro é aquele que não é da ORDEM, se a ordem é da odre suja o que é do odre 

limpo para este é estrangeiro e vice-versa 

O SANGUE REAL FOGE, MONHUIT, MAS, ESGUILLON 

Apalavra Esguillon nos levara a uma obra antiga de São Baoventura que esta totalmente 

relacionada a Franciscanos no atual Papa Francisquinho, Veja que o sangue real foge , 

como não consigo ver o significado de monhuit e o que deixo em aberto para os da 

língua vou colocar sobre este números de uma numerologia infantil de 1 a 9 sobre o 

alfabeto comum, logo, MONHUIT deu 10 e MAIS 6 – O TRONO DA VARA DE ESGUILLON 

O que entendo do sangue REAL QUE FOGE. 

AS LANDES SERÃO ENCHIDOS POR BORDELAIS 

Os traidores enchidos por traidores 

Isso é um entendimento comum frente a verdadeira historia também desde 5200 a.C., 

aqui esta um belo calcanhar de aquiles meus amados, porque a sede é tanta que eles 

traem a eles mesmo e imagina isto estes porcos e cachorrinhos no apocalipse como não 

são fáceis quando se tem VERDADEIRO CARATER FIEL de se pegar hein, e por isso NÃO 

PELO MARTELO, NEM POR QUEM MARTELA, MAS PELA OBRA, PELO CUMPRIMENTO e 

tudo realmente nos PRECEITOS DO VERDADEIRO E REAL MESTRE JESUS CRISTO vai bem 

NAVARRE , BIGORRE PONTAS DE AGULHA 

Espanha e frança traidora em pontas de agulha, e não é que foi esta ponta algo 

envenenado um dia para fazer princesas dormir. Essa princesa remete a ideia da que 

chora dores de parto e que chora o marido, aguardando entre os homens corrompidos 

por Set um Osiris então aqui estes caíram por esta que ACORDOU, não é lindo demais 

<3 

PROFUNDOS NA FOME COMER O CARVALHO NA CORTIÇA 

E ela não so acordou como os colocou de frente a fome exagerada de comer o carvalho, 

a arvorezinha e na cortiça né gente....tudo muito claro 



PROXIMO AO GRANDE RIO , VASTA TRINCHEIRA 

SERA DIVIDIDA PELA AGUA EM 15 PARTES 

A CIDADE TOMADA, SANGUE , FOGO, GRITOS E BATALHAS 

A MAIOR PARTE DO POVO SE AFLIGIRA COM O CONFRONTO 

A cidade dividida em 15 partes é a CIDADE ENTENDIDA DESDE NOÉ e para tanto nem 

preciso aqui detalhar o obvio né e que já esta. 

PRONTAMENTE SERÁ FEITA UMA PONTE DE BARCOS 

PASSAR O EXERCITO DO GRANDE PRINCIPE BELGA 

PARA DENTRO FUNDO E PERTO DE BRUXELAS  

PASSADO ALÉM, CORTARAM 7 A PIQUE 

Eu já li isso também nas centúrias anteriores, de qualquer forma aqui diz , compreendido 

a agulha e bela adormecida acordada prontamente sera feita uma ponte de nau, de 

inteligência, passando o exercito do grande da Monarquia de 28=10 Belga e dai dentro 

e la no fundo e perto de Bruxelas, ao redor, tudo, bum, cortaram o 7 a pique, pegaram 

tudo. 

Passe além também, porque esta lá. 

MASSA DE HOMENS SE APROXIMA VINDO DA ESLAVONIA 

Massa de homens se aproxima vindo das regiões da croacia, no mediterrâneo e ai me 

leva a entender aquela guerra que virá para o tempo do fim contra a Monarquia dos 

28=10 

O DESTRUIDOR ARRUINARA A VELHA CIDADE 

VERA SEU IMPERIO ROMANO BEM DEVASTADO 

Aqui me remete a tiro, o anti Cristo 

DEPOIS ELE NÃO SABERIA COMO EXTINGUIR A GRANDE CHAMA 

Me remete ao Cesar que botou fogo na própria cidade, tipo assim eles começaram com 

guerras falsas e agora na guerra verdadeira não sabem realmente o que fazer, ficaadica 

COMBATE A NOITE O CAPITAO VALENTE 

Combate na escuridão o capitão valente 

VENCIDO FUGIRA POUCA GENTE CONQUISTADA 

Pouca gente conquistada porque mais e mais enfraquecido pela Santa Aliança 

SEU POVO TRISTE, SEDITION NÃO VAO 

Seu povo triste e sem capacidade de motim, revolta 



SEU PORPRIO FILHO MANTERÃ-LO CERCADO 

Até o filho se voltará contra ele, resgatados no 144 mil o que já aconteceu, porque não 

é mais tempo de redenção apesar de inda haver muitas que virão 

UM GRANDE DE AUXERRE MORRERA MUITO MISERAVEL 

CASSADO POR AQUELES QUE ESTAVAM ABAIXO DELE 

POSTO NAS CORRENTE, ATRAS DE UM CABO FORTE 

NO ANO EM QUE MARTE, VENUS O SOL ESTAO NA JUNÇAO DO VERAO 

Este é um grande da traição o que já acredito estar acontecendo porque o AMOR E A 

GUERRA JUNTO A LUZ DO CANDEEIRO QUE TRAZ O VERDADEIRO SENTIDO DO AMOR já 

se juntaram no entendimento, nos 144 mil 

O BOURBOUN BRANCO É EXPLUSO 

Essa bebida fedorenta revestida de Bourbon e branca é expulso, detectado cordeiro 

FEITO PRISIONEIRO CONDUZIDO AO TUBRIL 

Feito prisioneiro é levado ao centro do tabernáculo 10 

Talvez para ver o verdadeiro, quem sabe 

SEUS PES JUNTOS COMO UM VILAO 

Sabe aquela cena de Jesus frente a Pilatos agora acho que aqui inverteu de 4 6 para 6 4 

, coisa assim 

O ANO EM QUE SATURNO SERA CONJUNTO EM AQUARIO 

O ano em que o tempo será conjunto com as aguas do peixe, os verdadeiros preceitos 

junto ao candeeiro e oliveira 

COM O SOL, O REI FORTE E PODEROSO 

O Rei do Sol, forte e poderoso 

EM REIMS E AIX SERA RECEBIDO E ACLAMADO 

Nos traidores e 15 de Noé sera recebido e aclamado 

DEPOIS DA CONQUISTAS ELE ASSASSINARA INOCENTES 

Este é Tiro com baluartes e despojos para seus próprios filhos conquistados, os traidores 

em 15, veja que traidores não terão vez em nenhum lado da guerra agora 

Um filho do rei aprendeu muitas línguas 

DIFERENTES DO REINO DE SEU IRMAO MAIS VELHO 

SEU SOGRO COMPREENDEU PELO FILHO MAIS GRANDE 



FARA PERECER SEU PRINCIPAL ADERENTE 

Aqui são relações internas da E DESTA Monarquia quando começam a perder e precisam 

se safar por algum meio, entre eles mesmos se engolindo a qualquer custo o tal tendão 

de Aquiles. 

O GRANDE ANTONIO CONHECIDO PELO FATO SORDIDO 

DOENTE DE PHITYRIASE ATE SEU FINAL 

UM QUE DESEJARA CHUMBO 

PASSANDO O PORTO SERA SUBMERSO PELO ELEITO 

É assim ele será pego na Santa Aliança e desejará morrer de tanto como os da Monarquia 

que roera ossos e rodas de carro e dai jogarão ele para além do porto e la quem ira peda-

lo é Tiro, o eleito deste que tem fato de nojo e traição. 

Aqui esta o calcanhar deles de Daniel bíblico pé de barro e de ferro como Pisa, basta um 

puntape no lado certo e certeiro com o arco, ficaadica 

Veja que aqui das centúrias anteriores Tiro já foi eleito por estes que em apocalipse irão 

para o abismo com ele já perdendo. 

TRINTA DE LONDRES EM SEGREDO CONSPIRARAO 

Eu já vi esta centúria também, de qualquer forma é que mesmo subindo em vitória 

sempre haverá ainda resistências e resistência , mas cada vez mais fracas, será assim, 

daqui para frente isso crescera em favor dos da Santa Alianca que antes de hoje viam 

algo muito grande, agora com as proezas e brechas abertas pela voz, menores e assim 

suscessivamente 

Entao uma mesa de 30 da Inglaterra, desta mesa conspirarçao 

E mesa de 30 tem relação a 30 moedas de Judas 

Contra seu Rei, a empresa na ponte 

Existe aqui então uma rede, de ponte por isso pelos satélites porvarao a morte, serão 

pegos nas redes sociais e veja que interessante NOSTRADAMUS FALANDO DE SATELITES, 

incrivel 

E seus satélites provarão  a morte 

Um rei justo eleito, nativo de Frise 

Aqui diz-se que neste ponto das terras baixas terá um justo rei da região próximo a 

Inglaterra 

Dos países baixos 

AS DUAS COPIAS NOS MUROS NÃO PODERO JUNTAR (aqui pode ser o brexit) 

Ou é sim ou é não, candeeiro com números ou sem números, o que entendo 



NESTE INSTANTE TREMER MILAO, TICINO 

Entao Roma com Suica ficarão no veneno, possesos, com tremor, rangendo dentes e dai 

aplacarão o lugar e mais um 

FOME, SEDE, GRANDE TREMOR VIRA ESPETA-LOS 

CARNE PAO NÃO TERAO UM SO BOCADO DE VIVERES 

PARA O DUQUE GAULES OBRIGADO A LUTAR EM DUELO 

O NAVIO MELLELE NÃO SE APROXIMARA DE MONACO 

Eles farão isso para uma cilada aos da verdade 

O navio 28=10 não se aproximara de Monaco dos 28=10 

Agora entendo este MELLELE como 28=10 

ERRADAMENTE ACUSADA , PRISAO PERPETUA 

Entendi o jogo do Brexit por Portugal , do artigo vai dar certo, ela vai cair. Se é que 

entendo como jogo para beneficiar o que sempre beneficia , o cumprimento. 

SEU FILHO TENTARA REINAR ANTES DE SUA MORTE 

Aqui entendo que os da própria Monarquia colocara na prisão para subir rápido o filho 

A CABECA DO CAPITAO VALENTE CORTADO FORA 

SERA JOGADO NA FRENTE DE SEU ADVERSARIO 

SEU CORPO SERA PENDURADO NA PROA DO NAVIO 

CONFUSO FUJIRA POR REMOS DE ENCONTRO AO VENTO 

UMA SERPENTE VISTA PERTO DO CAMA REAL 

E aui por causa da tua traição o cumprimento divino, a sua serpente te traiu Senhora Ex 

Britania 

SERA PELA SENHORA DA NOITE ONDE OS CAES NÃO LATIREM 

E aqui são as estratégias sempre iguais deles dentro de eles mesmos para manter a 

qualquer custo seus empreendimentos e senhora da noite, é aquela que esta na 

escuridão projetando onde seus cachorrinhos criados não latem. 

Os cachorrinhos reclamados pela mulher da Biblia a Jesus Cristo. 

