
1

O Vaticano está posando de Branca de 

Neve, mas a Bíblia diz que a cidade é uma 

prostituta, “a grande prostituta”, uma seita 

(Apocalipse 19:2).1 O Vaticano usa todos os 

órgãos do governo em todos os países, in-

clusive nos Estados Unidos, como seus pe-

quenos anões malignos. Quanto mais poder 

e controle ele conquista nos governos, mais 

se oculta por trás dos bastidores em seu dis-

farce de “Branca de Neve”, de tal forma que 

o governo seja usado e culpado por todos os 

seus atos malévolos.

MOTIVO: O Vaticano deseja impor leis 

que assediam, caluniam, destroem e censu-

ram a todas as pessoas e ideias que não se-

jam católicas romanas, de forma que possa 

se manter no trono da rainha satânica (a grande meretriz).

Devido ao seu antigo desejo de controlar os governos e as igrejas 

de todo o mundo, a víbora chamada Vaticano tem infestado os go-

vernos do mundo e o dos EUA com tantos devotos Jesuítas zelosos, 

altamente treinados e a ele dedicados, que atualmente controlam 

as Nações Unidas (que o próprio Vaticano criou),2 a Casa Branca, 

o Congresso, e todos os órgãos governamentais estaduais, federais, 

civis e sociais, inclusive o Ministério do Trabalho, a Receita Fede-

ral, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal, os sistemas judiciais, as 

forças armadas, as polícias estaduais e federais e outras, bem como 

o sistema bancário internacional e o Sistema da Reserva Federal (os 

chamados Illuminati e Agentur), os sindicatos,3 a Máfia, e a maior 

parte da mídia de alta circulação.

Essa seita (o Vaticano) está muito próxima de substituir nossa 

Constituição Federal com suas leis canônicas universais e satânicas 

de morte aos “hereges” (qualquer um que não seja católico roma-

no). O General Lafayette, o general e assessor mais respeitado do 

Presidente George Washington, declarou profeticamente: “Se as 

liberdades das pessoas americanas forem algum dia destruídas, 

elas cairão pelas mãos do clero da seita católica romana.”4

Hoje, vemos o clímax de planos detalhados em trechos de um 

discurso de há cerca de cinquenta anos, feito na Austrália pelo Ar-

cebispo Gilroy, da seita católica romana:

“O lema da Igreja Católica Romana é ‘nossa única 

preocupação é conosco e com nossos companheiros cató-

licos’. Devemos derrotar todos os hereges [não católicos 

romanos] nas urnas. O santo padre declarou que as táti-

cas negativas são fatais. Os apelos do santo padre [o papa] 

são para que em breve os serviços públicos sejam 100% 

católicos romanos. Deve-se ter cuidado para que não se 

levantem suspeitas quando católicos romanos consigam, 

SERÁ QUE A RECEITA FEDERAL, A POLÍCIA FEDERAL, O MINISTÉRIO DO TRABALHO, 

A MÁFIA E OS SINDICATOS DOS EUA FAZEM PARTE DO VATICANO?

SERÁ QUE O PAPA É O SUPER CHEFE DE TODOS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO, ALÉM DO VATICANO?

OS SEGREDOS DO PAPA
em segredo, mais postos políticos no 

governo do que os protestantes, os ju-

deus e outros hereges.”

Milhões e milhões de pessoas foram 

assassinadas pelo Vaticano, conforme dis-

se o Senhor (Apocalipse 18:24). A histó-

ria registra esse fato. Durante a inquisição 

católica romana na Europa, 68 milhões de 

pessoas foram torturadas, mutiladas e as-

sassinadas por essa imensa seita.5 A Noite 

do Massacre de São Bartolomeu foi res-

ponsável pela carnificina que matou cer-

ca de 100.000 protestantes.6 O Presidente 

Abraham Lincoln culpou o papado pela 

Guerra Civil, com as seguintes palavras:

“Esta guerra jamais seria possível 

sem a sinistra e secreta influência dos jesuítas. Devemos ao 

papado o fato de agora vermos nossa terra banhada de ver-

melho com o sangue de seus filhos mais nobres.” E Lincoln 

acrescentou, “Sou a favor da liberdade de consciência em 

seu mais alto, nobre e amplo sentido. Porém, não posso dar 

a liberdade de consciência ao papa e a seus seguidores, os 

papistas, se eles me dizem, por meio de todos os seus conse-

lhos, teólogos e leis canônicas que sua consciência ordena a 

eles que queimem minha esposa, estrangulem meus filhos 

e cortem minha garganta quando tiverem a chance.”7

Devido às diversas revelações de Abraham Lincoln a respeito do 

Vaticano, ele foi assassinado assim como havia previsto. Sim, assas-

sinado pelos jesuítas, sob as instruções de Roma.8 O Vaticano não 

mudou desde os tempos de Lincoln.

O ERRO FATAL DE J. F. K.

Quando o Vaticano perguntou a John F. Kennedy “O Sr. irá se-

guir as leis canônicas de Roma ou a Constituição dos EUA?”, Ken-

nedy respondeu com firmeza: “A Constituição dos EUA”.9 Esse foi 

o erro fatal cometido pelo Presidente Kennedy. Seu assassinato foi 

ordenado por Roma, planejado e executado pelos jesuítas, assim 

como o do Presidente Lincoln. Qualquer um que soubesse demais a 

respeito do assassinato de Kennedy teria o mesmo fim.

Quando a América clamou por uma investigação, o ministro do 

supremo tribunal Earl Warren (membro da ordem secreta do Vati-

cano, Cavaleiros de Colombo) foi recrutado para conduzir a inves-

tigação. Ele gerou muita contradição e confusão – como se esperava 

que gerasse – e em seguida, passado o tempo suficiente, encerrou a 

investigação. Como o papa disse, “Ações negativas são fatais.” Lem-

bre-se de que o Presidente Kennedy foi um grande admirador e es-

tudioso de Abraham Lincoln e sabia o que Lincoln sabia.

por

Tony Alamo

1 Apoc. 17:1-5, 15   2 Vatican Imperialism in the Twentieth Century (O Imperialismo do Vaticano no Século XX), Avro Manhattan, pp. 167-170   3 The Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro 

Manhattan, p. 162   4 50 Years in the “Church” of Rome (50 Anos na Igreja de Roma), Charles Chiniquy, p. 483 (original sem cortes, versão de 1886, disponível em formato PDF, p. 342)   5 Smokescreens 

(Cortinas de fumaça), Jack Chick, p. 35   6 History of the World in a Christian Perspective (História do Mundo em uma perspectiva cristã), Vol. II, A Beka, 1981, p. 352   7 50 Years in the “Church” of Rome, 

Charles Chiniquy, pp. 498, 503 (original sem cortes, versão de 1886, disponível em formato PDF, pp. 352, 355)   8 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, p. 512 (original sem cortes, versão 

de 1886, disponível em formato PDF, p. 361)   9 Vatican USA (Vaticano EUA), Nino LoBello, Trident Press, pp. 79, 161-166   
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A II Guerra Mundial, com a morte de mais de trinta milhões de 

pessoas (seis milhões de judeus, no Holocausto),10 foi conjurada e 

patrocinada pelo Vaticano – Hitler, Mussolini e Franco eram todos 

membros dessa seita católica romana11 – com o objetivo de conquis-

tar o mundo, não para Cristo e sim para o Vaticano, o Anticristo.

Os tumultos na América do Sul e na América Central, a tirania 

sob o poder de Castro, treinado pelos jesuítas12 em Cuba e por todo 

o Caribe, e o terrorismo no Líbano e na Irlanda, hoje em dia são o 

reflexo da obra do Vaticano. Agora vocês podem perceber por que 

Deus chama a seita católica romana de mãe de todas as abomina-

ções da terra (Apocalipse 17:5)?

O Vaticano sabia que depois da II Guerra Mundial muitas pes-

soas tinham ciência de que a guerra havia sido uma inquisição do 

Vaticano, de forma que este se viu obrigado a usar de uma de suas 

famosas táticas de desvio da atenção para fundar a Sociedade John 

Birch e fazer com que todos passassem a pensar e a falar sobre o 

comunismo (também patrocinado pelo Vaticano), esquecendo-se 

do verdadeiro culpado (o Vaticano). Isso foi um enorme sucesso 

para eles.

