DECLARAÇÃO de DEUS, que ressuscita aos mortos1) para todo o mundo satânico
indignado infernalmente.
I
E assim a escuridão encobrirá a Terra toda e destruirá todos os povos2); mas acima de você,
3)
Jerusalém, comparecerá o
e a Glória DELE brilhará sobre você; e os gentios4)
começarão andar em sua luz e os reis deles aparecerão no seu esplendor radiante5); e então
do Oriente ao Ocidente será glorificado o MEU NOME também pelos gentios; e em todos os
lugares começarão a curvar-se, queimar incenso e oferecer sacrifícios puros em MEU
NOME: já que os gentios6) vão ter que glorificar também o MEU NOME, JEHOVÁ; e o
MEU Templo (no novo Monte Sião) será o Templo da Oração já para todos os povos 7); e
então Israel será de três: pois dois povos mais se juntarão a ele: os ismaelitas8) e os
armênios9); e então todos os povos montarão e transformarão suas armas (infernais) em
ferramentas agrícolas, e não se rebelará com guerra nenhum povo contra outro povo, e sequer
ocorrerão os exercícios militares por 1000 anos mais. Miq.4:3; Is.2:4; 11:6-9; L.C.20:4-10.
II.
Há dois Deuses Humanos com a mesma força no nosso sistema Solar: o Hebreu JEHOVÁ e o
gentio Satanás. JEHOVÁ é o DEUS dos Imortais e Satanás é o Deus de homens mortais.
Depois de passarem 6000 anos10) JEHOVÁ vai vencer ao Satanás, acorrentá-lo e botá-lo num
profundo abismo (na A...a), emparedá-lo e selá-lo naquele lugar11); estabelecerá Paz,
Liberdade12) e Prosperidade para todos os povos por 1000 anos13) sob a Direção Mundial na
República de Jerusalém.
Após 1000 anos, JEHOVÁ destruirá Satanás e todas as pessoas dele para sempre; criará uma
Terra um milhão de vezes maior do que esta, sem oceanos nem mares e vai estabelecer-se
nela com SUAS pessoas imortais por 280000 anos.
Depois disso, ELE novamente criará uma Terra muito melhor para a vida das pessoas dele.
De tempos em tempos ELE irá refazendo a Terra de maneira cada vez mais excelsa, até levála à infinita perfeição, que é impossível de se imaginar, e nela habitará com os imortais para
sempre. L.C.21:3.
A cidade de Jerusalém será descida do Céu à Terra Transformada, construída por pessoas do
céu (ou seja, por habitantes de outros planetas), e decorada com pedras preciosas; as ruas
serão pavimentadas com ouro transparente, com 2000 verstás (2.134 quilômetros) de
comprimento, largura e altura, cercadas por um enorme muro de jaspe com 12 portões que
serão 12 pérolas, e neles estarão escritos os nomes das 12 tribos de Israel 14); nas salas de
anexo estarão escritos os nomes dos 12 Apóstolos de Israel 15). No centro da cidade estará o
Palácio de JEHOVÁ, mas não haverá mais o Templo, nem os sacrifícios. De debaixo do
Palácio, um rio fluirá por todas as ruas; árvores frutíferas incríveis crescerão em suas
margens, dando frutos cada mês. Ao comer essas frutas, as pessoas não envelhecerão, nem
morrerão nunca mais e permanecerão imortais para sempre: homens de 34 anos e mulheres
de 16 anos.
Fora de Jerusalém estarão os 24 reinos dos povos da direita, salvos da morte 16). Embora
esses residentes que residem fora da cidade não morram, algumas doenças continuarão a

ocorrer e, para curá-las, eles terão que implorar aos cidadãos pelas folhas das árvores que dão
vida17).
Assim é a cidade de Jerusalém18) na qual JEHOVÁ convida cada pessoa a viver sem fim!
Este é o propósito de cada uma das pessoas: deixar Satanás e se juntar a JEHOVÁ! É claro
que aquele que deixe Satanás, todas as religiões e símbolos dele, terá que se lembrar deste
Símbolo Maravilhoso e Gratificante o mais frequentemente possível.
III.
Então, o povo de qual religião de todos os 666 cristãos, 333 budistas, 10 judeus e 6
maometanos, no terrível dia do Juízo, colocará JEHOVÁ à direita e os levará para esta
Jerusalém Celestial, para viver lá para sempre?