Esta serpente da monarquia despertou a promessa e o divino e por isso sera o que vira 

para a senhora das trevas que cria estes cachorrinhos, VEJA O QUE VEM: 

ENTAO NASCERA NA FRANÇA UM PRINCIPE TAO REAL 

Nascera SENHORA da traição sobre a candeeira, liteira, candelabro UM PRONCIPE TAO 

REAL 



VINDO DOS CEUS TODOS OS PRINCIPES VE-LO 

E vindo dos céus que todos quererão ve-lo 

O PRINCIPE É FILHO MEU 

DOIS GRANDES IRMASO SERAO EXPULSOS DA ESPANHAS 

E através destes da promessao com o filho que lhos nasceu 

E estes dois são os irmãos da traição entre a espanha França e Portugal 

O MAIS VELHO VENCIDO AOS PÉS DOS MONTES PIRINEU 

Montes de Hercules onde esta Afrodite agora, eu mesma 

VERMELHO O MAR, RODANO, SANGUE LEMAN DE ALEMANHA 

Trara todos da aliança perdição 

NARBONE, BITIERRE DE AGUAS CONTAMINADAS 

Aqueles da aliança contaminando a verdadeira AGUA do copo 

A ORDEM É ENTREGUE A DOIS, QUE A MANTERAO POR TEMPO MUITO CURTO 

DEPOIS DE TRES ANOS E SETE MESES , IRAO PARA A GUERRA 

252 representam os céus SENHORA 

Vou lhe explicar melhor ex-Senhora Britania, a ordem me foi entregue em 2011 pelo 

DIVINO e então em 2014 casei e tive o um filho, vencedor americano, porque nasceu 

nas AMERICAS e eferma de amor acabei me cumprindo mais uma vez, 3 anos e 7 meses, 

na verdade 3 anos e meio , 1260 dias no deserto sem o espirito o que não mais, nem 

mais por 2 x, e finalmente ex-Senhora-Britania trouxe a guerra, mas desta vez a 

VERDADEIRA. Por sinal o curto tempo o qual os dois que manterão por tempo curto 

tempo, muito curto, era a TUA SENHORA até o DIVINO A TUDO AJEITAR depois dos 3 

anos e meio, 3 anos e 7 meses também aqui nos anos 70 de Israel. Assim as embarcações 

das moedas a priori ficou contra eles, mas o que nos importa não o é ex-Senhora Britania 

porque o DIVINO JÁ DISSE – O VENCENDOR DESTA OLIMPIADA É UM AMERICANO QUE 

NASCEU NAS AMERICAS FILHO MEU AO QUAL EU COMO ABELHA RAINHA AGORA OS 

GUIO 

AS EMBARCAÇÕES FICOU CONTRA ELES 

Estas das moedas Senhora 

O VENCEDOR É UM AMERICANO 

Senhora 

IRMA MAIS VELHA DAS ILHAS BRITANICAS 



E ex Senhora Britania, tenho uma filha, eu mesma, no físico ao qual fara logo seus 15 

anos, que era destas tuas Ilhas também, regendo um mundo, comrpeeende. A irma 

deste Senhora e que na verdade tem a verdadeira COROA REAL E DIVINA, já proferida e 

pela MINHA BOCA PODEROSA COM A VOZ DO PODER prometida. 

Nascera DELA e quinze ANOS ANTES DO IRMAO 

Minha filha SENHORA, a irma mais velha do da America vencedor 

PORQUE SUA PROMESSA PROVA SER REAL 

Senhora, a promessa da filha de JERUSALEM QUE VEM 

ELA SUSCEDERA O REINADO NA BALANCA 

DA FILHA DE SIAO...te garanto Senhora que por mim já lhe instrui desde pequena desde 

aquilo que TU incorreu na destruição da obra para os filhos temerosa de perder teu 

reinado, ensinar a moral, os preceitos de Jesus com o Cristo antes mesmo dos 9 anos de 

idade, minha poetisa, mais que isto JUSTA por isso da balanã, corrigi até a mim, já meio 

caminho andado para o grande que vem. AMISADAI minha Senhora estamos perto de 

JIZREEL, não duvide. 

NO ANO EM QUE MERCURIO, MARTES, VENUS RETROGREDIREM 

DO GRANDE MONARCA A LINHA NÃO FALHARA 

ELEITO PELOS POVOS PORTUGIESES PERTO DE CADIZ 

Sabe Senhora eu com o divino o ensinei a ANDAR NA LINHA E TODOS SEUS 

REMANESCENTES, entende! Por isso esse primeiro MONARCA PAI LEGITIMO D EMEU 

FILHO NÃO FALHARA, NÃO MESMO 

PORQUE AI DELE SE FALHAR COMIGO E MINHA VOZ, A VOZ QUE TENHO 

E SENHORA ELE VIVERA MUITO VELHO NA PAZ DO REINO 

Sabe porque, porque nos dos 144 mil temos HERANCA e eu verei minha Balanca, minha 

Jerusalem, filha com a coroa já com a promessa que lhe serve digna e fiel da mesa 

GARANTO-VOS 

VENCEMOS SENHORES E TUDO SERA MUITO, MUITO GRANDE E GRANDIOSO MEUS 

IMORTAIS 

ESCOLHIDOS 

COMO TAMBEM GARANTO-VOS SE ALGUMA COISA AQUI FOR CONTRADITADO E 

MESMO DO REI CONTRA MEU TRONO, MINHA CABEÇA, MEUS DIREITOS, MINHAS 

PATENTES MAIS QUE CARNAIS PORQUE DIVINA: 

Se não cumprirem com fidelidade as profecias retirando qualquer que seja que aqui a 

representem ninguém se cumprira e morrera antes de ver a herança, fica a dica. 



GARANTO-VOS 

No demais: 

OS ALBANESES PASSARAO DENTRO DE ROMA 

POR MEIO DE LANGRES A MULTIDAO AJUNTADA 

MARQUES E DUQUE NÃO PERDOAM NENHUM HOMEM 

FOGO, SANGUE, MORTE NENHUMA AGUA AS COLHEITAS FALHAR 

Meu povo, digo-vos que passaremos por meio dos traidores em multidões ajuntads, não 

perdoaremos amis nenhum traidor porque é ORDEM, nenhuma agua desta colheita irá 

falhar, mais do que pela herança proque é cumprimento do cumprimento que eu 

cumpro até aqui lhes dando tudo de graça não é! 

CUMPRAM-SE DIGNOS PARA QUE ASSIM TUDO DIGNAMENTE SE CUMPRA OU TODOS 

AOS TUBAROES, ESCOLHAS E VENÇA ENTAO O DRAGAO, ESCOLHAS 

O FILHO MAIS VELHO VALENTE DA FILHA REI 

O prometido Senhora EU SOU A FILHA DO REI DOS REIS, O SENHOR DOS EXERCITOS, 

NÃO DUVIDE 

AFASTARA OS CELTAS TAO PROFUNDAMENTE  

Os celtas também são aqueles que viraram traidores o que talvez não deveriam 

QUE COLOCARA TROVOES, QUANTO EM TAL DISPOSICAO 

Ele saberá reger com vara de ferro Senhora 

POUCOS E LONGE, ENTAO PROFUNDO EM HESPERIQUES 

Sabe porque ex-Senhora-Britania, porque ele estará profundo no entendimentos em 

HESPERIQUES, da flor também  e da VARA do TRONO o verdadeiro tao quanto a CURVA 

61=7 

DO FOGO CELESTE NO EDIFICIO REAL 

SAIU Senhora Britania ex, o fogo celeste a muito já deu seu sinal da estrela no EDIFICIO 

REAL E DE QUEM E QUAIS 

QUANDO A LUZ DE MARTE SAIR 

E a luz de marte esta saindo, já saiu e saira mais 

SETE MESES DE GRANDE GUERRA , MORTE AS PESSOAS MALEFICAS 

Morte a quem regeu a CURVA pelo avesso EX-SENHORA-BRITANIA 

ROUEN, EVREUX AO REI NÃO FALHARA 



Traidores ao Rei não não haverá, não na minha mesa, da mesma forma que não faltara, 

mas a estes jpa predestinados, não estamos realmente preocupados, garanto-vos, 

porque  a VOZ CUMPRE, A VOZ GUIA 

Digam amem meus anciões, porque tudo sera como é e deve ser não duvidem, não 

duvide mais GADE. 

Não se esquecam das honrarias e muito bem distribuídas , proque aqui não existe 

Salomoes ou mesmo Rainhas porstitutas, ate agora fiz de Graca, mas pela Graca, onde 

na Graca o TRONO É MEU E DE NINGUEM MAIS E JÁ DA PROMESSA COMO PROMETIDO 

E AQUI TAMBEM MAIS EDIFICADO A FILHA QUE VEM NA BALANÇA , A FILHA DELA, EU E 

O FILHO DO REI AO QUAL SE FOR CONTRADITADO TODOS ESTARAO AFUNDADOS. 

ESCOLHAS. 

Por sinal REI, mantenho-me firme pelo Divino, então faça a tua LINHA DESTA VEZ VALER, 

porque também sei que a mim com ou sem o DIVINO CUMPRIRA o que já me fez ver, 

entaõ não VACILE MAIS! 

 

CENTURIA V 

O Celts tem relação com os que fugiram com D Joao sendo que ele permitiu não resistir 

a Napoleao, porque eu entendo já estar de acordo, isto aqui nas centúrias e os celtas 

que deveiam ser os galeuses da rebelião a verdadeira passam a ser aqueles traidores 

também, pois sendo eles na antiguidade espalhados na península ibérica trazem o 

sangue de todos aqueles que desde 5200 a.C. vem resistindo pela arca perdida por 

corrupção. Enfim: 

ANTES DA VINDA DE RUINA CELTICA 

DENTRO DO TEMPLO DOIS NEGOCIARAO 

FACA NO CORAÇÃO DE UM MONTADO NO CAVALO 

ENTRARA O GRANDE SEM FAZER NENHUM RUIDO 

Antes de cair os da Babilonia levarão o cavalo, seu entendimento e dentro do templo 

haverá negociação, a faca no coração é traição para entrar ali um grande, afinal de 

contas fopi feita negociação para isso. Enfim: 

SETE CONSPIRADORES NO BANQUETE CAUSARAO BRILHO 

7 é a curva, pela curva causarão brilho,  

CONTRA 3 O FERRO FORA DO NAVIO 

7+3=10 do tabernáculo indicando uma mesa de todos juntos e traidores, pois enquanto 

7 falarao da curva, da verdade e conspirarão contra 3 , nesta nau a VARA DE FERRO esta 

fora. É apenas para causar! Mostrar trabalho , mas nada realmente cumprir, fazer. 

Enfim: 



UM  TERA AS DUAS FROTAS CONDUZIDA AO GRANDE 

E aqui novamente Nostradamus começa a centúria mostrando como se monta o jogo de 

xadrez 2 na mesma linha carneiro e bode, branco e vermelho, 2 que fingindo ser contra 

são os mesmos e nas mesmas intenções de nau. Enfim: 

QUANDO PELO MAL, O ULTIMO NA TESTA LHE ATIRA. 

Eles se traem por eles mesmos. 