O Vaticano também patrocina todos os principais grupos terro-

ristas do mundo. O motivo é para manter o pensamento das pessoas 

focado em tragédias inexplicáveis e insanas que seus grupos terro-

ristas cometem, enquanto o Vaticano se ocupa em debilitar todos 

os governos do mundo de forma que possa ter o domínio global 

(o poder papal). Quando notícias sobre o terrorismo são divulga-

das, são tão chocantes que minimizam as notícias sobre o Vaticano 

eliminando a Constituição dos EUA e privando as pessoas de sua 

liberdade religiosa (sendo presas, escolas e igrejas sendo fechadas). 

Esta é a verdadeira meta do Vaticano: o controle mundial de nossa 

religião e governo. Quanto mais insano, bizarro, descabido e inex-

plicável for o terrorismo, melhor. A mídia jornalística de alta cir-

culação controlada pelo Vaticano também nos mantém ocupados, 

pensando sobre todas essas coisas. Agora que seu modus operandi 

foi exposto, brevemente (com sua mídia e o Presidente dos Estados 

Unidos,  que acaba de se unir a eles) ela será a força motora de uma 

campanha para impedir todo esse terrorismo que mencionamos 

(que eles próprios criaram) para fazer com que todos acreditem que 

são bons, divinos e que jamais poderiam patrocinar algo do gênero. 

(Atualização: tal como Terry Waite promovendo negociações no Lí-

bano, para libertar os reféns).

Jim Jones, diácono católico romano jesuíta que posava como 

cristão, foi sacrificado (não suicidou-se com Ki-Suco envenenado), 

assassinado, juntamente com seu rebanho, pelo Vaticano, para que 

o mundo olhasse com cautela e desconfiando de inocentes retiros 

cristãos.13

“Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima sua alma 

abomina: Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que der-

ramam sangue inocente; O coração que maquina pensa-

mentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal; 

A testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia 

contendas entre irmãos” (Provérbios 6:16-19). (Todas es-

sas coisas que Deus odeia, são representadas pelo o demo-

níaco Vaticano.)

Você já percebeu que, com a Alfândega e a Imigração dos EUA 

controlada pelo Vaticano, não se consegue deixar este país sem pas-

sar por uma segurança altamente escrutinada (revistas, radar, etc.)? 

Nos anos 60, Timothy Leary,14 treinado pelos jesuítas do Vaticano, 

liderou a juventude de nosso país no vício em drogas. Naquela épo-

ca, bem como hoje em dia, a Alfândega e a Imigração não pareciam 

ser capazes de detectar dezenas de milhares de quilos de narcóticos 

e drogas que entram em nosso país (que um dia foi virtuoso), pe-

las Máfias, que fazem uma lavagem de todos os seus lucros ilícitos 

(todo o dinheiro ganho no mercado negro) através do Vaticano. 

Talvez seja por isto que o Presidente Abraham Lincoln tenha dito: 

“Vejo uma nuvem muito negra no horizonte da América. E essa 

nuvem negra vem de Roma.”15 

Veja o que a Bíblia diz sobre o Anticristo que causou toda essa 

corrupção e derramou todo esse sangue:

“E vi que a mulher [o Vaticano] estava embriagada do 

sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. 

E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande [perplexidade]” 

(Apocalipse 17:6).

“Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe 

outro tanto de tormento e pranto; porque diz em seu cora-

ção: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não 

verei o pranto” (Apocalipse 18:7).

“Estes [governos] têm um mesmo intento, e entrega-

rão o seu poder e autoridade à besta”, ou seja, um governo 

único mundial, com órgãos do governo, estadual e federal, 

civis e sociais, sob o poder de Satanás, dando esse poder 

ao Anticristo ao executar suas ordens (Apocalipse 17:13).

Estes são alguns dos últimos sinais do livro de Apocalipse na 

Bíblia antes que Jesus retorne à terra novamente, e não haverá mais 

tempo. Deus destruiu o mundo com água,16 Sodoma e Gomorra 

com fogo e enxofre.17 Em ambas as ocasiões, Deus enviou mensa-

geiros anunciando a condenação e ruina que estavam por vir. Hoje, 

Deus, em sua infinita misericórdia, alerta a todos os católicos ro-

manos, “Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos 

seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas” (Apoca-

lipse 18:4). Se você é um membro do povo de Deus, se o Espírito 

que dá vida o convocar para a vida eterna, então obedeça à Palavra 

saindo desta seita. Porquê? Porque não fazê-lo é desobediência e 

desobediência é o mesmo que bruxaria.18 

Muitos órgãos estaduais e federais dos Estados Unidos, contro-

lados pelo Vaticano, como a Receita Federal, a OSHA e o Ministério 

do Trabalho, juntamente com os sindicatos, têm destruído de forma 

inacreditável as estruturas econômicas do país, assediando e for-

çando centenas de empresas e indústrias a abrir em falência e a fe-

char suas portas.19 Com isto, milhões de cidadãos americanos estão 

desempregados e famintos, enquanto que os empreendimentos do 

Vaticano não sofrem qualquer tipo de assédio; ao contrário, progri-

dem, pois o Vaticano dirige os órgãos do governo. Veja o que Deus 

diz sobre o Anticristo quando ele será atirado às chamas do Inferno:

“Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão, e 

dirão: É este o homem [o Anticristo] que fazia estremecer 

a terra e que fazia tremer os reinos; Que punha o mun-

do como o deserto, e assolava as suas cidades?” (Isaías 

14:16-17).

GOVERNO AMERICANO APROVA OS 

CAMPOS DE TRABALHO ESCRAVO DO VATICANO

Um dos diversos empreendimentos multibilionários do Vatica-

no são os campos de trabalho escravo das vinícolas e destilarias, 

que não têm qualquer tipo de problema trabalhista, pois utilizam 

ilegalmente trabalho não remunerado (milhares de monges católi-

cos romanos). Esses órgãos do governo federal não permitem que 

10 Information Please Almanac (Almanaque “Informação por favor”), 1982, p. 98   11 Smokescreens, Jack Chick, p. 19   12 Smokescreens, Jack Chick, p. 35   13 Double Cross (La Cruz Doble), Chick 

Publications   14 PBS Late Night Interview with Timothy Leary (PBS Late Night Entrevista com Timothy Leary), Julho de 1983   15 50 Years in the “Church” of Rome, Charles Chiniquy, p. 510 (original 

sem cortes, versão de 1886, disponíve em formato PDF, p. 359)   16 Gên. cap. 6-7   17 Gên. 19:24-25   18 1 Sam. 15:23   19 The Vatican Billions (Os Bilhões do Vaticano), Avro Manhattan, pp. 214-215   
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qualquer outra pessoa goze dos mesmos privilégios de trabalho 

voluntário para Deus, nosso Pai e nosso Salvador, o Senhor Jesus 

Cristo, pois somos todos “hereges” (não católicos romanos). Sim, 

seus empreendimentos prosperam sem danos e sem assédio, em-

pregando força de trabalho gratuita em suas destilarias e vinícolas 

Christian Brothers,20 La Salle e Benedictine (campos de trabalho es-

cravo) e em muitas outras, desde o Vale de Napa na Califórnia até o 

estado de Nova Iorque.

A Receita Federal e o Ministério do Trabalho dos EUA contro-

lados pelo Vaticano agora cruzam a linha divisória constitucional 

que separa a igreja do Estado e, de todas as formas possíveis, tentam 

destruir todas as igrejas cristãs que creem na Bíblia e suas escolas. 

