
                                                      

Creio que estamos muito próximos da revelação d  infernal que irá 

apressar a revelação da ‘abominação de desolação’ profetizada pelo profeta 

Daniel (9:27) há mais do que 2500 anos.   Tenho visto uma riqueza de informação 

que ainda está disponível na internet sobre , digo “ainda”, porque também 

creio que num futuro não muito distante, o internet será muito mais fiscalizado e 

controlado. Existe muita evidencia de que a Trindade Infernal composta de 

Satanás, o falso profeta e o anticristo, junto com o ILLUMINATI (uma 

organização extremamente secreta e que controla a economia global) tem 

recrutado elites da terra para forjarem uma aliança impressionante.  Junto com a 

atuação de DEMÔNIOS, este grupo tem forjado  que para muitos pode 

apenas aparecer muito mais como uma produção gigantesca cinegráfico de 

Hollywood do que qualquer plano mestre de dominação mundial.    

Pelas informações que tenho conseguido até agora no assunto, parece que este 

plano já vem sendo bolado há muitas décadas, mas agora está preces a ser 

revelada.   Pelo jeito, parece que  inclui o uso de efeitos cinegráficos, 

armas do lazer sofisticados, discos voadores, seres “extraterrestres” manipulados 

por demônios, etc.!   Eu sei que parece coisa absurda, mas sinto que o Senhor tem 

me mandado revelar o que tenho descoberto.  Por muito tempo, resisti a 

transmissão desta informação com receio de ser visto como alguém que está além 

de ser simplesmente...MALUCO.  Porém, nem consigo dormir direito 

ultimamente e o sentimento tem crescido ao ponto que agora me identifico muito 

com o apostolo Paulo que falou “...ai de mim se não ...divulgo esta informação!” 

(I Coríntios 9:16 – adaptação JEK) Este é uma tentativa de divulgar  

diante de muita luta spiritual e mediante uma convicção que o SENHOR está me 

mandando transmitir.   

Eu me identifico muito com o profeta Jeremias por duas razões específicas: 

1. O peso na alma para com o povo de Israel levava ele a chorar continuamente.  

Eu tenho um peso muito pesado na alma para com o povo brasileiro.   

2. Ele não se via como profeta, mas simplesmente transmitia o que o Senhor 

lhe revelava.  Eu digo o mesmo.  



A utilização de demônios na ilusão d  não deixa de ser um ‘toque de 

mestre’ no alvo de convencer as pessoas mais céticos sobre a confiabilidade d

.   

Desde que Satanás e os demônios são espíritos, eles tem que usar vasos 

disponíveis para serem vistos por seres humanos.   Da mesma forma como o diabo 

utilizou um serpente para bater um papinho com a Eva (Genesis 3:1), 

envolve demônios utilizando criaturas mecanizados do tipo visto em filmes como 

O Parque Jurássico, Guerra nas Estrelas e o sempre afável E.T. 

 

A DIFFERENÇA 

Quando Hollywood tem utilizado estes efeitos, apenas tem envolvido 

computadores, maquinas sofisticados, técnicos e engenheiros capazes, etc. 

contudo, não a utilização de demônios. (Pelo menos que eu saiba!)   Já imaginou 

uma cena em que demônios utilizam maquinas maravilhosas que todos nós temos 

visto em filmes? Pense um momento como uma ilusão poderia ficar tão mais 

convincente!  As criaturas manipuladas por demônios não seriam limitados ao 

estúdios ou necessariamente permanecendo na proximidade de cabines de 

controle contendo paredes de monitores, gravadores e computadores e sendo 

vigiado por produtores, atores e técnicos!  Mobilizados por demônios, estas 

‘criaturas’ poderiam muito bem andar 

facilmente pelas ruas de qualquer 

cidade do mundo!  Até agnósticos de 

capacidade de tecnologia se achariam 

se muito argumento! Já pensou na 

possibilidade de que uma criatura 

destas poderia literalmente andar 

contigo, querido leitor, por sua casa 

sem ser controlado por fatores externas 

como estúdios de produção!    

Coloca tudo isso na luz das últimas 

pesquisas norte americanas.   



1. 90% dos ateus acreditam que existe extraterrestres! 

2. 75% (18-24 anos) acreditam que existem extraterrestres. 

3. 60% (montante) acreditam que existem extraterrestres. 

4. 40% acreditam que extraterrestres já visitaram a terra. 

5. 10% acreditam ter visto um OVNI. 

6. .05% alegam ter sido raptados por extraterrestres. 

Acrescenta o fato que reportagens de cidadãos dos EUA que tenham “visto um 

OVNI” tem crescido de uma forma incrível nos últimos 17 anos como o gráfico 

logo em baixo demonstra.  Diante do fato de que uma média de 40 pessoas por 

mês nos EUA estão relatando que 

tenham visto um OVNI, não é de se 

estranhar que a porcentagem da 

população que acredita na existência 

de extraterrestres tem aumentado de 

uma forma acelerada.  Tem tido até 

alguns esqueletos de extraterrestres 

descobertos e imagino assim que a 

revelação d  se aproxima, 

haverá a “descoberta” de muitas 

outras provas como estas para 

convencer mais céticos!   