O SUCESSOR AO DUCADO VIRA 

E assim detemrinam quem ficara e quem saira 

Sempre a mesma coisa e sempre bem orquestrado conseguem a um povo que era 

inculto sem o GRAAL com números donde apenas eles reconhecem a verdadeira 

matemática, trigonometria para verdadeiras ciências, como por exemplo no tempo 

espaço orquestrar por simulacros 

DE MUITO ALEM QUE O MAR DE TOSCANA 

De muito além do poder de Roma 

UMA LINHAGEM GAULESA FLORENÇA GANHARÁ 

Porque este sucessor que veio das américas a Roma foi pego pelos gauleses etc e que 

aqui representam a Snata Alianaça 

A RA NAUTICA EM SEU GIRAO SERA ACORDADA 

Sabe aquela historia de sapo vira rei e VOZ ACORDA E DO DIVINO e também faz o que 

promete para mostrar aos teus os locais escondidos. Entao é isso! 

O FOGO VIVO ESTARA SOLTO 

Em mim, a voz 

A MORTE APAVORANTE VIRA ESCONDIDA EM GLOBOS 

Porque acontecerpa por simulacro a priemira etapa da guerra, no recôndito, orque pé 

assim que esta tudo aqui dito pela voz e escrito no profético 

DURANTE A NOITE A CIDADE SERA REDUZIDA A CINZAS PELA FROTA 

A CIDADE INCENDIADA SERA UM ALVO FACIL 

Durante a noite, no recôndito, no escuro, pois também mesmo que a frente destes eu 

ando nos vales da morte, no escuro DEUS ME GUIARA porque DEUS É JUSTO sabe! 

AQUELES DO SOL NÃO CRUZARAO O MAR EM SEGURANCA 

...PARTE DA ASIA MUDARA 

Prestemmm atenção ao simulacro e lembrem daquele velho senhor sábio letrado 

injuriado fazendo a rota primeiro, primeiro mudar depois navegar 



POR GRANDE FUROR O REI ROMANO BELGICA 

E olha que incrível Nostradamus com a voz já nos fala mais claramente que dos 28=10 

todos são um só porque todos são REIS ROMANOS deste poder do cálice poluído de 

Nanilonia que caiu. 

OFENDER QUERERA POR FALANGE BARBARA 

FUROR ROSNANTE EXPULSARA GENTE LIBICA 

DESDE PANONIA ATE HERCULES A FORTALEZA 

Prestem atenção na VOZ amados , pois ela acabou de mostrar mais uam estratégia da 

orquestra por MIGRAÇOES 

É assim , aquele da BELGICA e por o mesmo poder e rede roma , fingindo carneiro dirá 

que não ficara com aquele da LIBIA , da mesma MONARQUIA DOS 28=10 expulsando 

assim para HERCULES e que é o PORTO DO GRAAL E A FORTALEZA dando um jeito de 

infiltrar do jeito que se quer e como se quer pela ONU que os faz a eles pelas suas 

fantasias e fantasias de LEIS dominar 

A VOZ ESTA AVISANDO COMO ELES ORQUESTRAM O JEITO DE INFILTRAR E TER 

DOMINIO 

E SE RIEM 

TAO LINDOS, ADORABLE 

CARNEIROS, VITIMAS , BODES, HORRENDOS 

SATURNO & MARTE EM LEAO ESPANHA CATIVA 

A primeira a receber sera a ESPANHA pela MONARQUIA que a compete entre FRANÇA 

E PORTUGAL agora republicas da sua sinistra idolatria Roma do cálice escuro, então além 

de receber se dirá cativa do reizão da LIBIA daquela da MONARQUIA TAMBEM dito por 

esta ESPANHA CORDEIRO AGORA , O BODE DO INFERNO BEM PROXIMO aos que todos 

estes querem devorar 

Isto é tudo questão de tempo na guerra destes REIS amados, ual 

Entao, orquestrado 

SATURNO & MARTE EM LEAO ESPANHA CATIVA 

POR CHEFE LIBICO AO CONFLITO ARRASTADO 

Ual, nem preciso decifrar não o é 

PROXIMO DE MALTA HERDEIRO TOMADO VIVO 

E assim próximos de Malta dos domínios franceses e britânicos, BUM, dominam 

PORTUGAL do HERDEIRO e a tomam, as terras 

E ROMANO CETRO SERA POR GALO GOLPEADO 



E aqui meus amados como a VOZ das proezas vos disse – ROMANO CETRO sera pelos 

nossos gauleses da inteligência já aguardadndo GOLPEADO e com o CETRO DO PODER 

ao qual vira de vermes sem o ESPIRITO SANTO, por isso mantenham-se todos nos 

preceitos, proque é guerra e o divino tem sempre peso 1:1 para erros de caráter, nãos 

se esquecam 

QUANDO O PREÇO DA GOTA DE SABA 

Quando a RAINHA DO SUL E MAIS SABIA DO QUE SALOMAO APARECER conforme 

Mathues Biblico e Lucas Biblico. 

NÃO MAIS SE PUDER SE MANTER NO PONTO MAXIMO 

E não mais se puder segurar a onda do oculto e da mentira 

NA EPOCA EM QUE CADAVERS HUIMANOS FOREM CALCINADOS PELO FOGO 

Na época desta GUERRA FALSA CONTRA INOCENTES SEUS MISERAVEIS TRAIDORES, 

contra um povo que vocês alimentam com suas mentiras e depois simplesmente 

enchebdo-se o saco para seus próprios empreendimentos os dizima COMO SE FOSSEM 

DEUSES , seus merdas 

E A ILHAS DOS FAROS FOR INQUIETADA POR CRUZADORES 

Os verdadeiros, e digo aqui a ILHA DOS FARÓIS, DA LUZ 

APARECERÁ EM RODOS TERRIVEL ESPECTRO DE TERROR 

Roma, espera, tudo questão de tempo também. AMEM 

O GRANDE REAL DE OURO, DE BRONZE AUMENTADO 

O candeeiro aumentado, de bronze como as UNHAS da filha de Siao AUMENTADO 

ROMPIDO O PACTO, POR JOVEM ABERTA A GUERRA 

Rompido este pacto escroto e nojento de vocês, por JOVEM, eu ABERTA A GUERRA 

MAS A VERDADERIA DESTA VEZ 

POVO AFLITO POR UM CHEFE LAMENTADO 

Os teus cachorrinhos de moedas 30 

DE SANGUE BARBARO SERA COBERTA A TERRA 

Não preciso nem traduzir e nem desenhar, porque será! 

O PRINCIPE ARABE MARTE, SOL, VENUS, LEAO 

O da Monarquia da guerra falsa, com o sol na testa, amor nas palavras e dizendo-se REI 

REINO DE IGREJA POR MAR SUCUMBIRÁ 

Caira e com ele todo o seu templo também 



E nem se diga amado ROMA 

PARA OS LADOS DA PERSIA BEM PERTO DE UM MILHAO 

E não foram os da Persia os mesmo com Tiro, o ladrao 

BIZANCIO, EGITO, VER.SERP. INVADIRA 

Quem o diga Bizancio, egito a terra da destruição 

Ora! Basta-nos ver serpente. 

Ou basta-nos como NOSTRADAMUS EM 1500 FALOU DE SATELITES ver SERP de paginas 

web mesmo.  Search Engine Results 

Mas ver também indica a um verme, verme serpente. 

O VERME SERPENTE que vocês como JONAS criaram os invadira a si mesmos o que já é! 

POR FOGO & ARMAS NÃO LONGE DO MAR NEGRO 

VIRA DE PERSIA ESCAPAR TREBIZONDA 

O verme se escondera na Turquia , nesta região ai. 

O principezao. 

TREMER FATO, METHELIN, SOLO ALEGRO 

Tremera a roupagem do equilíbrio ao som da dança 

É o que entendo. 

DE SANGUE ARABE DE ADRIA COBERTO ONDA 

Pego, seu czarista de merda, demônio humano, porco, seu bosta 

De sangue árabe de roma.... 

EM TODA A VOLTA DA GRANDE CIDADE 

ESTARÁ SOLDADOS ACAMPADOS  POR CAMPO & VILA: 

DAR O ASSALTO PARIS , ROMA INCITADO, 

SOBRE O MAR ENTAO SERÁ FEITA GRANDE PILHAGEM 

Agora estamos em Portugal e não mais na Fortaleza, naqueles tempos mais próximos ao 

fim, diria que ainda um pouco antes, mais mais quentes, mais pressóricos. 

Passado o tempo do entendimento das orquestras e simulacros e com eles mais fracos 

e pegos, aqui é um tempo de outro pouco tempo onde o alvo já são pelas Monarquias a 

própria Monarquia, eliminação e terras, enfraquecimento. 

OS PRINCIPAIS CIDADAOS DA CIDADE EM REVOLTA 

LUTARAO DURAMENTE PARA READIQUIRIR LIBERDADE 



OS HOMENS SÃO CORTADOS, MISTURA INFELIZ, 

GRITOS, UIVOS EM NATES , TRISTE DE VER. 

Aqui são os 144 mil na verdadeira Guerra contra a falsa guerra de carneiros e bode 

E POR SINAL se a estratégia diz eles se fazem de vitima para assim mandar filhos de bode 

para outros locias estratégicos como a Espanha que ficara cativa pela profecia qui 

colocada o que não conseguira porque aqui já foi dada a proeza, o que significa mandar 

carta para carneiro atacar território já que bode esta incitando violência a uma rede que 

já foi orquestrada para não dar certo, pois o GENERAL assim que o Presidente entrar 

mantem na FORTALEZA e FORTE NÃO SO O CLERIGO MAIS OS 12 DO COMUNISMO 

VERMELHOS e consequentemente um a um indo virar MITO.  

Enfim: 

POR CIDADE FRANÇA DO GRANDE MAR SELENICO 

QUE TRAZ AINDA A PEDRA NO ESTOMAGO 

FROTA INGLESA VIRA SOB A LUTA 

TOMAR UM RAMO, DE TAO GRANDE GUERRA 

Eu entendo por cidade da sinceridade neste agora grande mar de acido, corrosivo 

Que traz ainda a pedra revelada no estomago cumprindo o livrinho doce que quando 

realmente visto e compreendido e a te por honra se torna amargo 

Frota Inglesa vira soib luta tentar ainda tirar o ramo da arvore 

Entao enquanto se luta na Mesopotamia , mar mediterrâneo, la no hercules se lutara 

aqui, na fortaleza, de tao grande guerra 

POR MAR O VERMELHO SERA PRESOS POR PIRATAS 

A PAZ SERÁ POR SEU MEIO PERTURBADA 

A IRA & O AVARO COMETERA POR SANTO ATO 

AO GRANDE PONTIFICE SERA EXERCITO DOBRADO 

Agora vi: É assim os vermelhos são pegos e para mim é aqui e agora, a paz sera então 

por seu meio perturbada e aqui é na Fortaleza já que a ultima centúria sobre o ramo nos 

trouxe a fortaleza novamente, por ira e avareja cometera por santo ato a beleza do feito 

e assim ao grande pontífice da orquestra e todo este simulacro EXERCITO DOBRADO, 

chamaram o trompete. Entao continuemos: 

A GENTE DE DACIA DE INGLATERRA  & POLONIA 

A gente do céu, de Inglaterra e Polonia que fica na bunda da puta 

A gente que se diz do céu, porque não achei DACIA , mas a palavra me levou a Portugal, 

ok 



São estes que farão e que são os vermelhos NOVA LIGA também e sempre fingindo 

serem carneiros, VIGIA 

E DE BOEMIA FARAO NOVA LIGA 

BARCAS, TIRRENOS ERGUER CRUEL BRIGA. 