Um dos métodos utilizados é a revogação do status de isenção de 

impostos. Essa organização antiamericana e anticonstitucional (a 

Receita Federal dos EUA), entretanto, concedeu isenção de impos-

tos a todas as organizações comunistas da América sob o Código 

501(c)3. Nunca houve qualquer iniciativa de se revogar o status de 

isenção dessas organizações.21 A agência de arrecadação de Roma 

(a Receita Federal dos EUA) também se certificou de que a seita 

católica romana e todas as suas afiliadas (a igreja mundial unifica-

da) sejam as únicas organizações religiosas nos EUA que não sejam 

obrigadas a pagar imposto predial e territorial ou mesmo impos-

tos sobre seus negócios multibilionários.22 Esta ação tem respaldo 

na Seção 892 do Código Interno da Receitas. O Vaticano é a única 

religião que recebe milhões de dólares de assistência do governo 

federal anualmente para suas escolas paroquiais.23 Esse dinheiro 

vem dos impostos que você paga. Como disse o Arcebispo Gilroy: 

“nossa única preocupação é conosco e com nossos companheiros 

católicos” e “devemos derrotar todos os hereges”.

O Vaticano tem utilizado o Partido Comunista para ajudar a 

destruir as igrejas ortodoxas russas, e utilizou o Partido Nazista em 

sua tentativa de eliminar os judeus e suas sinagogas (pois o Vaticano 

diz que todos os demais são “hereges” – os não católicos romanos.)

RECEITA FEDERAL DOS EUA – ÓRGÃO ARRECADADOR 

DA SEITA ROMANA

Os jesuítas católicos romanos introduziram o sistema bancário 

internacional24 chamado de Illuminati e Agentur (e culparam os 

judeus por isto). O lema de Roma é “Aquele que tem as bolsas de 

dinheiro nas mãos governa as nações.” O Vaticano deu início a to-

das as guerras (inquisições) para livrar o mundo dos hereges (não 

católicos romanos) e depois emprestou dinheiro de seus bancos às 

nações para que tivessem dinheiro suficiente para combater essas 

guerras. Fomos tolos e permitimos que essa agência arrecadadora 

da seita (a Receita Federal – que responde apenas a Roma) entrasse 

nos EUA.

De acordo com as leis de Deus na Bíblia, a cada cinquenta anos, 

deve haver uma anistia de dívidas que não puderem ser pagos (um 

perdão de dívidas). A isto se dá o nome de ano do jubileu (Levítico 

25:10). Vamos rejeitar a lei canônica satânica de Roma, que prega a 

morte e a escravidão, e retornar à lei de Deus e de Seu Filho, Jesus 

Cristo. Vamos promover a anistia (o ano do jubileu). Essas dívi-

das foram instigadas por Satanás (a seita católica romana) para nos 

prejudicar e nos deixar em escravidão financeira. Não começamos 

essas guerras, não queríamos essas guerras e não pegamos esse di-

nheiro emprestado. Por que, então, temos de sofrer? Essas guerras 

foram todas inquisições católicas romanas, cujo intuito era moldar 

o mundo em um mundo de um só governo, uma só igreja e uma só 

mídia.25 

Na convenção da igreja mundial unificada em Vancouver, al-

guns de nossos voluntários ficaram chocados com os estandes e a 

literatura pró-homossexualidade, estandes e literatura pró-bruxa-

ria, embriaguez e total imoralidade, exaltados pela maior seita satâ-

nica “universalizada” deste mundo. Essas pessoas satânicas chamam 

qualquer entidade que pregue a verdadeira Palavra – que é a sepa-

ração do mal e a consagração ao bem26 – de culto ou seita. Porém, 

eles adoram essa organização mundial unificada e o líder de sua 

seita, o papa:

“Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se 

chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que [esse 

papa, ou um papa que há de vir] se assenta [ou em breve se 

asesntará] no santuário de Deus [em Jerusalém], apresen-

tando-se como Deus” (2 Tessalonicenses 2:4).

“A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com 

todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, E com todo 

o engano da injustiça para os que perecem” (2 Tessaloni-

censes 2:9-10).

Eles se ajoelham e beijam seu anel e seus pés27 e chamam-no de 

“santo padre”, o que é proibido na Bíblia.28 Obedecem a todos os 

seus desejos. Ao nos chamarem de seita, nós que caminhamos no 

espírito e obedecemos a todos os desejos de Deus, eles provavel-

mente cometeram um pecado e uma blasfêmia sem perdão contra 

o Espírito Santo – que jamais serão perdoados neste mundo ou no 

mundo vindouro (Mateus 12:31-32). Mas Satanás não se importa, 

pois ele já blasfemou o Espírito Santo.

A MARCA DA BESTA

Satanás quer que você passe a eternidade no Inferno com ele.29 

E para conseguir que isto aconteça, veja o que ele, por intermédio 

dos órgãos do governo federal e estadual, está preparando para você 

agora: o governo exigirá o cumprimento da lei criando a obrigato-

riedade de manter uma marca em sua mão ou em sua testa para 

que a pessoa tenha a permissão de comprar ou vender (isto pode 

ser feito de forma invisível com o uso de raios laser). Deus dá a essa 

marca o nome de “marca da besta” (Apocalipse 19:20). O Vaticano 

dará um nome mais bonito para a marca, “a marca da paz, do amor, 

da união, do companheirismo, etc.” E Deus diz que se levarmos essa 

marca, iremos para o inferno (Apocalipse 14:9-11).

O papa, o super chefe, e seus órgãos do governo federal e estadu-

al dirão que se não aceitarmos essa marca, seremos boicotados (não 

poderemos comprar nem vender). Eu creio que Deus me alimenta-

rá, assim como alimentou as crianças hebraicas por quarenta anos 

no Deserto do Sinai. E Deus fará maravilhas novamente por seus 

seguidores fiéis que resistam ao papa, a seus órgãos governamentais 

e à marca.

O Presidente Reagan, assim como outros líderes mundiais, tam-

bém foi enfeitiçado pelo Vaticano. Isto se torna óbvio por sua opção 

repentina de enviar o embaixador americano ao grande prostíbulo 

romano (a sede geral dessa seita).

Sr. Presidente, o senhor está permanecendo demasiadamente na 

20 The Vatican Billions, Avro Manhattan, p. 182   21 Até 1987, todas as organizações comunistas eram isentas de impostos. Agora, graças a minha literatura, revogaram o status de isenção de impostos 

a todos os partidos comunistas. Entretanto, os comunistas do Vaticano estão tão inseridos no governo, sob o disfarce de Republicanos e Democratas, que não mais precisam de isenções. Isto para não 

mencionar o que o governo concede a seus grupos “pseudo-caridosos” e as subvenções multibilioárias concedidas às escolas paroquiais e a outras organizações comunistas elitistas católicas.   22 Vatican 

USA, Nino LoBello, p. 87   23 Vatican USA, Nino LoBello, p. 79   24 Vatican USA, Nino LoBello, pp. 45-47   25 Dan. cap. 7, 8:23-25, 2 Tes. 2:3-12, Apoc. 12:12-17, cap. 13, 14:8-11, 15:2, 16:13-14, 16, 19, 

cap. 17, 18, 19:1-3, 11-21, 20:1-4, 7-10   26 Sal. 97:10, Rom. 12:9, 1 Cor. 10:21, 2 Cor. 6:14-18, Efés. 5:3-12, Tiago 4:4, 1 João 1:5-6   27 The Crisis of Church and State, 1050-1300 (A crise da Igreja e do 

Estado, 1050-1300), Brian Tierney, Prentice-Hall, p. 49   28 Mat. 23:9   29 1 Ped. 5:8, Apoc. 12:11-12   
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companhia desses ministros da igreja mundial unificada, treinados 

pelos jesuítas, e eles estão lhe dando conselhos realmente ruins. O 

dinheiro do Vaticano e o grande respaldo do Vaticano estão fazendo 

com que você se torne parte dessa seita? Você venderia sua alma 

eterna, juntando-se e juntando nossa nação ao Anticristo em troca 

de dinheiro e poder temporário?

O Senhor pergunta: “De que aproveitaria ao homem ganhar o 

mundo inteiro e perder sua alma [eterna]?” (Marcos 8:36). Tendo 

feito isto, você está agora em grandes apuros perante o Deus vivo, a 

menos que se levante e se conduza corretamente, e rejeite sua deci-

são publicamente, de forma que o Senhor e o público saibam qual é 

seu posicionamento agora.