Neste momento, o querido leitor pode estar indagando, “Qual o problema em tudo 

isso?  E se existe extraterrestres, então como é que este fato em si serve como 

qualquer ameaça a minha fé?”  No vídeo que acabo de postar neste site, (Decepção 

Diabólica – 02.05.2013) faço a seguinte observação; - Eu, pessoalmente nunca 

acreditei, e nunca irei acreditar na existência de extraterrestres ala Hollywood, ou 

seja, que existem outras civilizações que viajam através de discos voadores ou 

OVNIs visitando planetas pelo cosmos.  A razão porque rejeito esta tese é simples:   

Se Deus criou outros seres com a liberdade de escolha, seguramente pisaram na 

bola igual o ser humano através dos nosso representantes Adão e Eva.  Então, 

baseado nesta hipótese, vai agora me afirmar que Deus também mandou o Seu 

único Filho para morrer em outras planetas assim como Ele fez na nossa planeta?   

SEGURAMENTE... NÃO! 



Qual seria a justificativa infernal de criar uma ilusão de uma invasão de 

extraterrestres?   É importante colocar a ilusão na luz da PALAVRA de DEUS.  

Além da passagem em Romanos citada na cabeceira desta página, leia o que o 

Senhor fala em 2 Tessalonicenses 2:1-12, Jeremias 4:10, e 2 Timóteo 4:4.  Quando 

DEUS permite o engano, pode ser um engano para matar qualquer um! 

Por isso Deus permitirá que neles actue uma influência de engano, que os levará a 

crer na mentira.  2 Tessalonicenses 2:11  

Agora imagina, se estas criaturas, em vez de servirem como ameaças fossem vir 

com uma mensagem de paz, amor, benignidade e LUZ (mensagens da NOVA 

ERA há tempo)?   

O querido leitor está começando a enxergar o ‘toque de mestre diabólica’ do

?   

Uma vez que a maioria dos povos da terra aceitam a existência de extraterrestres 

entre nós, e que os extraterrestres vem em paz transmitindo LUZ, PRONTO!  O 

DIABO ESTÁ PRONTO PARA DEITAR E ROLAR ENTRE NÓS! A ilusão 

neste ponto faltará pouco para chegar no seu alvo maior!   Estas criaturas irão 

encorajar a submissão de todos na planeta para aceitarem O PLANO do HOMEM 

DA PAZ na pessoa do anticristo.  O anticristo por sua vez apresentará um plano 

perfeito para estabelecer uma utopia neste mundo, sem mais guerras, armas, 

destruição, ou coisa aparecida. As promessas deste homem irão cair direitinho na 

TEOLOGIA DA PROSPERIDADE!   Quantos e quantos discípulos 

BRASILEIROS tem sido recrutados para esta teologia que brotou no próprio 

inferno?   

O anticristo então ira transmitir do monte santo em Jerusalém a ordem que TODO 

MUNDO, rico, pobre, livre, escravo.... etc. Daquele dia em diante terá que ter a 

MARCA, e se não aceitar a Marca, está em rebelião contra o sistema perfeito 

mundial e será decretado a morte para TODOS que não se submetem.  Começa 

então a GRANDE TRIBULAÇÃO referida em Apocalipse 12.  A Grande 

Tribulação será contra Israel, a mulher que deu luz ao Varão, e a sua descendência, 

ou seja, “...os que guardam os mandamentos de Jesus!”   TRADUÇÃO;   A igreja! 

Para uma pessoa rejeitar o sistema que inclui a MARCA da BESTA, será na 

verdade uma rejeição das autoridades, da lógica, da mensagem de paz e luz e 



prosperidade econômica.  Para uma pessoa temente a Deus rejeitar o sistema, 

envolverá o abandono de amigos, colegas, familiares, pastores, igrejas que entram 

no sistema, etc.  (Quem ama pai, mãe, filho, filha, ... mais do que a Mim... não é 

digno de Mim!)   Implicará sacrifício intenso, coragem ousado, autonegação total, 

obediência cega e disposição de submissão total a VOZ do ESPÍRITO SANTO.  

(Quem não toma a sua cruz ... não e digo de Mim!) 

Porém, seria IMPOSSÍVEL que hoje, na realidade atual do mundo geopolítico 

que o ILLUMINATI mesmo com tanta preparação e avanços tecnológicos  poderá 

enganar os mais astutos.  Então entra em cena o que creio será a próxima etapa do 

.  O  e a trindade infernal revelasse esta ilusão sem que primeiro a 

receptividade global fosse preparado e desposto para cair no canto do conto. 

Antes que seja revelada a grande decepção, é necessário primeiro de criar o 

ambiente propício para .  Como um mágico que prepara uma ilusão antes 

da revelação perante uma audiência, a trindade infernal junto com os elites da 

terra estão realizando os últimos toques do plano mestre para a dominação total 

da população humana.   Estarei escrevendo um outro artigo para descrever como 

eu creio que o ILLUMINATI irá criar o ambiente no mundo inteiro para preparar 

o povo para a necessidade de ajuda de extraterrestres! 

MARANATA!    

No Amor de Jesus,  

Pr. Eldon 

 

 