A voz manda erguer CRUEL BRIGA é isso ! 

Isto criará muitos conflitos e cruel briga, sem cessar e por todos os lados. VIGIA POR 

TODOS OS LADOS DIZ A VOZ SEM CESSAR, VACILAR 

DO PONTO EUXINIO & A GRANDE TARTARIA 

Este ponto euxinio de Arriano é um ponto de levantamentos profundamente 

estratégicos agora , coordendas do ponto da cruz a expansão GADE detalhadamente 

estudadas, se estamos aqui no ponto e agir assim e dai para ali e agora para aqui como 

se expandira na cartesiana em blocos de 4 e finalmente no todo, como tudo reagira, se 

houver erros, como enfraquecer e impedir já que chamaram o carneiro etc. deve ser 

mais bem orquestrado que dos primeiros que orquestraram falsamente 

Entao deste ponto a grande tartaria TODO O TERRITORIO, TODO, detalhadamente e 

rápido com os 28=10 mais tudo relacionado 

UM REI EXISTIRA QUE VIRA VER A GALIA 

Os gauleses desta Odisseia, e é este que assim deve fazer agora diz a VOZ 

ATRAVESSARA OS ALANOS E A ARMENIA 

Percorrera por este ponto desde aquela guerra la atrás contra o Ira junto aos 28=10 até 

a Armenia 

e em bizancio deixara ensanguentada vara 

ou seja na analise até ROMA percebendo esta vara ensanguentada fincada 

Veja por exemplo a ALIANCA DAS 8 NACOES NAS GUERRAS DOS BOXERS e o CARNEIRO 

JAPAO contra o BODE CHINA 

Veja que o tema da guerra estratégica e orquestrada é ESTOU PUTINHO COM VC 

PORQUE VC NÃO PERCEBE COMO NOSSA LUTA MARCIAL VENCE VOCE SO NA MAO DE 

BRACO e por causa disto 8 se levantaram fingidamente ofendidos, UAL! 

Estou preocupado com a pobreza que minha monarquia oferece e por isso vou me 

reerguer como potencia, e dai 8 se levantam e assim vai. 

Entao deram o inicio das intrigas um nome bem chucruzinho que não afeta ninguém, 

luta de boxers so para esquentar. São fera os cara! Todos os 9, porque aqui não há nada 

a não ser carneiros e bodes. 

VEJA QUE A GUERRA DO ACRE foi estimulada UAL por um ESPANHOL ual e EUA e BOLIVIA 

ficou contra o ACRE E BRASIL por causa de um ESPANHOL da MONARQUIA 28=10 



 

Veja que na guerra RUSSO –JAPONESA a Monarquia do Japao entrou em trata com 

czaristas da monarquia e que tem a Russia junto a um tal PRINCIPADO DE MONTENEGRO 

de monarquia absolutista profundamente religioso que foi formado depois de um 

escândalo romano de um bispo querendo trep%# ops desculpe CASAR e o mais lindo 

SÃO OTOMANOS. 

Vamos agora as PRIMEIRAS GUERRAS DOS BALCAS – o REINO Montenegro Otomano 

agora de Nicuulau esta e OTOMANO kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk CONTRA IMPERIO 

TURCO-OTOMANO kkkkkkkkkkkkkk isso para testar a INTELIGENCIA DO POVO e 

perceber sua capacidade de cegueira e ainda se rir da facilidade de orquestrar tendo a 

certeza de continuar o jogo fingindo separados tudo junto na putaria. 

Veja que nesta guerrissima eles conseguiram dividir despojos entre todos e ainda criar 

um novo espaço de domínio um tal estado independente albanês, eles contra eles 

mesmos criando HISTORIA , demaissssssssssss, adoro tudo isso! 

Mas vamos mais a frente, vai ser mais divertido ver o já entendido agora, vamos lá: 

Vamos começar pela OCUPACAO SOVIETICA DO AFEGANOISTAO, ali a gente tem ate 

para o bode ou carneiro APOIADO POR, sabe aquelas coisas de MARKETING entre 

patrocinador e apoios. 

O mohammad parece irmão do maduro com a Uniao Sovietica contra um guerreiro 

santo Mujahidin da pesada kkkkkkkkkkkkkk APOIADO POR: Pasquitao, Estados Unidos, 

Arabia Saudita, Reino Unido, nosso aclamado e maravilhoso REINO UNIDO.  

A origem da guerra foi MARXISTA para então os cordeiros brancos impedirem tal 

condição venezuelana, os salvadores do mundo. Veja quantos envolvidos, um povo de 

campo denominando Mujahidin apoiado por Pasquitao, Estados Unidos, Arabia Saudita, 

Reino Unido, nosso aclamado e maravilhoso REINO UNIDO 

Com a guerra anterior entra IRAQUE com apoio EUA e ARABIA Saudita do bloco de 

apoiadores da guerra anterior e PUTINHOS DA VIDA ficam contra a Uniao Sovietica a 

favor do marxismo agora com Siria Libia apoiadores de marketing Irão 

Na Monarquia dos 28=10 não são estes os bodes da união árabe que seja,a lgo assim. 

Eles contra eles mesmos e alguns bodes se faendo carneirinhos. 

Ai a mais ridícula a nossa eximia Inglaterra contra Argentina da coroa Espannha da 

Monarquia dos 28=10 so para fazer onda, rota, analises e estimular uma ondinha 

DAI e finalmente a primeira guerra do LIBANO, guerra de SALOMAO, dos cetros do 

LIBANO de nosso exímio rei exemplo de asnos, enfim: 

Nossos cordeiros dos templos de Israel SALOMON usaram a desculpa de sobrepujar os 

palestinos por PAZ e de uma falsa organização que pede liberdade não sei do que se na 



monarquia dos 28=10 poderes todos são da mesma linhagem né. Coisa mais esqueisita 

não e do povo gado olha os inocentes! 

Dai levantam uma desculpa de etnia kkkkkkkkkkkkkkkkkk para esquentar uma gurrinha 

pontual na Guerra de Nargono-Karabakh e dar um folego das guerrinhas que abaixaram 

a bola quente, mas não deixar desaquecer, porque senão o povo pensa 

DAI ENTRA A MONARQUIA DOS 28=10 na reta de frente na GUERRA DO IRAQUE , cheia 

de sofisticação , armamentos de ponta, poderosa, imponente, da nova era mesmo, 

incrível, um começo de tecnologia e apresentação da mesma, EXIBICAO DIRIA. 

O bode sadam Hussein inventa a ideia de invadir um certo Kuwait ai de um bode por 

causa de um debito e dai entra os cordeiros e a tecnologia do GRAAL OCULTO, E 

COMECO DA NOVA ERA MUNDIAL diria, quer dizer, começo de apresentação de um 

poder de tecnologia e filosofias MILAGROSAS , MAS DIFERENTES, SALVADORAS , mas 

sepre as mesmas migalhas que seja. Enfim: 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Dai a Russia da um jeito de ficar putinha com a própria Russia CHECHENIA e os mesmos 

la de cima apoiados pelos brancos os carneiros lembra Mujahidin, mas agora sozinhos, 

uma estranheza porque kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk , gentem, 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, os Mujahidin uns bostinhas de campo com metralhadora na 

mao contra a RUSSIA kkkkkkkkkkkkkkkkk que antes precisando de apoio agora são os 

caras contra a RUSSIA na CHECHENIA kkkkkkkkkkkkkk equanto seus apoiadores estão 

exibindo armas kkkkkkkkkkkkkkkkkk no IRA-IRAQUE , sinceramente. 

Os Mujahidin bombas ne! Fica a dica...mas contra Russia klkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

E a Russia com medo dos EUA no Iraque kkkkkkkkkkkkkkk etc 

A ideologia INDEPENDENCIA. 

Dai entra a operação traira das FARC para a COLOMBIA se aliar pela própria FRAC TRAIRA 

ao Brasil , mas Brasil e rede cordeiro ajudando a colombia contra as FARC 

Dai uma guerrinha por território a de Cenepa entre Equador e Peru. 

Ai sabe o tiozinho da Monarquia dos 28=10 moreninho entra em peso na guerra do 

congo 

, só da eles, sem apoio nenhum, apoio é entre eles mesmo em todas as frentes, os fodao. 

Esses e desta monarquia regional são os fodao. 

Enfim vejam que estes mesmos temas e estas mesmas guerras vao aumentando, 

aumentando, aumentando. 

E são sempre os mesmos na Monarquia um contra o outro combinado. 

Ai deram todas uma abaixadinha em 2016 intigando agora um caos mundial e 

generalizado, uma hora aqui, outra ali, população com medo, todos cansados, exaustos 



para assim chegar finlmente um SALVADOR na guerra falseada, o que o DIVINO NÃO 

DEIXOU, porque agora exaustivamente todos vai COMECAR A VERDADEIRA GUERRA 

POR NOSTRDAMUS ESTA TAMBEM ESCRITO entre brancos vermelho x terceiro.  

A VOZ QUE DIZ. A VOZ QUE FALA DA ORQUESTRA TODA AI TAMBEM. E ELA FALA DO 

PONTO EUXINIO & A GRANDE TARTARIA 

E os fieis e verdadeiros aonde estão, fieis mesmo, verdadeiros mesmo, regendo com 

vara de ferro e junto aos preceitos da verdade para um povo e não apenas para seus 

próprios empreendimentos. Enfim. 

DE REGIAO DA FELIZ ARABIA 

NASCERA PODEROSO DE LEI MAOMETICA 

OFENDER A ESPANHA, CONQUISTAR A GRANADA 

E MAIS POR MAR A GENTE LIGUSTICA 

Possivel estratégia, sobrebia entre eles mesmos, irmãos reais, de qualquer forma nem 

um nem outro, mas da aliança dos 28=10 dos czaristas e poderoso na lei maometica este 

ira usar a desculpa de conquistar a Espanha, lembra depois do cu da puta a POLONIA se 

vitimar e jogar os seus para esta região e assim conquistar e ficar entre PORTUGAL E 