Com todo o respeito, Sr. Presidente, em nome de Jesus, eu lhe 

digo essas coisas. Estamos no final dos tempos, e o dia dos políticos 

já terminou. Todos nós devemos deixar que as pessoas saibam do 

que somos feitos. A Bíblia diz que aquele que não acata a repreensão 

da Palavra de Deus é insensato (Provérbios 12:1). Sr. Presidente e 

todos os presidentes e reis pelo mundo afora: haverá um julgamento 

para todos nós, e eu acredito que virá em breve.

UM VERDADEIRO ISRAELITA CRÊ EM DEUS

Não sou um seminarista teológico. Sou um verdadeiro israelita, 

banhado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo, e enviado 

pelo Senhor para pregar Jesus crucificado, ressuscitado, vivo, e logo 

de volta a esta terra novamente.30 Tenho plena autoridade dos Céus 

para fazer essa pregação.

Um verdadeiro israelita é aquele que crê em Deus e na plenitude 

de Sua palavra; isso não ocorre com a maioria dos judeus, uma vez 

que eles rejeitam o Messias, ao rejeitar as mais de 300 escrituras do 

Antigo Testamento que profetizam sobre o Messias. Alguns israeli-

tas se converteram à seita católica romana. O Vaticano queria que 

se tornassem rabinos de forma que pudessem instalá-los no Knesset 

(Parlamento) israelense como espiões. Alguns desses rabinos jesuí-

tas romanos estão lá hoje como espiões.

Durante a II Guerra Mundial, a Polônia era o país mais forte-

mente controlado pelo Vaticano. Se o Vaticano ama os judeus tanto 

quanto diz – e os amava então – por que permitiu que o massacre 

do maior número de judeus ocorresse nos campos de concentra-

ção da Polônia? Por que o Vaticano forjou o documento antissemita 

“Protocolos dos Sábios de Sião” culpando a nós judeus pelos desejos 

do Vaticano de reinar o mundo? Por que o Vaticano culpa a nós ju-

deus pelos esquemas dos banqueiros internacionais, os Illuminati e 

os Agenturs?31 E por que o Vaticano mantém espiões posando como 

rabinos no Knesset se esta seita católica romana antissemita ama 

tanto os judeus? Deus disse:

“Ah, povo meu! Os que te guiam te enganam, e destro-

em o caminho das tuas veredas” (Isaías 3:12).

O tempo da segunda vinda do Messias é agora, portanto, arre-

pendam-se ou pereçam,32 ou seja, aceitem o Messias e a expiação, 

que é Seu sangue, que Ele verteu para pagar por nossos pecados,33 

ou pereçam e vão para o Inferno se não o fizerem.34 

Existem líderes religiosos que estão levando milhões de pessoas 

ao inferno devido a sua conexão com a exaltação do Anticristo e 

de sua seita, “Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, ten-

do cauterizada sua própria consciência” (1 Timóteo 4:2). Alguns 

são padres jesuítas fingindo ser cristãos. Eles e suas organizações 

têm sido generosamente recompensados por Roma, pois têm arre-

banhado massas de seguidores ignorantes e ingênuos, diretamente 

para a igreja universal de Satanás, que tem planos futuros para que 

todos esses levem consigo a marca da besta35 em nome da irmanda-

de, da paz, do carisma e do amor cristão. Muitas pessoas têm sido 

facilmente conduzidas a esse grupo da seita do Vaticano e pensam 

estar corretas “pois não receberam o amor pela verdade, pelo qual 

deveriam ser salvos” (não seguiram a palavra de Deus ao pé da le-

tra). Por isto, Deus disse que lhes enviaria ilusões, “para que creiam 

nas mentiras; Para que sejam julgados [condenados] todos os 

que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade 

(todo o arranjo do Anticristo)” (2 Tessalonicenses 2:3-12).

Esses falsos líderes amam o dinheiro e as ligações políticas que 

a seita católica romana lhes fornecem. Ela os mantém na televisão 

nacional e internacional, e os ajuda a construir pequenos impérios 

temporários para si, destacando seus nomes, como nas redes de te-

levisão, nas universidades, nos vilarejos e em muitos outros empre-

endimentos comerciais inúteis, e o que supostamente deveriam ser 

irmandades cristãs. Deus diz:

“Trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é 

vaidade que conduz aqueles que buscam a morte” (Provér-

bios 21:6).

Esses líderes exaltam o papado e apoiam-no. Visitam o papa em 

Roma com frequência e incluem o clero católico romano em quase 

todas as suas funções sociais, permitindo sem qualquer pudor que 

eles tenham liberdade de aparecer em seus programas de televisão 

e rádio. Encorajam o Presidente Reagan a unir a nossa nação ao 

Anticristo (o Vaticano). O Vaticano os promove, e eles promovem 

o Vaticano, pois são iguais (mentirosos). É fácil vê-los e creio que 

vocês sabem quem eles são (basta ligar sua televisão).

Orem por seus seguidores cegos, pois eles confiam em palavras 

falsas, das quais nada se aproveita (Jeremias 7:8), e para os líderes 

cegos que “não falam a verdade; ensinam a sua língua a falar a men-

tira” (Jeremias 9:5), que lideram seus cegos, pois Jesus disse que am-

bos cairão na cova (Lucas 6:39). Jesus também disse:

“e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que 

arde com fogo e enxofre” (Apocalipse 21:8), e ficarão de 

fora do céu “os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, 

e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e come-

te a mentira” (Apocalipse 22:15), pois são como ele (Sata-

nás) que enganou Eva e agora o mundo (todas as mortes 

começam com uma mentira).36 

Jesus não veio trazer a paz, mas a espada (Mateus 10:34). 

Jesus veio para nos mostrar a diferença entre a luz e a escuri-

dão, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o corpo de Cristo e 

o Anticristo. Ele disse, Meus cordeiros conhecem minha voz 

e nenhuma outra seguirão (João 10:3-5, Apocalipse 14:4). 

Você ouve a voz de Jesus ou a voz do papa? Você é um dos 

cordeiros de Jesus ou um bode do Anticristo?37 Você gosta de 

ouvir mentiras ou verdades (a Palavra de Deus)?

Muitos de vocês deram apoio ao Anticristo ao pagarem os dízi-

mos a essas organizações. Dê seu apoio a Cristo, e não ao Anticristo, 

senão você acabará indo para o mesmo Inferno com ele, por apoiar 

uma mentira. Agentes secretos do Vaticano disfarçados de cristãos 

estão frequentando diferentes igrejas protestantes para recolher di-

nheiro e construir um templo em Jerusalém para o Anticristo (o 

Templo de Salomão), e cristãos ignorantes, que pensam não esta-

rem pecando ao serem enganados como foi Eva, dando a eles di-

30 Mat. 10:7-8, 28:18-20, Mar. 16:15-20, Lucas 24:46-48, Atos 1:8-11, 10:38-43, 1 Cor. 1:17-24, 2:1-5, 9:16-17, Col. 1:25-29, 2 Tim. 4:1-2   31 A History of the World (Uma História do Mundo), Hugh 

Thomas, Harper-Row, p. 498; e Germany 1866-1945 (Alemanha 1866-1945), Gordan A. Craig, Oxford, p. 84   32 Joel 2:28-32, Mat. 24:3-51, Lucas 21:7-36, 2 Tim. 3:1-5, 1 Ped. 4:7, Apoc. 6:12-17, 14:6   
33 Mat. 26:28, Rom. 3:22-26, 5:8-21, Col. 1:13-14, 20-23, Heb. 9:11-14, 10:5-17   34 Prov. 15:24, Mat. 3:12, 13:24-30, 37-43, 47-50, 22:13-14, 24:42-44, 48-51, Lucas 3:17, 6:19-31, 13:26-28, Apoc. 20:11-15   
35 Apoc. 13:15-18, 14:8-11, 15:2, 16:1-2, 19:20, 20:4   36 Gên. 3:4-5   37 Mat. 25:31-46, João 10:1-16, 26-28   
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nheiro para tal, em vez de serem discretos e justos, dando seus dí-

zimos a verdadeiros trabalhos cristãos. Jesus disse: “Meu povo foi 

destruído [foi para o Inferno] porque faltou-lhes conhecimento” 

(Oséias 4:6).

