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____  AQUELES QUE "SE AJUNTARÃO A MIM" NO CÉU? DIZ O SENHOR  ____ 

A NOVA ALIANÇA DO DIABO 

(OU NOVA ORDEM OU NOVO PACTO) - 

UM SEXTO DIA EM QUE ELE DESEJA ETERNAMENTE 

 

1. O 6º DIA 
Yisra'el sendo literalmente "o lutador por Deus" ou aquele que pertence ao Reino de Deus (Deus, o 

Elohim do Céu), a imagem alegórica sobre terra deste "filho de Deus" - o Estado de Israel -, nasceu 

em 14 de maio de 1948. Ora nós sabemos que um dia é como 1000 anos de acordo com a Palavra de 

Deus, ou como 1 ano (profético), uma duração de 6 dias proféticos representam então 72 anos, o 

que nos projeta para 14 de maio 2020. 

2. UM PACTO "UNIVERSAL" INICIADO PELA IGREJA "UNIVERSAL" 

(CATÓLICA) 
14 de maio de 2020 é a data que vem de ser fixado pela Igreja Católica (que significa "universal") 

para "ATIVAR" segundo ela, um princípio de novo pensamento universal - um novo pacto - que deve 

dar ao mundo um novo impulso comum de energia e pensamento pretendendo que é para o bem da 

humanidade. 

3. FAZER DO HOMEM: O ELOHIM (DEUS) DA TERRA 
Da mesma maneira que Ninrode, o primeiro rei da terra, desejou fundar uma sociedade que 

chegasse ao céu por seus próprios meios, ou seja, sem submeter previamente a Deus, uma sociedade 

UNIVERSAL baseada no homem, o que levou à história da Torre de Babel, a igreja cujo nome é 

UNIVERSAL ("católico") acaba de proclamar A ATIVAÇÃO DE UM PACTO QUE DESEJA REUNIR TODAS 

AS TENDÊNCIAS RELIGIOSAS DESSE MUNDO, a fim de reuni-las juntos (e não para sujeitar todos eles 

ao único Deus Criador), tornando assim o homem deste mundo o elohim (deus) da terra no lugar de 

Deus. 

4. TEMPO DE DESPERTAR  
Aqueles cujo espírito foi despertado pelo Espírito de Deus terão entendido o que é: A NOVA ORDEM 

MUNDIAL anunciada pelas Escrituras, para os outros, saibam que é tempo de buscar a Salvação, ou 

seja, a proteção de Deus a fim de não sucumbir neste evento, sendo seduzidos por essas falsas 

verdades proclamadas pelo diabo, porque a Palavra de Deus diz que ninguém poderá resistir 

(compreenda: por si mesmo) a mentira dos últimos tempo. 
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O diabo deseja fazer do seu 6º dia um dia eterno, a fim de impedir que o Senhor entre no seu 7º dia, 

o dia de descanso, mas minha profecia já está escrita, diz o Senhor. É por isso que é tempo de me 

buscar a fim DE ENTRAR NA MINHA ALIANÇA e não permanecer na do diabo, pois ele será vencido, 

isso já está escrito na minha Palavra, esta sobre a qual eu velo para cumpri-la. Vinde a mim, ainda é 

tempo, a porta do meu Céu está aberta para todos aqueles que aceitarem a renunciar a sua própria 

vida a fim de se submeterem a mim, diz o Senhor Yehoshua Mashiah (Jesus Cristo). 

Bendito sejas tu, Senhor, pois tu és o Elohim do Céu, o Deus Todo-Poderoso. 

Ore para entrar no 7º dia, o dia do descanso eterno de Deus. 

 

Zacarias 4:6 Não é pelo poder nem pela força, mas pelo meu Espírito, diz YHWH 

Sabaoth . 7 Quem és tu, grande montanha, diante de Zorobabel? Tu serás aplanada. 

Malaquias 1:2 Eu vos amei, diz YHWH. 

Gênesis 2:2 E Elohim terminou no sétimo dia sua obra, que Ele tinha feito, e ELE 

DESCANSOU NO SÉTIMO DIA de toda sua obra que Ele tinha feito. 

 

 

Fonte deste documento: http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/a-nova-alianca-do-diabo.html 
 
 

1 parole pour mon peuple – www.1parolepourmonpeuple.net  – Des messages de Dieu pour son peuple  

 

ATTRIBUTIONS – DROITS D'AUTEURS – CRÉDITS PHOTO 

GLOIRE DE L'ŒUVRE : YÉHOSHOUA MASHIAH (Jésus-Christ) le seul vrai Dieu – Le seul Sauveur et Seigneur du monde   |   CITATIONS DE LA 

BIBLE : BIBLE DE YÉHOSHOUA MASHIAH www.bibledejesuschrist.org   |   IMAGES : jeanchristophelenglet / Flickr.com / CC BY-NC-SA   |   
Tous les noms et marques commerciales citées dans nos documents, nos vidéos et sur nos sites sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. 

http://www.1parolepourmonpeuple.net/pages/mensagem-em-portugues/a-nova-alianca-do-diabo.html
http://www.1parolepourmonpeuple.net/
http://www.bibledejesuschrist.org/