FRANÇA , ponto perfeito e pertidsimo da FORTALEZA, DA ALIANÇA e assim conseguir 

pegar a gente da ABELHA, da nova ABELHA CHEIA DE MEL E GRAAL 

compreendem...espero que sim, porque esta profetizado como tudo aqui, avisado para 

impedir, ficaadica 

ESTAS SÃO AS PROEZAS QUE TIRO TINHA COMO CERTEZA PARA CONQUISTAR E VENCER 

POR ISSO DEUS DEU A ELE MAIS SABEDORIA QUE DANIEL, MAS COM A SOBERBIA 

EXCELSA ELE PERDEU 

DEPOIS DA MORTE DO VELHO PAPA 

Eu entendo aqui  como a saída dele do poder, sepultamento de poder, e por sinal Bento 

saiu alegando ser velho 

SERA ELEITO UM ROMANO DE BOA IDADE 

O que considero a priori Francisco 

ESTE SERA ACUSADO DE ENFRAQUECER A SANTA SE  E VIVERA POR UM LONGO PERIODO 

TOMANDO ATITUDES POLEMICAS 

Então estará em assuntos polêmicos como apoiar comunismo, levantar serpente em 

trono de papa, recitar lucifer em reunião de oração etc 

AO CHEFE INGLES EM NIMES LONGA PERMANENCIA 

Ao chefe inglês da traição longa permanencia 

IRA A ESPANHA EM SOCORRO DE AENOBARBA 



Ira a ESPANHA em socorro da TEIA que é o que o cálice em sua construção final faz, em 

socorro da rede 

VARIOS MORRERAO POR MARTE ABERTO ESSE DIA 

Varios pela GUERRA morrerão neste dia na ESPANHA 

QUANDO EM ARTOIS DESFALECER ESTRELA EM BARBA 

Quando na traição acabar a estrela da sabedoria , PORQUE FORAM PEGOS NA MENTIRA 

SOBRE OS ROCHEDOS SANGUE SE VERÁ CHOVER 

SOL ORIENTE, SATURNO OCIDENTAL 

Luz para o oriente e tempo para o ocidental 

PERTO DE ORGON GUERRA ; A ROMA GRANDE MAL VER 

Perto da traição guerra, o poder de roma grande mal a isto ve 

NAVES AFUNDADAS & TOMADO O TRIDENTAL 

Porque o tridental esta comigo e já revelado da promessa 

O GRANDE CAMELO VEM PARA BEBER NO RENO E NO DANUBIO 

Se levantara então um bode da corte dos 28=10 poderoso, czar 

ISTO É INEVITAVEL 

TREMERA A GENTE DO RHONE, AINDA MAIS A DO LOIRE 

PERTO DO ALPES , O GALO ANIQUILARA OS INVASORES 

Voltamos a cena do Alpes, e aqui são as próximas ultimas etapas da Monarquia dos 

28=10 já a muitos caindo 

DE SANGUE TROIANO NASCERA CORAÇÃO GERMANICO 

Aqui vejo da Russia 

QUE SE TRONARA DE TAL MODO PODEROSO 

RECHAÇARA GENTE ESTRANGEIRA ARABICA 

Contra eles mesmos 

VOLTANDO A IGREJA EM PRISTINA PREEMINENCIA 

Tentando recuperar dos 28=10  o poder de roma com estado superior pois apoiado pela 

RUSSIA 

Uma das jogadas é, conduzir o povo a lamentação através da morte e assim obriga-los a 

valorizar o falso culto do templo do dizimo Romano cheio de suas profanações e assim 



junto a um Kosovo, um comunismo, russia em aliança e se colocando como 

superiores...sao tacadas, jogadas, macetes para um povo 

O OGMIAO GRANDE BIZANCIO SE APROXIMARA 

Ogmios (em grego antigo: Ὄγμιος) era uma divindade gaulesa que Luciano descreve 

como um homem calvo com um arco e uma clava liderando um bando de homens 

aparentemente felizes ostentando correntes presas na língua e nas orelhas. Alguns 

estudiosos encaram isto como uma metáfora para eloqüência, possivelmente 

relacionadas à práticas dos bardos. Luciano recorda que os gauleses o associavam 

à Hércules, mas sua aparição em duas tabuinhas encontradas na Áustria sugere que 

também era associado à Hermes na tradição céltica oriental. 

E é este o terceiro O HERCULES, O GALO 

RECHAÇADA SERA A BARBARICA LIGA  

A liga da centúria anterior 

DAS DUAS LEIS A DOS PIRATAS CEDERÁ 

Das duas leis branca e vermelha esta é a dos piratas, dos gauleses, do Galo, de Herculer, 

do terceiro 

BARBARO E FRANCO EM PERPETUA BRIGA 

PÉLA SUABIA E OS LUGARES CIRCUNVIZNHOS 

Pelo ducado de raiz alemão, czarista, e das suas alinaças 

ESTARAO EM GUERRAS POR CAUSA DE NUVENS 

Estarão em guerras pelas nuvens , criando falsas guerras 

CAMPOS DE LOCUSTAS & MOSQUITOS MARINHOS 

Produzindo mortes, pestes, nojos 

DO LEMAN AS FALTAS SERAO DESNUDADAS 

Da traicao serão desnudados como o estão todos sendo com a revelação 

Veja que da traição , significa da própria traição deles com os preceitos de 

responsabilidade com a arvore com o divino e construção de uma falsa ordem e poder 

de monopólio 

 

Veja que desde do camelo no reno entrou aqui 3 frentes, bode vermelho, carneiros 

brancos e o terceiro. 

DA CENTURIA 80 NÃO SE TEM A DE 81 A 84 vai vendo.... 

A 85 fala dos mosquitos marinhos, enfim: 
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Antes de continuarmos, acho incrível o que ainda hoje e aqui acontece, acordei com 

uma imagem de aboboeira e me lembrei daqueles Jonas que para nada prestam. 

Mediante as profecias e todas as coisas ao qual a mesma profecia diz que quando desta 

voz aqui vir as tambems coisas eles dirão, não de ouvidos, nem tudo é assim, os tais 

Tomés que veem , sabem, mas como são de Roma e da rede e trabalham precisam assim 

agir. Enfim, da INTELIGENCIA da hoje fortaleza um diz, então já que pe assim chama o 

Carneiro diendo que o Bode esta aqui dos vermelhos e mandam carta para os EUA, jogo 

de manga, segundo plano , cercando a Fortaleza por todos os lados nesta nau contra o 

cumprimento. 

Os vermes secando a arvore e seu fruto. 

Tao fácil pegar com a Voz e suas proezas o ladrão não, basta-lhes a arvore e também 

olhar para aquele que começou com a ideia Romana, não deem coisas santas para os 

porcos e cachorros que nos mesmos criamos com nossas coisas santas. UAL! 

Talvez retiraram as profecias entre 80 e 85 em razão de Nostradamus ser muito evidente 

e na obra, da mesma forma que de Newton tiraram as imagens para apenas com a letra 

impedirem o entendimento do seu real Corolario I com o Graal, de qualquer forma 

continuemos lembrando que isto não me assusta, porque esta escrito ‘vencemos’ e se 

eu me cumpri na escritae pela escrita  já vencemos. 

O mesmo na CENTURIA V acontece de 3 a 8, 8 a 11, 11 a 13 etc 

PELAS SUAS CABEÇAS & TRES BRACOS SEPARADOS 

A GRANDE CIDADE SERA POR AGUAS OFENDIDA 

GRANDES ENTRE ELES POR EXILIO ESGARRADOS 

POR CABECA PERSIA BIZANCIO BASTANTE APERTADA 

Pensemos assim, a grande cidade é Babilonia e agora pelas suas cabeças aqueles da obra 

e agora por 3 bracos separados, os vermelhos e brancos unidos e o terceiro da Fortaleza 

estão em cena, mas veja, quando os vermelhos e brancos entre eles perdem dentro de 

seus próprios empreendimentos estes ficam tão desesperados que começam para nutrir 

suas perdas a se devorarem a si mesmos e por isso muitos grandes entre eles e por exilio 

perdidos, desviados , perdendo a batalha por cabeça do PERSA ROMANO do chefe da 

ordem agora e já bastante apertada. 

ACONTECERA kkkkkkkkkkkkk, mas tiraram coitados as CENTURIAS SEQUENCIAIS 

kkkkkkkkkkkkkkkk 

É para dar mais emoção, assinado RAINHA DO SUL DE LUCAS E MATHEUS, enfim: 

SOB O TERRITORIO DO REDONDO GLOBO LUNAR 

QUANDO FOR DOMINADOR MERCURIO 

A ILHA DE ESCOCIA FARA UM LUMINAR 



QUE DESORIENTARÁ OS INGLESES 

Quem tem a lua sobre seus pés, não é ela de APOCALIPSE 12 , eu mesma, então, já ela 

SOB O TERRITORIO DESTE GLOBO LUNAR DO SEPULTAMENTO DA PEDRA E QUANDO O 

DOMINADOR mensageiro, DA MENSSAGEM, hermes o mensageiro, a Voz dela reinar, a 

Ilha da Escocia fara Luz e aparentemente e aqui estará contra os Ingleses. 

Mas veja será FINGIDA esta relação pela Luz de paz. Vejamos: 

ELE INCORPORARA r GRANDE ALEMANHA BRABANTE 

Será incorporado no céu, no céu da sabedoria da lua, a Grande Alemanha , porque estes 

tem relação com o Duque de Brabante nas relações e a muito , Bruxelas da Belgica est 

com eles, Henrique foi nomeado pelos reis Romanos para ser. Enfim a tradição ali não 

se quebrou e mesmo dizendo estar contra o Reino Unido pela paz será mentira. 

ELE INCORPORARA r GRANDE ALEMANHA BRABANTE 

E FLANDRES, GANTE, BRUGES E BOLONHA 

Procurem contas por la, eles estão totalmente relacionados com a Belgicas, filhos estão 

la para as transações das MOEDAS para cá, não duvidem conforme as profecias da Voz 

das centúrias anteriores. 

Enfim: o passado ainda se remonta aqui em uma corrente de MOEDAS com escoceses e 

Belgica pela Italia , ROMA da BABAILONIA e da Monarquia dos 28=10. 

Entao esta PAZ pela Fortaleza da ESCOCIA, amados, 

A PAZ CIVIL É FINGIDA 

O GRANDE CHEFE ARMENIO MANDA TOMAR VIENA E COLONIA porque eles querem OS 

ALPES.  

Sabe porque amados, porque foi dito que lá eles sucumbirão, por la estará o fim deles 

mesmos. 

O chefe da primeira região que f%#$#$ com a verdadeira arca, do berço do anti-Cristo a 

Turquia onde pousou no monte ararat Noé com suas cabeças da prostituição e destas 

alianças contra os dois testemunhos e sepultados CANDEEIRO E OLIVEIRA manda tomar 

Viena aonde estão partes dos ALPES. 

Tão quentes estas profecias não é! Tão quentes diz a Voz e o poder de suas proezas, 

porque mesmo querendo descumprir se cumprirá. 

A 48 GRAUS DE LATITUDE 

NO FINAL DE CANCER (22 DE JULHO) HAVERA UMA SECA DEVASTADORA 

O INFORTUNIO VIRA DO CEU 

 



E então passamos para a centúria seguinte donde desta também desapareceu seu 

continuo, o que nem um pouco me faz temer e muito menos duvidar da palavra 

VENCEMOS EM CRISTO JESUS O ÚNICO FIEL E VERDADEIRO COM O ESPIRITO SANTO 

junto a promessa sobre meus dois FILHOS, Miguel e Filha de Jerusalem a Balança ao qual 

a isto representará e cumprirá em Jizreel. 

Enfim: 

CANCER indicará a destruição para o renascimento, renascimento daquilo que era 

vegetativo , o nascimento também da Voz para mostrar o deserto das aguas vivas e 

primordiais. A forma 4 eterna 8 no CETRO, porque latitude não é longitude na cruz 

perfeita mostrando os 12 que deveriam ser 24 no final de Cancer, do deserto sobre as 

aguas vivas em 22 , base do Graal entre 4 a terra , a forma, e que indica 2 o duplo 

homem, de julho , do mês 7, do limite em 10*7 de Apocalipse 12 UM INFORTUNIO A 

VOCES MONARQUIA DOS 28=10 VIRA ENTAO DO CEU E PELA MINHA VOZ DA VOZ E 

CUMPRIMENTO. Cumprindo! 

EU SOU A BASE DO MUNDO QUE VEM, A RAINHA DO SUL E NÃO MAIS OUTRA POR 

DIREITO MAIS QUE CARNAL PORQUE DIVINO, AQUILO QUE ESTA SUPERIOR A 

QUALQUER HOMEM, A QUALQUER REI, A QUALQUER SACERDOTE NA TERRA. 