Porta-vozes católicos romanos ficam irritados quando a Palavra 

de Deus é pregada, e dizem que “não podem crer que nos dias de 

hoje, em nossa época, ainda haja pessoas que preguem o ódio, a 

discriminação, o preconceito, etc.” Porém, o que esses embaixado-

res do Vaticano de fato estão dizendo é que não podem crer que 

nos dias de hoje e em nossa época ainda haja pessoas pregando 

a Palavra de Deus, a verdade, e que existem pessoas que teriam a 

ousadia de expor Satanás (eles). As igrejas denominacionais deca-

dentes que têm se unido ao Vaticano alegam que “em lugar algum 

da Bíblia há qualquer menção que Deus ou Seu Filho, Jesus Cristo, 

retruque ou ordene a seus filhos para que retruquem de volta a 

Satanás.”

Na Bíblia – do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse – Deus, 

Seu Filho, Jesus Cristo, os patriarcas, profetas, discípulos e após-

tolos retrucaram a Satanás em todos os aspectos, sempre que sua 

falsa doutrina cruzava seus caminhos.38 Somos comandados por 

Jesus para usarmos a espada (a Palavra de Deus) para defender e 

preservar o Evangelho, retrucar a Satanás (em cada aspecto) com 

zelo e arrojo.39 Somos comandados a retrucar às falácias de Satanás 

(que distorcem a Palavra), assim como fez Jesus quando retrucou ao 

diabo no Monte da Tentação (Mateus 4:3-11). 

Paulo, pelo Espírito Santo, disse “Que pregues a Palavra,” todas 

as Palavras (2 Timóteo 4:2). Não abandone as escrituras sobre o An-

ticristo, os falsos profetas, retrucando, repreendendo e reprovando. 

Jesus disse que vivemos (vamos para o céu) através de cada Pala-

vra proferida pelo Deus vivo (Mateus 4:4). Isto inclui as palavras a 

respeito do Anticristo, dos falsos profetas, etc., pois Jesus disse que 

quando soubermos a verdade (todas as verdades, cada palavra), a 

verdade nos libertará (João 8:32). Porém, o Anticristo e seus fal-

sos profetas não querem que você seja livre, pois o mestre deles é 

Satanás, que gosta de manter as pessoas na escravidão. Se eles não 

querem que as pessoas sejam escravas, porque então se enfurecem 

quando a Palavra de Deus (que nos liberta de Satanás) é pregada? E 

porque chamam a qualquer pregação da Palavra de maldade, ódio, 

preconceito e discriminação se não são por Satanás?

O Anticristo e seus falsos profetas dizem que não precisamos 

fazer nada – em relação a servir a Deus – com entusiasmo. Dizem 

que obedecer aos mandamentos de Deus, pregar e cumprir a Pa-

lavra de Deus com entusiasmo é um pecado. Porém, no livro de 

Apocalipse, Jesus nos ordena a sermos zelosos ou Ele nos cuspirá de 

Sua boca (Apocalipse 3:16). Zelo e arrojo (entusiasmo) são as leis 

de Deus e Seus consagrados. Somos comandados a fazer o que quer 

que façamos, como se fosse ao Senhor (Colossenses 3:23) com todo 

o coração (Mateus 22:37), com zelo (entusiasmo). E se as pessoas 

se sentirem ofendidas com a Palavra de Deus (qualquer parte dela), 

Deus diz que são estúpidos (como as bestas). E Deus diz também 

que sentir-se ofendido por Sua Palavra ou rejeitá-la é um pecado.40 

Rejeitar a Palavra de Deus é rejeitar Cristo, e é apenas por meio de 

nossa aceitação (crença) da Palavra, que é o Cristo, que nos tor-

namos salvos. “Crê no Senhor Jesus Cristo [na Palavra] e serás 

salvo” (Atos 16:31).

O Vaticano, por intermédio de sua Máfia, primeiramente des-

truiu a moral do país com pornografia, prostituição, narcóticos, fa-

bricação e distribuição de bebidas alcoólicas, etc. Agora, com atos 

falsos de virtude, está tentando impor leis de censura a toda a sujei-

ra que ele próprio criou em nossa nação e pelo mundo afora.

Essa é a maneira enganosa, vil que a seita usa para fazer com 

que você acredite que ela é boa, decente, pura e virtuousa. É tam-

bém o primeiro ato de censura mundial criado pela seita.41 O se-

gundo intuito com essa censura será o de censurar toda a liberdade 

de expressão, inclusive a Bíblia – exceto da forma como o próprio 

Vaticano deseja que a Bíblia seja pregada, que é o exato oposto do 

que diz a Bíblia.42 O Vaticano sabe que o mundo não está ciente de 

sua forma satânica de conduzir as coisas, e o mundo – que não está 

ciente de que o Vaticano foi quem de fato criou toda a sujeira e toda 

a indecência que há nele – aplaudirá e adorará essa entidade, devido 

a esse ato “nobre” e premeditado. Isto é o que o Vaticano usa para 

atrair as pessoas, que são ignorantes sobre os atos e esquemas deles, 

para longe do Senhor e para perto deles. 

Os planos para o futuro que o Vaticano tem para essas pessoas 

cegas é o Inferno. A miséria ama companhia e Satanás e seus segui-

dores não querem queimar sozinhos. Eles querem que vocês, meus 

queridos, passem a eternidade com eles nas tormentas do Inferno.43 

Você quer o mesmo que eles querem para você? Ou você quer o que 

Jesus preparou para você, a felicidade eterna ao lado d’Ele e longe 

de todo o mal, de todas as decepções e de qualquer possibilidade de 

qualquer tipo de dano?44

ACERTE OS PONTEIROS COM DEUS

Não viva para este mundo temporário, que é apenas uma etapa 

breve da vida.45 Planeje seu futuro eternamente, aprendendo sobre 

o plano que o Criador e Regente do universo teceu para você – e 

rejeitando o plano obviamente satânico de dominar o mundo (que é 

vão e breve), através de satanás e sua seita católica romana.46 Se você 

não fizer isto, estará mostrando a Deus que é tão satânico e tão desa-

fiante quanto essa pessoa satânica que chama a si mesma de vigário 

de Deus, o próprio “deus” neste planeta. Acerte seus ponteiros com 

Deus – imediatamente, antes que seja tarde demais (como já é para 

o diabo). E a fumaça do tormento de satanás subirá do inferno para 

todo o sempre (Apocalipse 14:11).

“Vinde então, e arrazoemos, diz o Senhor: ainda que 

os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão 

brancos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o 

carmesim, se tornarão como a branca lã” pelo sangue de 

Jesus (Isaías 1:18).

No amor de Deus, Ele enviou para morrer por nós aquele que 

Ele mais amava (Seu Filho). Jesus nos amava tanto que deixou Sua 

vida e derramou Seu sangue por nós, para que nossos pecados pu-

dessem ser purificados, perdoados.47 Se amarmos como nos ama-

ram Deus e Seu Filho, nos livraremos de nossos pecados e de nosso 

estilo de vida antigo, malévolo; aprendendo a Palavra de Deus da 

forma correta, e levando a Sua verdade ao mundo, que só tem ouvi-

do mentiras há tanto tempo – para que as pessoas possam ter a vida 

que Deus e Seu Filho nos deram de forma tão livre. Porém, como 

poderão saber sem um pregador (não um noviço, e sim um que 

tenha aprendido os caminhos do Senhor)?48 

“Mas se recusardes, e fordes rebeldes, sereis devorados 

à espada; porque a boca do Senhor o disse” (Isaías 1:20).