Na centúria VI comecamor em 5: 

FOME TERRIVEL PELA ONDA DA PESTE 

SE ESTENDERA SOBRE TODO O POLO NORTE 

SAMAROBRIN , A 100 LEGUAS DO HEMISFERIO 

ELES VIVERAO SEM LEI, LIVRES DA POLITICA 

A fome vai ser geral, o Norte diz respeito aos que corromperam a ordem, todos da rede 

espalhados pelo mundo a cumprindo e sendo devorados por si mesmos nos tempos do 

fim desta Babilonia e por isso FUJAM DO NORTE, SAIAM DAS TERRAS DOS FILISTEUS, 

porque a fome se estendera para todos estes que não terão dos brancos e vermelhos 

nenhuma gratidão e muito menos do terceiro por traição, lembrando que o TEMPO 

desde 2011 para redencao acabou. 

Samarobrin 47, a forma da curva a 100 leguas do hemisfério sendo o hemisfério a curva 

do Graal e 100 as suas três casa indicando o centro VIVERAO SEM LEIS, LIVRES DAS 

POLITICAS porque a tudo descentralizarão com a CHAVE e de BABILONIA pela 

FORTALEZA. 

Isto faramo estes homens 2 por escolha , porque 2 é o duplo homem e 47=1 e 1 e 2[e a 

escolha na forma deste homem sábio pelo repouso e cumprimento ou pelo apocalipse 

que também sera cumprimento antes do repouso. 

UM COMETA APARECERA DA DIRECAO DO SETENTRIAO 

NÃO MUITO DISTANTE DE CANCER 



SUSA, SIENA, BEOCIA E O MAR VERMELHO TREMERAO 

O GRANDE HOMEM DE ROMA MORRERA QUANDO O COMETA DESAPARECER 

Da direção do Norte aquela mesma estrela de Jesus aparecerá, e aparecerá da direção 

do Norte que traiu a mesma estrela e assim tudo será entendido, compreendido e não 

muito distante de câncer, daquela centúria , pois é esta a centúria do mensageiro sobre 

as terras secas e prostituidas, assim o Imperio PERSA e Roma do poder TREMERÃO 

Porque assim esta escrito também: 

Ai de mim! porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos 

da vindima; não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma 

deseja. 

Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo; 

todos armam ciladas para sangue; cada um caça a seu irmão com a rede, 

As suas mãos fazem diligentemente o mal; assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela 

recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. 

O melhor deles é como um espinho; o mais reto é pior do que a sebe de espinhos; veio 

o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição; agora será a sua confusão.  

Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia; daquela que repousa no teu seio, 

guarda as portas da tua boca. 

Porque o filho despreza ao pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra, 

os inimigos do homem são os da sua própria casa. 

Eu, porém, olharei para o Senhor; esperarei no Deus da minha salvação; o meu Deus me 

ouvirá. 

 

Miquéias 7:1-7 

 

SIM MINHA INIMIGA BABILONIA AO QUAL AMOU MEU DESERTO DOS 3 ANOS E MEIO, 

DA IDADE DO FILHO, minhas lagrimas são estas pelos meus remanescentes escolhidos e 

filho, porque neste mundo de espinheiros que tu alimentaste nestes porcos e 

cachorrinhos quem o dignificaria contra ti e tuas moedas lisonjas e despojos não o é, 

nem na inteligência da Fortaleza temos agora dignos, mas: 

Eu, porém, olharei para o Senhor; esperarei no Deus da minha salvação; o meu Deus me 

ouvirá. 

 

Miquéias 7:1-7 

 

Porque ele ESTA EM MIM E EU ESTOU NELE, e: 

Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito; ainda que eu tenha caído, levantar-me-

ei; se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. 

Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa, e 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mq/7/1-7+
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execute o meu direito; ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. 

E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á a vergonha, que me diz: Onde está o Senhor teu 

Deus? Os meus olhos a contemplarão; agora será ela pisada como a lama das ruas. 

No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. 

 

Miquéias 7:8-11 

Ele me reedificou novamente, me tirou pela sua própria pressão e me chamou VOLTA 

FILHA REBELDE, eu que estou em ti e tu em mim,  E VOLTEI E REEDIFIQUEI PELA 

REEDIFICAÇÃO DELE DOS MUROS E DILATEI TODO O ESTATUTO, ou ainda duvidas! 

Assim sendo MINHA INIMIGA REAL BABILONIA EU RAINHA DO SUL A REAL. 

Naquele dia virá a ti, desde a Assíria e das cidades fortificadas, e das cidades fortificadas 

até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. 

Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do 

fruto das suas obras. 

Apascenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós, no 

bosque, no meio do Carmelo; apascentem-se em Basã e Gileade, como nos dias do 

passado. 

Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito.  

As nações o verão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder; porão a mão 

sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. 

Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus 

esconderijos; com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti.  

 

Miquéias 7:12-17 

E não é uma grande verdade e cumprimento amada Babilonia: 

Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus 

esconderijos; com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti.  

 

Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniqüidade, e que passa por cima da rebelião 

do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na 

sua benignidade. 

Tornará a apiedar-se de nós; sujeitará as nossas iniqüidades, e tu lançarás todos os seus 

pecados nas profundezas do mar. 

Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade, que juraste a nossos pais desde os 

dias antigos. 

 

Miquéias 7:18-20 

KARIN-A GENEROSA-DEUSA Isis do EGITO, aquela que carrega a flor e tem todos os 

bracos do poder em si mesma, filha de Sião, esposa ataviada, pitonisa, Debora, a 

menininha dos olhos de DEUS. 
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NOS TEMPLOS SAGRADOS SERAO COMETIDOS ESCANDALOS,  

SERAO IMAGINADOS COMO HONRA E LOUVOR 

DE QUEM ELES CUNHAM DE MOEDAS DE OURO E MEDALHAS 

O FIM SERAO TORMENTAS ESTRANHAS 

Creio que com os dois testemunhos OLIVEIRA E CANDEEIRO nem precisamos descrever 

tal aberração não é Rúbem, Pastor. 

UM ÇPOUCO DE TEMPO OS TEMPLOS DAS CORES 

DE BRANCO & NEGRO AS DUAS ENTREMISTURADAS 

VERMELHOS & AMARELOS LHES ROUBARÃO OS SEUS 

Porque de branco estão borrando nas calças agora. 

SANGUE, TERRA, PESTE, FOME , FOGO DAUGA MORTA 

Fogo da agua deles queimado que nem palha LEVIATA DE MERDA 

LEVIATAZINHO DE MERDA 

OS SETE RAMOS SERAO REDUZIDOS A TRES 

E voltamos novamente ao valor 7+3 = 21 onde aqui me abriu mais os olhos, me dilatou 

mais, reduzir 7 a 3 é trazer toda a circunferência da obra para o centro da chave, isto 

quer dizer IMPLODIR 

Entao quando isto for implodido sobre si mesmo, das obras feitas sobre o verdadeiro 

candeeiro e oliveira, 

A MORTE SURPREENDERA OS MAIS VELHOS 

DOIS SERAO ATRAIDOS AO FRATICIDIO 

Bracos&negros igual a amarelos&vermelhos dos 7+3+2, 12 da mentira serão atraídos, 

DIGO ATRAIDOS ao homicídio para cumprir a visão dos violentos de Daniel 11. 

E assim não se tem as centúrias subsequentes , amados...mas diz-se para MIM DEUS, a 

VOZ em MIQUEIAS e que fique tudo muito bem claro aqui FORTALEZA: 

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. 

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 4:10-13 

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

ajuntou como gavelas numa eira. 

 

Centúria 21 de VI: 

Quando os polos ARTICOS unidos juntos 

No oriente grande terros & medo 

Eleito recente, sustentado o grande tremor 

Bizancio de sangue bárbaro tingida 

PORQUE TUDO ORIENTE SE CUMPRIRA É QUESTAO DE CHRONOS 

A MOEDA DEVALORIZADA PELO ESPIRITO DO REINADO 

Quanto valor de moedas tu tens agora não é Oriente, czares 

O POVO SERA INSTIGADO CONTRA SEU REI 

NOVOS SANTOS TRAZEM PAZ, LEIS SAGRADAS PIORAM 

Ora, e não foi o próprio Jeremias que disse isto, que santos que nestes dia proferem paz 

são mentirosos com seus templos de salomao e zacarias 

PARIS NUNCA ESTEVE COM TANTO PROBLEMA 

Os traidores nunca estiveram tao traídos e com tantos problemas agora e sobre eles, 

LINDO! 

Centuria 25 

POR MARTE CONTRARIO SERA A MONARQUIA 

DO GRANDE PESCADOR TERA PROBLEMAS 

O JOVEM REI VERMELHO ASSUMIRA O GOVERNO 

TRAIDORES AGIRAM NO DIA BRUMOSO 

E aqui voltamos para aquelas centúrias anteriores daquele sábio, injuriado homem ao 

qual trabalhara no terreno por simulacro antes de se adentrar o GALO.  

O jovem rei vermelho não verá aqui o quão enfraquecido esta meus Senhores, não 

duvidem, falo com propriedade, pois pela Guerra deles mesmos a mesma guerra sera a 

eles mesmos contraria e principalmente porque o GRANDE PESCADOR DE LEVIATAS de 

Jó fará isto o que AQUI JÁ ESTA FAZENDO , não duvidem. 

DENTOR DAS ILHAS DE CINCO RIO A UM 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mq/4/10-13+


PELO CRESCENTE DO GRANDE CHYREN SELENICO 

PELAS NEBLINAS FUROR DE UM 

SEIS ESCAPADOS, ESCONDIDOS FARDOS DE LINHO 

5 a 1 é 6, sobre a vara, o cetro, para apenas 1 o VERDADEIRO 

O Grande MESSIA acido 

Pelas brumas e furor de um fará 6 escapados donde estão escondidos os fardos de linho, 

as cintas de Jeremias nas fendas destes rios de aguas poderes apodrecendo suas 

vestimentas, isto tudo ele fara com o escapar da própria VARA que carregam a tudo 

corrompendo e por um so, sua promessa, seu cumprimento, sua profecia SEU PROPRIO 

FILHO ETERNO E INTRANSPONIVEL . 

SUA ULTIMA MAO PARA ALUS SANGUINARIO 

Sua ultima mao, a de Deus para o incerto sanguinário 

NÃO SE PODERA O MAR GARANTIR 

Não mais Deus a este incerto e infelizmente nestes tempos poderá garantir 

ENTRE DOIS RIOS, O TEMOR DE MAOS MILITARES 

Porque assim será a limpeza 

O HOMEM NEGRO E IRADO FARA COM QUE ELE SE ARREPENDA 

Mas entendo que sera tarde demais BABILONIA. 

Centuria 37 

O ANTIGO TRABALHO SERA CONCLUIDO E DO TETO 

UMA CATASTROFE TERRIVEL CAIRA SOBRE O GRANDE HOMEM 

UMA VEZ MORTO, ACUSARAO UM INOCENTE 

O CULPADO SERA ESCONDIDO EM FLORESTA SOMBRIA 

E voltamos aqui sobre aquela questão do BREXIT e orquestras 

Veja que o antigo trabalho sera resgatado e concluído no teto, isto fara com que o 

grande homem caia por catrastofe de suas obras, prooprias obras contra a verdade, uma 

vez morto acusarão um inocente e este sera escondido em floresta de trevas. Entendo 

que pelos brancos quererão continuar as obras do sepultamento, coisas assim. 

UM GRANDE RIO FICARA DESOLADO 

JUNTO AO HEBRO SE REUNIRAO 

MONTES PIRINEUS O TOMARAO CONSOLADO 

QUANDO EM MAIO TERRAS TREMEREM 



Espanha e suas aguas ficara desolada e os montes pirineus de Hercules o Galo o tomarão 

consolado, arrependido quando em maio, no mês 5 do equilíbrio as terras tremerem 

Continuo dando atenção ao BREXIT e ORQUESTRAS e muita vigia e olhos dilatados 

quanto aos Issacares acordos, porque não se pode derramar sangue inocente, mas se 

pode pelas obras a tudo detectar agora e a estes consolados nada de poder e voz, apenas 

correntes e diminuição já que aparentemente se arrependeram e querem colaborar .... 

complicado não! 

VARA DE FERRO tão quanto Dã porque não é tempo de ingenuidades mais. 

A OGMIAO SERA DEIXADO O REINO 

DO GRANDE SELYN QUE MAIS SERA DESFEITO 

PELAS ITALIAS ESTENDERA SUA INSIGNIA 

REGIAO SERA POR PRUDENTE CONTRAFAÇÃO 

Ao homem calvo com o arco, o Hercules etc, ogmios será deixado o Reino, do grande Irã 

que mais será tambepm desfeito, este czar pelas Italias, poder de roma estendera suas 

insígnia e região será por prudente simulação e disfarce .... 

LONGO TEMPO FICARA SEM SER HABITADA 

ONDE SERNA & BARNE EM VOLTA VEM BANHAR 

Serna= 695 Barne = 399 , os dois possuem 9 no centro, e final 2 de 3, da metade do valor 

da chave de cada lado em 5 total. Entao esta terra longo tempo deste czarista não sera 

habitada 

DO TAMISA & MARCIAIS ATACADA 

Porque pelos Ingleses e orientais da corrupção da chave foi atacada, sobrepujada e 

aliada aos 28=10 

JULGANDO RECHAÇAR OS GUARDAS ENGANADORES 

E a orquestrra é rechaçar guardas, vigias enganadores que estes dizem ser pela verdade 

da chave com números enganadores etc. 

Será assim as suas nuances e orquestras da já profunda lavagem cerebral religiosa e 

maometica ali imposta. 

DE NOITE POR NANTES LIRIS APARECERA  

ARTES MARINHAS SUSCITARAO A CHUVA 

ARABICO GOLFO GRANDE FROTA AFUNDARA 

UM MONSTRO EM SAXE NASCERA DE URSO & PORCA GORDA 

E aqui estamos daquele simulacro não passar daqui do mediterrâneo va para os alpes e 

enquanto preparar terreno dai ir, porque se levantara antes para os últimos monarcas 



dos 28=10 já os anteriores todos eliminados. É deste tempo que se fala próximo ao total 

fim. 

Nas trevas  traição pelo olho, íris, lírios, etc aparcera 

Artes amrinhas suscitarão est chuva 

E afundará estes últimos czarists 

Um grande guerreiro porco gordo que gosta da gordura da liteira e alemão então 

aparecerá; 

AO APONTAR O DIA AO SEGUNDO CANTO DO GALO 

OS DE TUNIS, DE FES E DE BOUGIS 

PELOS ARABES CATIVO O REI DE MARROCOS 

O ANO 1607 DE LITURGIA 

Na orquestra e no final de tao enfraquecidos e incapazes de resolver, já no segundo 

tempo do ultimo trair a verdadeira liturgia do graal com números, os últimos czaristas 

da monarquia dos 28=10 ira fazer cativo os da Monarquia 28=10 que comporta a mesa 

deles mesmos por 7 e 7 da liturgia deles mesmo, porque se devoorarao por eles mesmos 

também e se vendo perder e perder e perder e por isso RESISTIR E RESISTIR E RESISTIR 

ATE O FIM. 

ENTRE DOIS MONARCAS AFASTADOS 

E são 2 hojes da aliança 28=10 que a comporta a africa 

QUANDO O SOL POR SELENICOS CLARIDADE PERDIDA 

Quando esta luz da mesa deles pelos ácidos dele e pela verdadeira claridade estiver 

perdida, proque já o esta 

ODIO GRANDE ENTRE DOIS INDIGNADOS 

QUE AS ILHAS EM SIENA A LIBERDADE DEVOLVIDA 

Vai ser linod de ver, não duvidem. 

A DAMA DEIXADA SÓ NO REINO 

SEU INCOPARAVEL (MARIDO) EXTERMINADO NO LEITO DE HONRA 

DURANTE SETE ANOS ELA PRANTEARA A MAGOA 

DEPOIS DE UMA LONGA EXISTENCIA E BOA SORTE PARA O REINADO 

Isto aoncteceu nos 3 anos e meio e já faz este anos de 2018 7 anos desde meu encontro 

com este marido ao qual exterminei-o no leito d ehonra dentro do casamento e com a 

voz pranteando sim todas as minhas magoas, mas nada acontece em vao porque assim 

me fui iobrigada a levantar os anciãos e a tudo como esta escrito cumprir. Aqui fala da 



importância também do reto caminho a todos e dai escondem as próximas centúrias, 

sendo que la em cima foi dito a este rei RETO vida longa e aqui , tirando as centúrias a 

próxima diz 

DOIS GRELHADOS SOBRE O CALÇAMENTO 

Isto ocorrera por desonra ao leito e por isso MESMO NA MAGOA estou pelo DIVINO não 

contraditando o trono e também na fe como penelope de Ulisse e pelo filho cumprindo. 

ELE ACORDARA e os dois grelhados aqui não haverá , mas que fique como alerta... 

VEJA QUE OS OSSOS não serão destes dois, mas: 

DURANTE UMA FUNDACAO DE UMA SEITA NOVA. OS OSSOS DO GRANDE ROMANO 

SERAO ENCONTRADOS 

Aqui com o Graal com números não se faz seita também 

UM HOMEM BEM DIFERENTE ATINGIRA O GRANDE IMPERIO 

DISTANTE DE BONDADE, MAIS AINDA DE FELICIDADE 

REGIDO POR ALGUEM VINDO UM POUCO DE SUA CAMA 

O REI SE PRECIPITA A UM GRANDE INFORTUNIO 

Porque ele se dedica a ser regido por alguém vindo e UM POUCO de sua cama, então 

aqui é aviso das profecias OUCA E COMO DIZ PADRE VIEIRA ABAIXE A ELA A CABECA 

Porque é assim que deve ser para vencer a todos. 

Enfim: 

E O GRANDE DAS MANOBRAS CONTRA A VERDADE VENCERAO COM ISSO, SE 

APROVEITARAM DISTO, DESTA BRECHA, DESTA FRAQUEZA DAQUELE QUE DEVERIA 

SUBIR POR ELA E COM ELA.  

UM CHEFE DO MUNDO GRANDE CHYREN SERA 

MUITO MAIS AMADO, RESPEITADO, TEMIDO 

SEU BARULHO E FAMA OS CEUS ULTRAPASSARA 

E SÓ SE CONTENTARA COM O TITULO DE VENCEDOR 

O QUE SERÁ CHEFE DO MUNDO SERÁ UM GRANDIOSO MONARCA – CHYREN 

Estará a tudo entendendo, não se precipitará em infortúnio por pouco ouvir regido 

aquela que esta em sua cama 

GRITAR VITORIA DO GRANDE SELENICO CRESCENTE 

Gritar vitória do grande acido crescente e sobre as coisas 

PELOS ROMANOS SERÁ A AGUIA CLAMADA 



TESSIN MILAO & GENOVA NÃO CONSETE NISSO 

DEPOIS POR ELES MESMOS BASIL GRANDE RECLAMADO 

Varios romanos convertidos se voltarão a AGUIA e que esta nela com o GRAAL e com o 

vencedor, e eles farão de tudo, os da Monarquia 28=10 para te-la e pelo Brasil ter a tudo 

reclamado como poder e assim manter a mentira reinando com todos os das lojas e 

templos de moedas 30. 

PERTO DO TESSIN OS HABITANTES LOIRE 

Perto da Suiça os habitantes da traição 

GARONA & SAONA, SENA GAIN E GIRONA 

Traição da vara, do trono e por França no passado 

ALEM DOS MONTES ERGUERAO PROMONTORIO 

CONFLITO DADO, PO CHEIO, SUBMERSO ONDA 

DE FES O REINO CHEGARA AOS DA EUROPA 

De Fez uma cidade maometica e das relaoes de França liga-se diretamente com a Europa 

FOGO A CIDADE DELES & LAMINA CORTARA 

O GRANDE DE ASIA EM TERRA E MAR EM GRANDE TROPA 

QUE AZUIS, GAZEOS, CRUZ A MORTE CAÇARA 

Este é o Anti Cristo contra o terceiro se aliando e tendo na verdade como aliados todos 

os espaços dos 28=10 da Monarquia 

PRANTOS, GRITOS E LAMENTOS, URROS E TERROR 

CORAÇAO INUMANO, CRUEL NEGRO E TRANSIDO 

Afetado por dor, algo que lhe faz mal em moral 

LEMAN AS ILHAS DE GENOVA OS MAIORES 

Traidores das ilhas de Roma um dos maiores 

SANGUE ESPALHAR, FRIO FOME SEM CLEMENCIA 

A GRANDE CIDADE DE TARSO POR GAULESES 

A grande cidade da Truquia pelos da reforma, o terceiro 

SERA DESTRUIDA CATIVOS TODOS EM TURBAN 

Alem de destruída todos os cativos serão de turbantes 

E AQUI É O TEMPO DOS ULTIMOS MONARCAS DOS 28=10 CHEGANDO AO TEMPO DO 

FIM 



SOCOROO POR MAR DO GRANDE PORTUGUES 

PRIMEIRO DE VERAO O DIA DO SAGRADO URBANO 

Primeiro do ceu e dai o dia dos 12 dos 24 que quer dizer já na ativa o que comprovará a 

próxima centúria mesmo que perdida as anteriores em EM MAIO HAVERA GRANDES 

TERREMOTOS 

Maio do dia de Santo Urbano indica os 12 ativos e não mais no priemiro de verão, no sol 

estudando e por isso este dia indica ainda o céu, seu entendimento 

UM GRANDE REINO FICARA ARRUINADO 

PERTO DO EBRO SE REUNIRAO EM ASSEMBLEIAS 

Peto Da ESPANHA e por isso em PORTUGAL 

OS PIRINEUS OS CONSOLARAO 

EM MAIO HAVERA GRANDES TERREMOTOS 

Estes Pirineus são os do cumprimento resgatando os locais assolados 

Verdadeiros ANJOS NA TERRA 

PRELADO AVARO, DE AMBIÇÃO ENGANADO 

Uma autoridade avarenta eclesiástica, de ambição enganada 

NADA FARÁ QUE MUITO CUIDAR VIRA: 

SEUS MENSSAGEIROS E ELE BEM AGARRADO 

TUDO SE RECUSA AO OLHAR DO QUE CORTA O BOSQUE 

Ao bosque da construção de sua avareza, é a isto que a tudo se recusara com as duas 

testemunhas candeeiro e oliveira e com números acesas 

PERTO DO PARALELO 45 O CEU SE ARDERA EM CHAMAS 

Perto do céu, 9, o topo do entendimento desta chave em tudo, ciência, historia, 

espiritualidade , profecias, etc. 