38 Mat. 4:3-11, 16:21-23, Apoc. 22:18-19   39 Efés. 4:27, 6:17, 2 Tes. 2:14-15, 2 Tim. 1:13, Tito 3:10, Heb. 4:12, Tiago 4:7   40 Ezeq. 20:21-24, Zac. 7:11-13, Tiago 2:10-11, 1 João 3:4   41 Church and State, 

(Igreja e Estado), Vol. 37, No. 1, Jan. 1984, p. 16   42 The Vatican Empire (O Império do Vaticano), Nino LoBello, p. 68   43 Mat. 22:13, 25:30-46, Mar. 9:43-44, Lucas 3:17, 2 Tes. 1:1-9, 2 Ped. 2:4, 9, Apoc. 

14:10-11   44 Isa. 64:4, 1 Cor. 2:9, Apoc. 7:16-17, 21:3-4, 22-27, 22:1-5   45 Sal. 103:15-18, João 12:25, Tiago 1:9-12, 1 João 2:15-17   46 Dan. 7:7-11, 23-26, Apoc. 14:8, 16:10-11, 17:15-18, cap. 18, 19:20   
47 Mat. 26:28, Atos 13:38-39, Heb. 9:22, 26, 1 João 1:7   48 Rom. 10:14   
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Se você deseja ser salvo, faça esta oração e será:

Meu SENHOR e meu DEUS, tende misericórdia de minha 

alma pecadora.49 Creio que JESUS CRISTO é o FILHO do DEUS 

vivo.50 Creio que ELE morreu na cruz e derramou o SEU precioso 

sangue pelo perdão de todos os meus pecados anteriores.51 Creio 

que DEUS ressuscitou JESUS dos mortos pelo poder do ESPÍ-

RITO SANTO52 e que ELE está sentado à direita de DEUS neste 

momento, ouvindo a minha confissão de pecados e esta oração.53 

Abro a porta de meu coração e TE convido a entrar, SENHOR 

JESUS.54 Lava todos os meus pecados imundos no sangue pre-

cioso que TU derramastes em meu lugar na cruz do Calvário.55 

TU não vais me rejeitar, SENHOR JESUS; TU irás perdoar os 

meus pecados e salvar a minha alma. Sei disto porque a TUA 

PALAVRA, a Bíblia, o diz.56 A TUA PALAVRA diz que TU não 

recusas ninguém e isto inclui a mim.57 Portanto, sei que TU me 

ouviste, que TU me respondeste e que estou salvo.58 TE agradeço, 

SENHOR JESUS, por salvares a minha alma, e vou demonstrar 

a minha gratidão cumprindo os TEUS mandamentos e não pe-

cando mais.59

 Depois da salvação, JESUS disse que você deve ser batizado, 

completamente imerso na água, em nome do PAI, do FILHO e do 

ESPÍRITO SANTO.60 Estude a Bíblia (tradução em português por 

João Ferreira de Almeida [Corrigida Fiel – AFC], ou em inglês a 

Versão King James) com diligência, e faça o que ela diz.61

O SENHOR quer que você conte aos outros sobre sua salvação. 

Você pode tornar-se um distribuidor da literatura Evangelho do 

Pastor Tony Alamo. Enviaremos as publicações gratuitamente. Li-

gue ou envie-nos um e-mail para obter mais informações. Compar-

tilhe esta mensagem com outras pessoas.

Se você deseja que o mundo seja salvo, como manda JESUS, não 

roube de DEUS seu dízimo e suas ofertas. DEUS disse: “Roubará 

o homem a DEUS? Todavia vós ME roubais, e dizeis: Em que TE 

roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vós sois amaldiçoados com 

a maldição; porque a MIM ME roubais, sim, vós, esta nação toda 

[e todo este mundo]. Trazei todos os dízimos [10% da renda bruta] 

à casa do tesouro, para que haja mantimento [alimento espiritual] 

na MINHA casa [almas salvas], e depois fazei prova de mim, diz o 

SENHOR DOS EXÉRCITOS, se EU não vos abrir as janelas do céu, 

e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior 

abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele 

não destruirá os frutos da vossa terra; nem a vossa vide no campo 

lançará o seu fruto antes do tempo, diz o SENHOR DOS EXÉR-

CITOS. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados; porque 

vós sereis uma terra deleitosa, diz o SENHOR DOS EXÉRCITOS” 

(Malaquias 3:8-12).

EIS MAIS ALGUNS DOS SEGREDOS DO PAPA

O Vaticano é tão misterioso que a maior parte dos padres, freiras 

e membros do nível mais baixo do clero, e pessoas que trabalham 

nos níveis mais baixos dos órgãos do governo federal não sabem 

que fazem parte da maior seita do mundo e que os narcóticos, a 

prostituição, a pornografia, as bebidas alcoólicas e o mercado ne-

gro – tudo o que há de mais asqueroso – podem ser rastreados 

originalmente a partir do Vaticano e órgãos governamentais con-

trolados por eles.62 Dissidentes dessa grande seita, a seita católica 

romana, declararam que 68% do clero do Vaticano são culpados por 

homossexualismo, lesbianismo e fornicação. Todos esses atos são 

absolutamente proibidos por Deus e farão com que as almas de-

les vão para o Inferno se não se arrependerem.63 Com o passar dos 

tempos, diversos homens notáveis chamaram o Vaticano de “antro 

de corrupção”.

Um sacerdote do alto escalão jesuíta que trabalhou no Vatica-

no por muitos anos e respondia apenas ao papa, relatou para mim 

quando João Paulo II era padre na Cracóvia. Na Polônia, operários 

de fábricas locais estavam furiosos com o futuro papa (João Paulo 

II). Foi-me relatado que muitos operários queriam matá-lo, e de-

clararam que não queriam que ele aparecesse por lá nunca mais. 

E quando ele porventura aparecia, os operários atiravam estopas 

sujas de óleo nele, porque disseram que ele estava molestando suas 

criancinhas. Eles relataram também que ele (o papa João Paulo II) 

era homossexual. Isto explica todas as novas normas do governo 

americano, controlado pelo Vaticano, relativas a não discriminação 

de homossexuais.

Em um livro sobre o amor (luxúria) que o Papa João Paulo II 

escreveu quando era padre, ele repetidamente cita Sigmund Freud, 

como se estivesse citando um documento sagrado. Sigmund Freud, 

judeu convertido ao catolicismo romano, é conhecido como o per-

vertido mais renomado do mundo. Satanás, por intermédio de 

uma aliança mundial, de governos, igrejas e da mídia, controladas 

pelo Vaticano, promoveu Freud, juntamente com todo o campo da 

psiquiatria, para eliminar as palavras (os conceitos) de “pecado” e 

“culpa”. O Vaticano poderia então usar psicólogos e psiquiatras para 

internar em instituições pessoas que professassem sua fé nas ações 

sobrenaturais de Deus para com a humanidade (tanto agora como 

no passado). Esses psicólogos e psiquiatras, assim como a mídia ge-

ral, controlada pelo Vaticano zombam continuamente de qualquer 

um que exponha, através da Palavra de Deus, essa seita que Deus 

chama de “meretriz” em Apocalipse, e qualquer um que acredite 

e obedeça a Palavra de Deus, que inclui os mandamentos de Cris-

to para ressuscitar os mortos, curar os doentes, expulsar os demô-

nios, renascer, resistir e expor o diabo (a meretriz do Apocalipse). 

As perversões de João Paulo II e de Freud caminham em paralelo, 

como o primeiro admite em seu livro.

Agora que ele chegou ao auge (regente de sua seita católica ro-

mana e dos órgãos do governo federal Americano), ele pode criar 

leis como lhe convier. Ele agora quer que nós vivamos suas fanta-

sias, criando leis e forçando jovens, homens e mulheres, a usarem os 

mesmos banheiros em dormitórios universitários. Sua mente per-

vertida se regozija enquanto ele assiste à raça humana forçada por 

lei, a compartilhar seu estilo de perversão. Essas novas leis canôni-

cas de Roma, estimulando a perversão e a morte, são mantidas por 

dois de seus órgãos governamentais federais, chamados Ministério 

da Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Ministério da Educa-

ção,64 cujos nomes soam bastante oficiais, o que faz delas entidades 

disfarçadas, tanto quanto o disfarce de toda a operação do Vaticano, 

em sua falsa imagem de Branca de Neve.

Na guerra espiritual entre Deus e Satanás, nos regozijamos e es-

tamos muito contentes porque Jesus disse: “Exultai e alegrai-vos, 

porque é grande o vosso galardão nos céus; porque assim perse-

guiram os profetas que foram antes de vós” (Mateus 5:12). Somos a 

organização cristã que acredita na Bíblia mais poderosa do mundo 

(e temos muito orgulho disto). 

49 Sal. 51:5, Rom. 3:10-12, 23   50 Mat. 26:63-64, 27:54, Luc. 1:30-33, João 9:35-37, Rom. 1:3-4   51 Atos 4:12, 20:28, Rom. 3:25, 1 João 1:7, Apoc. 5:9   52 Sal. 16:9-10, Mat. 28:5-7, Mar. 16:9, 12, 14, João 

2:19, 21, 10:17-18, 11:25, Atos 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Cor. 15:3-7   53 Lucas 22:69, Atos 2:25-36, Heb. 10:12-13   54 1 Cor. 3:16, Apoc. 3:20   55 Efés. 2:13-22, Heb. 9:22, 13:12, 20-21, 1 João 1:7, Apoc. 1:5, 

7:14   56 Mat. 26:28, Atos 2:21, 4:12, Efés. 1:7, Col. 1:14   57 Mat. 21:22, João 6:35, 37-40, Rom. 10:13   58 Heb. 11:6   59 João 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Cor. 15:10, Apoc. 7:14, 22:14   60 Mat. 28:18-20, João 

3:5, Atos 2:38, 19:3-5   61 Deut. 4:29, 13:4, 26:16, Josué 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Tiago 1:22-25, Apoc. 3:18   62 Apoc. 17:1-6, 18:2-3, 23-24   63 Mat. 15:18-20, Rom. 1:20-32, 1 Cor. 6:9-10, 18, 10:8, 

Efés. 5:5, Heb. 12:16-17, 13:4, Apoc. 21:8   64 Vatican USA, Nino LoBello, p. 78-79   
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Certas editoras falsas que se perjuram (algumas até publicam 

Bíblias de maneira enganosa) e não escutam Jesus, que disse “Não 

pratiqueis violência contra ninguém nem acusais ninguém fal-

samente” (Lucas 3:14), nos incluíram em seus livros sobre as sei-

tas. Devido a suas mentiras gritantes, e dada nossa necessidade de 

apoiar a integridade da obra do Senhor, tivemos que investigar essas 

publicações sinistras, e naturalmente descobrimos que são contro-

ladas pelos jesuítas da seita do Vaticano.

“Que quereis vós, esmagais o MEU povo e moeis o rosto 

do pobre? Diz o Senhor DEUS dos Exércitos” (Isaías 3:15).

Vocês não sabem que “tudo o que o homem semear, 

isso também ceifará” (Gálatas 6:7)? E Deus retribuirá tudo 

aquilo que fizeres aos outros... “Minha é a vingança; Eu re-

tribuirei, diz o Senhor”, “Eu retribuirei” (Romanos 12:19, 

Hebreus 10:30).

Somos felizes porque nossa recompensa é grande, dadas as men-

tiras que espalharam sobre nós (Jesus disse assim) (Mateus 5:11-12).

Os órgãos do governo federal Americano e a mídia de massa, 

controlados pelo Vaticano (em uníssono) também nos possibili-

taram a enorme alegria e recompensas em abundância nos Céus, 

pois conjuntamente nos levaram aos tribunais sob falsas acusações 

e lançaram campanhas difamadoras65 contra nós incessantemente 

nos últimos quinze anos. Sob investigação, descobrimos que a mí-

dia jornalística de alta circulação66 e, é claro, os órgãos do governo 

acima citados, são secretamente controlados pelo Vaticano e/ou de 

propriedade secreta deles. Agradecemos ao Senhor e louvamos ao 

Senhor, Jesus, por ter nos mostrado esses fatos e por nos garantir 

nossa recompensa indubitável. O salmista Davi escreveu:

“Os reis da terra tomam posição e os governantes cons-

piram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido [pes-

soas], e dizem: ‘Façamos em pedaços as suas correntes, 

lancemos de nós as suas algemas! [Vamos eliminá-los!]’ 

Do Seu trono nos Céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar de-

les. Em Sua ira os repreende e em Seu furor os aterroriza” 

(Salmos 2:2-5).

A TEMÍVEL RECOMPENSA DOS QUE SE 

VOLTAM CONTRA DEUS

Incluam em suas orações todos os infelizes que lutam contra 

Deus, Seu Filho, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e o povo de Deus, 

pois se eles persistirem, existem recompensas temerosas predeter-

minadas para eles. Nós, assim como nosso Pai que está nos Céus, e 

Seu Filho, Jesus Cristo, não desejamos que qualquer pessoa vá para 

o Inferno. Por isto instruímos a todos que orem em nome do Se-

nhor Jesus Cristo para que possam encontrar a Cristo como seu 

Salvador pessoal e que comecem a fazer o bem, trabalhando para 

Ele em vez de executarem o infrutífero trabalho dos perversos, pois 

o final para estes é a condenação eterna no Inferno. (Isto não quer 

dizer que oremos pelo diabo ou por aqueles que blasfemaram o Es-

pírito Santo; por estes não havemos de orar [1 João 5:16].) Nossa 

igreja se expandiu e tornou-se mais forte sob perseguição, conforme 

Jesus havia dito que aconteceria. Se Deus amava tanto o mundo, não 

devemos fazer o mesmo? Este documento revelador foi redigido 

com amor, de forma que almas preciosas não mais sejam enganadas 

pelo Vaticano e seus comparsas, que não lhes seja imposta a marca 

da besta e não sejam mais mandados para o Inferno.67

Todos aqueles que revelaram fatos sobre essa seita (a seita ca-

tólica romana) e seus comparsas, têm sido historicamente e até os 

dias de hoje chamados de hereges, depravados, perigosos, ocultis-

tas, fanáticos religiosos, etc., e tornaram-se presas das grandiosas 

campanhas do Vaticano para destruir a reputação dessas pessoas.

Eles dizem também que temos uma paranoia contra o Vatica-

no. Abraham Lincoln e John F. Kennedy eram paranoicos contra 

o Vaticano? E todos os milhões de pessoas que atualmente estão 

sendo importunados e assediados pelos órgãos do governo federal 

e estadual controlados pelo Vaticano, além dos que estão desempre-

gados e famintos (alguns presos em cadeias por terem sido forçados 

a roubar para matar a fome): todas essas pessoas têm uma paranoia 

contra o Vaticano?

Por causa deste documento revelador, a seita católica romana 

agirá como se estivesse sendo ela a perseguida, e dirá inocentemen-

te “Por que isto está acontecendo conosco?”, sabendo que os que 

são ignorantes das coisas que o Vaticano promove se simpatizarão 

com eles. (Não me simpatizo com o diabo.) Não escrevi a Palavra de 

Deus, apenas a prego. Deus não odeia o bem, apenas o mal.68 

O Vaticano e todos os seus comparsas merecem um Oscar de 

melhor desempenho na representação de parecer inocentes e virtu-

osos, e também pela maquiagem, pelo figurino que criam nessa fa-

chada de Branca de Neve. Por baixo da fantasia de Branca de Neve, 

existem vermes se espalhando e úlceras purulentas. Por fora, ela 

sorri e diz “Eu amo você, irmão”, mas por trás do corpo, ela oculta 

as mãos manchadas com o sangue de mártires.69 

Eis um exemplo de como o Vaticano sempre se acoberta. Quan-

do percebeu que a II Guerra Mundial (outra inquisição do Vati-

cano) seria perdida, rapidamente escondeu, em uma situação, mil 

judeus, de forma que, depois de ter matado seis milhões deles, pu-

desse dizer: “Escondemos e protegemos os judeus; nós amamos os 

judeus.” Esta é a verdade sobre o que o Vaticano de fato fez.