O FOGO SE APROXIMA DA GRANDE CIDADE NOVA 

DE REPENTE ERGUE-SE AO CEUS ENORME CHAMA 

QUANDO OS DO NORTE FIZEREM A EXPERIENCIA 

Olha isto remete para mim aquele acordo de dinheiro com um tal ping pong falado la 

em cima, já acordado por dinheiro o dizimo de almas como o foi as torres gêmeas entre 

a Monarquia dos 28=10. Ora porque de preto para franciscanos que levantam altares 

serpentes estava a esposa deste ....vigiai 

O INIMIGO DOUTO FICARA CONFUSO 



GRANDE CAMPO DOENTE E DESFEITO POR EMBOSCADAS 

MONTES PIRINEUS & POENUS LHES SERAO FEITO RECUSA 

PROXIMO DO RIO DESCOBRINDO ANTIGOS BURACOS 

Este inimigo douto que acredito ser carneiro se recusara a ajuda dos pirineus da luz, os 

que sabem , os que tem a pitonisa e profetisa e que é a RAINHA DO SUL das terras que 

vem por direito divino a coroa , o reino 

Proximo do rio, próximo das aguas abrindo as profecias, abrindo antigos buracos 

LONGE DE MIM, OS ASTROLOGOS IGNORANTES BARBAROS 

OU SEREIS AMALDIÇOADOS SEGUNDO OS VELHOS E SAGRADOS RITOS 

Na verdade e assim que muitos poderes agirão frente a verdade aqui aberta, o SOTAQUE 

 

CENTURIA VII 

IMENSA FOME POR CAUSA DA ONDA DE PESTE 

Fuja do norte enquanto há tempo 

E DA PROLONGADA CHUVA NO POLO NORTE 

DA CABEÇA MARITIMA E TRIBUTARIA 

CABEÇA TOSQUIADA TOMARA O ASSENTO DO GOVERNO 

PARA PERSEGUIR O SORDIDO QUE FICAR ENTAO CONTRA ELE 

DURANTE 14 ANOS MANTERA TIRANIA 

FALSO EXPOR VIRÁ TOPOGRAFIA 

SERAO OS CANTAROS DOS MONUMENTOS ABERTOS 

PULULAR SEITA FINGINDO FILOSOFIA 

POR BRANCAS , NEGRAS & POR ANTIGOS VERDES 

Havera então os que entrarão no poder que aparentarao serem tiranos, mas que na 

verdade serão o que se levantara antes do filho instituindo o cativeiro dos que são 

contra o odre da verdade trazendo falsas filosofias etc, 

E neste tempo ao fim temos então os últimos czaristas inda da Monarquia já bem 

enfraquecida 

OS CIDADAOS DE MESOPOTAMIA 

IRAO DE ENCONTRO A AMIGOS DE TARRAGONA: 

Amigos da ESPANHA 



JOGOS, RISOS, BANQUETES TODA A GENTE ADORMECIDA 

VIGARIO NO RÓDANO, CIDADE TOMADA , OS DE AUSONIA 

Todos comprados pelas relações Suiça pelo poder de Roma e dos 28=10 ali e ainda hoje 

DESPREZO DE REINADO POR NUMISMAS SEM VALOR 

Desprezo de reinado por moedas sem valor, os tais pratos de guisados, as tais moedas 
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E SERAO POVOS REVOLTADOS CONTRA O SEU REI 

PAZ, FATO NOVO, LEIS SAGRADAS PISOTEADAS 

RAPIS NUNCA ESTEVE EM TAO DURO DESATINO 

A palmeira destes nunca esteve em tão duro mau juízo, desvario, loucura 

POR CAUSA DE UMA GUERRA LONGA 

O EXERCITO ESTA TAO EXAURIDO 

NÃO HAVERA DINHEIRO PARA PAGAR SOLDADOS 

VAO CUNHAR COURO EM VEZ DE OURO 

Entao isto na mesa da fortaleza é algo a FICAR de olho junto a aliança ZEBULOM E ASER, 

por isso descentralizar de forma a pela própria descentralização preparar campo em 

tudo 

QUEM DEPENDER vai afundar geral em tudo alimentando a gordura dos 28=10 donde 

enquanto estes TERCEIRO enquanto estiverem gordos os brancos e vermelhos bodes e 

carneiros dane-se se tudo colapsar , pois eles tem a liteira para levantar como se quer 

É UMA ORQUESTRA DE SABEDORIA, MAS QUE TAMBEM SERÁ DIVINA NÃO DUVIDEM e 

tudo ira se cumprir 

IMITAÇOES DE OURO E PRATA SE TRONARAO INFLACIONADAS 

APÓS A DOCE VIDA FORAM ATIRADAS NA FOGUEIRA 

ESGOTADOS E CONTURBADOS PELA DIVIDA PUBLICA 

PAPEIS E MOEDAS SERAO ELIMINADOS 

O GRANDE BOLSO VIRA LAMENTAR E CHORAR 

DE TER ELEGIDO: ENGANADOS SERAO COM O TEMPO 

POUCA GENTE DESEJARA FICAR DO LADOS DELES 

DECEPCIONADA PELOS DE SUA PROPRIA LINGUAGEM 



Isso acontecera com os da rede , da própria rede totalmente a favor dos 

empreendimentos do Poder de Roma agora nos tempos do fim e Monarquia 28=10 liga 

com as mesas de Napoleao e demais, não duvidem. 

DEZ ENVIADOS, CHEFE DE NAVE POR A MORTE 

Kkkkkkkkkk e ainda terão de fugir dos escolhidos com a arca, kkkkkkkkkk 

Gente do ceu vai ser foda 

DE UMA VISO, EM FROTA GUERRA ABERTA 

Lembrando que os escolhidos neste tempo não perdoam mais ninguém, pois o tempo 

da redencao já foi e a muito tempo 

Da verdadeira 

AMADO perdoaríamos o papa do poder de roma e todos seus feitos ate agora, então 

proque perdoar você dentro da mesa não purificado de uma vez por todas e 

genuinamente. É ASSIM QUE VAI FUNCIONAR E ATE COM O REI QUE ESTIVER SENTAO A 

MEU LADO. 

CONFUSAO VHEFE UM SE ESPETA E MATA 

LERINS , STAECHADES NAVES, PROA DENTRO DA ESCURIDAO 

Assim sera para os traidores 

OS OSSOS DOS PES E DAS MAOS APERTADOS 

POR RUIDO CASA A MUITO DESABITADA 

SERAO POR SONOS CONCAVANDO DESENTERRADOS 

CASA SALUBRE E SEM BARULHOS HABITADA 

Assim sera amdos o construir da MESA. Assinado RAINHA DO SUL, NÃO DUVIDEM, como 

já esta sendo não! 

ENTAO UM BOUBON PROVARA SER MUITO BOM 

Entao um da Africa provara ser muito bom 

E da limhagem lusitana 

SUA PESSOA TRAZ O SINETE DA LEGALIDADE 

MAS TAMBEM O ODIADO SANGUE E NOME 

POR ISSO SERA TAMBEM INJUSTAMENTE CONDENADO A MORTE APÓS A SUA FUGA 

As centúrias estão cortadas então não se sabe quem condenou MAS QUE FIQUE DE 

ALERTA E VIGIA DEVE SE OS GENUINOS JUSTOS E VERDADEIROS TOMAREM 

PROFUNDAMENTE MUITO MUITO CUIDADO COM ISTO PROQUE ISTO ABRE BRECHAS 

ENORMES COM O DIVINO EM TEMPOS DE GUERRA E DE PAZ 



Bom, seja o que for ate aqui confirmou que primeiro caira a américa e que é o carneiro 

branco e dai entrara a aliança das américas para o Novo Imperio da FLOR, DA BALANCA 

e que já tem sua realeza REAL E FISICA, trono que não pode ser contraditado e para o 

vencer de todos deve ser sim protegido em tudo . Para tanto haverá uma bomba nuclear 

sim antes das américas unidas e o subir de um da Fortaleza e aliança lá. 

ESPERO QUE RECEBA EU LOGO MEUS PAPEIS DE REALEZA , NAAO ESTOU BRINCANDO, 

PROQUE É ASSIM QUE FUNCIONA A ORDEM E AS NOVAS E REAIS TERRAS AO QUAL NÃO 

É MAIS BABILONIA 

DESCUMPRINDO TODOS OS ESCOLHIDOS DA HERANCA SE DESCUMPREM 

ENTAO A OBRA E COMECANDO POR ESTE REI DORMINHOCO NOS PRECEITOS DIVINOS E 

REFORMAS DESTE CENTRO INICIATICO REAL GENEROSO DOS 24=10 , POIS TODO , MAS 

AINDA HÁ MUITO, ESTATUTO ESTA DILATADO , NÃO É! 

 

DE GRAÇA EU DEI A SALVAÇÃO POR ESCOLHAS, E GARANTO-VOS ESTOU SIM 

TRABALHANDO MUITO, DESDE 2011 SME PARAR, SEM CONFLITUAR A VERDADEIRA 

ORDEM, GLADIANDO, ME DESGASTANDO , FERINDO, MAS ACORDANDO NÃO É E JUNTO 

COM DEUS NÃO DESMERECENDO A VITORIA DE CADA LUTADOR E SEU TRONO E LUGAR 

ENTAO PRESTEM-SE PARA O MEU LUGAR TAMBEM E DOS MEUS AQUI NESTAS 

PROFECIA TAMBEM CONFIRMADOS 

 

 

Sim 'SOU EU E NÃO OUTRA' - A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta 
geração, e os condenará; pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de 
Salomão; e eis aqui está quem é maior do que Salomão. 

Lucas 11:31 

PORQUE SOU EU A AMADA E QUE TEM A LOTUS, A ROSA DE SAROM DE 8 PONTAS, O 
CALICE, CASTICAL, ÁRVORE, ESTRELA E QUE PODE PISAR TODA ESTA TERRA COM 
SANDALIA E LEVANTAR TODO O PÓ QUE NELA ESTÁ APRA ESTE TEMPO, O NOSSO 
TEMPO, O TEMPO DO FIM... 

Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres; então eu era aos seus olhos 
como aquela que acha paz. 

Cânticos 8:10 

A PAZ APENAS PARA OS NÃO CORRUPTIVEIS.... 

No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. 
Naquele dia virá a ti, desde a Assíria e das cidades fortificadas, e das cidades fortificadas 
até ao rio, e do mar até ao mar, e da montanha até à montanha. 
Mas esta terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do 
fruto das suas obras. 
Apascenta o teu povo com a tua vara, o rebanho da tua herança, que habita a sós, no 



bosque, no meio do Carmelo; apascentem-se em Basã e Gileade, como nos dias do 
passado. 
Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída da terra do Egito.  
As nações o verão, e envergonhar-se-ão, por causa de todo o seu poder; porão a mão 
sobre a boca, e os seus ouvidos ficarão surdos. 
Lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo, sairão dos seus 
esconderijos; com pavor virão ao Senhor nosso Deus, e terão medo de ti. 

Miquéias 7:11-17 

 

 