E por falar em Oscar, o Vaticano, há muito tempo, tem tido muita 

influencia na indústria cinematográfica.70 Hollywood, influenciada 

pelo poderoso lobby católico romano, lançou filmes como “A Can-

ção de Bernadette”, “O Bom Pastor” e inúmeros filmes empolgantes 

glorificando a seita católica romana. Por outro lado, promoveram 

filmes como “Entre Deus e o Pecado”, exibindo evangélicos protes-

tantes desvirtuados. Você se lembra da série “Dragnet” na televi-

são? O cristão sempre figurava com uma Bíblia enorme, sorridente 

depois de ter estrangulado sua avó no sótão.71 E o papel dos padres 

era sempre feito por estrelas respeitadas e muito bem pagas, como 

Bing Crosby e Barry Fitzgerald. Percebam que somos atingidos psi-

cologicamente de diversas formas pelo Vaticano (o líder da igreja 

mundial unificada e de todos os governos do mundo).

Dando continuidade ao seu papel de Branca de Neve, o Vatica-

no está utilizando sua própria mídia para promover um elaborado 

especial de três horas na CBS para encobrir os atos demoníacos do 

líder de sua seita a quem eles idolatram. Tenho certeza de que os 

ataques com estopas de óleo foram excluídos do script.

Há muitas pessoas maravilhosas na seita católica romana que não 

são ricas – aliás, algumas são muito pobres – e não estão aspirando a 

um alto cargo. A maioria delas é bastante humilde. Essas pessoas co-

muns ignoram completamente as maldades que têm sido cometidas 

pela seita romana, que disseram para elas serem uma igreja. Como 

Deus conhece seus corações sinceros (Ele é o Deus de nossos cora-

ções), Ele diz para essas pessoas ignorantes “Saiam daí, Meu povo” 

(Apocalipse 18:4). Vamos então orar para que saiam logo.

65 Vatican Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, p. 155   66 The Documents of Vatican II (Os documentos do Concílio Vaticano II), Walter M. Abbott, S.J., pp. 319-331; Vatican 

Imperialism in the Twentieth Century, Avro Manhattan, p. 150; The Rockefeller Files (Os arquivos Rockefeller), Gary Allen, cap. 6; None Dares Call It Conspiracy (Ninguém se atreveria a chamar isso de 

conspiração), Gary Allen, cap. 5; Collier’s National Encyclopedia (Enciclopédia Nacional de Collier), 1936, s.v. “Illuminati,” Catholic Encyclopedia (Enciclopédia Católica), s.v. “Illuminati”, “Ingolstadt”   
67 Apoc. 13:16-18, 14:9-11, 19:20   68 Sal. 7:11, 45:6-7, Prov. 8:13, Amós 5:15, Rom. 1:18, Heb. 1:8-9   69 Apoc. 17:1-6, cap. 18   70 Vatican USA, Nino LoBello, pp. 20-21   71 Smokescreens, Jack Chick, p. 46   
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Um lembrete sombrio ao super chefe satânico (o papa), que go-

verna o prostíbulo romano e os governos que dão poder a ele: seu 

reino é efêmero; assim disse o Senhor.

“Em apenas uma hora, tamanha ostentação e rique-

za foram aniquiladas” (Apocalipse 18:17).

“E a fumaça dela sobe para todo o sempre” (Apocalipse 

19:3).

“E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do 

falso profeta vi sair três espíritos imundos, semelhantes a 

rãs” (Apocalipse 16:13).

O sacerdócio dos judeus se encerrou no Calvário;72 em ponto 

algum da Bíblia Deus jamais deu qualquer autoridade de sacerdócio 

aos italianos, polacos, ou a qualquer outra raça de pessoas, senão 

aos judeus. E das doze tribos judaicas, Deus nomeou sacerdotes 

apenas da tribo de Levi.73 Isto mostra que o Vaticano não segue as 

escrituras e vive em um mundo de fantasia e faz-de-conta. Quando 

Jesus disse “Está consumado”, Ele tornou-se o único alto sacerdote 

(João 19:30).74 

O Vaticano quer se mudar de Roma para Jerusalém. No dia 26 

de setembro de 1973, o jornal “Houston Chronicle” publicou uma 

reportagem alegando que o então ávido pelo poder político, Hen-

ry Kissinger, havia ajudado essa super seita (o Vaticano), propondo 

que “Jerusalém deveria se tornar uma cidade internacional, com 

o controle de locais sagrados e a administração religiosa dados ao 

papa.”

A Bíblia jamais mencionou o purgatório ou qualquer local se-

melhante, mas ela diz claramente que “E, como aos homens está 

ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo” (Hebreus 

9:27). E Deus disse que há somente dois lugares para a eternidade, 

o Céu ou o Inferno.75 Não se pode comprar um lugar no Céu, nem 

mesmo pagar para sair do Inferno.

Em nenhum ponto do Novo Testamento há qualquer menção à 

matança de pessoas que não creem no que nós cremos. O Vaticano, 

entretanto, chama essa matança de “guerra santa” e compactua com 

ela, provando mais uma vez que é completamente contra as Escritu-

ras e é uma seita satânica.

Há cinquenta anos, o Arcebispo Gilroy disse:

“Devido ao nosso controle católico dos correios, o de-

partamento postal dispõe de meios para verificar a locali-

zação de determinados não católicos romanos [hereges], 

em relação à sua movimentação em certas situações. E en-

quanto tivermos esses homens no controle do nosso cor-

reio e a nosso serviço, não precisamos ter medo, pois os 

crimes dessa nossa polícia secreta não serão detectados.”

Sabendo desses fatos, fica claro porque o departamento postal 

está atualmente tentando suprimir o nosso desconto feito na fran-

quia postal para grandes quantidades. O Vaticano está suprimindo 

criminalmente a liberdade de expressão e de religião, nossas duas 

últimas garantias constitucionais que eles pretendem eliminar de 

forma rápida e discreta. Os órgãos estaduais e federais, com sua mí-

dia de massa e seu sistema judicial em todas as nações, instruídos 

por Roma, certamente dirão que Os segredos do papa são um exem-

plo de literatura do “ódio”, e dirão a vocês que eu sou seu inimigo. 

Porém, como disse o Apóstolo Paulo, e o mesmo digo eu, “Tornar-

me-ei então seu inimigo, por dizer-lhe a verdade?” (Gálatas 4:16).

Dizer a verdade, de forma que as pessoas possam escapar do 

domínio mundial sob a liderança cruel do vigário de Satanás, com 

seus princípios canônicos romanos odiosos e ditatoriais, em vez 

de nossa Constituição Americana virtuosa (que é a lei nos Estados 

Unidos), e de forma que as pessoas de todas as nações possam esca-

par da marca da besta e do fogo do Inferno – isto é ódio? Jesus disse 

que falar a verdade é a expressão do amor e nos ordena a ir a todas 

as nações pregando a verdade,76 pois disse Jesus: “E conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará” (João 8:32).

Você pode acreditar no que eu digo ou no que o papa diz. Eu 

revelei a você apenas alguns dos segredos do papa. Deus disse que 

a organização do papa é a mãe de todas as abominações na terra, 

não de 99% das abominações, e sim de todas elas.77 Leiam a Bíblia 

(tradução em português por João Ferreira de Almeida [Corrigida 

Fiel – AFC], ou em inglês a Versão King James) e vejam se estou di-

zendo a verdade ou não a vocês. Creiam em Deus. “Crê no Senhor 

Jesus Cristo e serás salvo” (Atos 16:31).

72 Isa. 53:7, Mar. 15:37-39, Heb. 2:14-18, 3:1-4, 4:14-16, 5:1-6, 7:19-28   73 Êx. 28:1, 30:30   74 Heb. 2:14-17, 3:1, 4:14-15, 5:5-10, 7:26-28, 9:11-28   75 Rom. 2:5-6, 5:18, 14:10-12, 2 Cor. 5:10, Heb. 9:27, 

Judas 6, 14-15   76 Mar. 16:15, Lucas 9:60-62, Atos 10:42, Rom. 10:13-15, 1 Cor. 1:17-18, 2 Tim. 4:2   77 Apoc. 17:3-15, 18, 18:2-13, 23-24 
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