IV.
Quem é o criador dessas 1.015 crenças hostis ou assassinas (ou aquelas que atacam com balas
de canhão), Satanás ou JEHOVÁ?
V.
No Livro do Céu, JEHOVÁ diz: “Mostra aos Seus servos as coisas que logo devem
acontecer; portanto, aquele que obedece ao que está escrito Neste Livro é abençoado; porque
é irmão dos Santos Profetas e amigo (ou seguidor) dos MEUS19) Angelos". Mas alguns
teólogos de cada religião satânica ou outra falam o contrário de JEHOVÁ: "Não é verdade!
Nada não é mostrado20) a ninguém, mas é só ... abençoado aquele quem segue os dogmas
escritos nos livros de nossa religião". Então, por que as pessoas satânicas acreditam nesses
teólogos septos e não em JEHOVÁ?
VI.
O apóstolo Paulo assegura que todos os outros Apóstolos, mesmo Pedro e Barnabé,
"ensinaram mentiras e não a Verdade do Evangelho, e até que eram hipócritas21)".
Comparando as epístolas de Paulo com: Atos 21:20-26; Mat.5:17; 10:5; 15:24; 1:21; 25:3146; Jr.31:31-39; 32:40-42; 30:9, 22; Os.3:4, 5; Is.56:7; 2:2-4; 11:6-9, 15, 16; 60:2, 3, 13;
54:10; Mar.11:17; Ezq.capítulos 40-48, 38 e 39; 37:26, 28; 34:5; Zac.14:5, 16-21; Miq.4:7;
Abd.1:21; L.C.7:4-8; 14:1-4; 21:3, 12; Heb.4:9 e I. É irrefutável que o Apóstolo Paulo não é
apenas o hipócrita22) e destruidor de toda a Lei Israelense de JEHOVÁ, mas é inclusive o
exterminador da Aliança Eterna de JEHOVÁ23) com SEU Filho Primogênito Israel.24) Então,
quem dos Apóstolos, como falso, será lançado no inextinguível lago de fogo e enxofre, de
acordo com a Palavra de JEHOVÁ em L.C.21:8; 22:15; 2:2. os defensores da Lei e da
Aliança de JEHOVÁ com Israel: Pedro, Barnabé, Jacó e João, ou destruidor deles: Paulo?
VII.
Será que é a Verdade de Deus, aquilo que nos ensina aquele teólogo de religião hostil ou
satânica separada, aquele que desconhece e nunca ouviu falar do Plano de Governação
Mundial de JEHOVÁ ou das Revelações de SEUS 7 trovões? L.C.10:7, 3, 4.

VIII.
Devemos ouvir o teólogo de quem JEHOVÁ fala o seguinte: “Ele é cego, surdo, tem uma
testa de cobre, um coração de pedra, uma nuca de ferro e aceitou o ensino teológico dos mais
teimosos que contradizem seu DEUS por 4000 anos; em poucas palavras: àquele teólogo que
aceitou uma teologia separada da multidão25) satânica"?
IX.
Por que JEHOVÁ não conseguiu afastar os judeus de Satanás, mesmo por 4000 anos, e
destruir o Cristianismo Satânico antes do dia do Armagedom26)?
X.
Será que realmente JEHOVÁ não dirá aos adeptos de crenças satânicas ou separadas:
"Afastem-se de MIM, oponentes malditos, desapareçam no lago de fogo e enxofre eterno por
toda a Eternidade27)"?
XI.
Conclusão.
Então, eu, como os Profetas Moisés e Isaías, invoco ao Céu e a Terra como testemunhas28), e
digo que essas são Palavras fiéis e verdadeiras de JEHOVÁ29), e que: "O Mundo inteiro está
coberto da escuridão satânica; e, portanto, todos os reis, povos e tribos (com todas as suas
crenças obscurantistas) estão se enganando mortalmente30). Ou seja, os cristãos, os judeus, os
caraítas e os maometanos não conhecem DEUS deles e não Satanás; ELES não sabem sobre
a guerra dele com Satanás por 6000 anos, nem com judeus satânicos por 4000 anos, nem com
cristãos hostis por 1825 anos; nem sabem sobre Humanos Imortais, nem sobre o Reino
Israelense SEU em Arsaret sob o Melquisedeque31) Imortal, não conhecem as transformações
intermináveis do Terra nem sobre a vida imortal nela com ELE, nem sobre o Extermínio32)
futuro de todas satânicas ou separadas as pessoas33); e eles não entendem que acreditar na
palavra34) de DEUS JEHOVÁ e acreditar NELE, é a mesma diferença que existe entre o Céu
e a Terra: porque os demônios também acreditam NELE, mas não acreditam em Voz
Mundial DELE, e por isso dizem para as pessoas: "Este Anúncio não é de JEHOVÁ, é um
delírio humano." Jac. 2:19.
Foi por Isso que JEHOVÁ ordenado enviar este Anúncio que dá Vida a todas as cidades e
povoados de todos os países e nações, para que os pacificadores (ou filantropos)35) de todas
as 1.015 religiões, ao ouvir Esta Voz de JEHOVÁ e razoavelmente resolver36) essas questões,
abandonem Satanás e se juntem a JEHOVÁ, para que ELE os torne tão imortais quanto os
144.000 hebreus37) imortais, Melquisedeque38), Enoque, Elias, João, Zamolkvin39),
Pitágoras40), Zoroastro41), Zachary Sh..ry42), e aqueles mencionados em Mat. 16:28; e para
eles lerem (ou ouvirem) o atual Evangelho Mundial de JEHOVÁ intitulado: "A Luz de
DEUS dos Santos Profetas", que agora pode ser encontrado entrando em contato com
qualquer um dos Irmãos dos Profetas ou Pacificadores do Novo Testamento. Mas o melhor é
pedi-lo ao PRÓPRIO JEHOVÁ. Mat.6:6; 7:7, 8; 23:8, 10.

XII.
Por tudo isso, fica totalmente claro que43) será abençoado aquele que, nesta Última Batalha de
JEHOVÁ contra Satanás, da Luz contra a Escuridão, da imortalidade contra a morte, ajude a
espalhar Este Anúncio de JEHOVÁ entre a humanidade mortal contemporânea, indignada
por muitas religiões verdadeiramente infernais, por filosofias transcendentais de cães
bípedes, por diplomatas satanicamente geniais, por jogadores de carne de canhão e pela
desumanidade dos judeus.
XIII.
NЗ Para aqueles que querem seguir JEHOVÁ na Religião Universal ou da Nova Aliança
Israelense DELE, para a mente é claro44) que para responder corretamente perguntas DELE,
primeiro tem que saber: como Satanás mostra ao seu povo que: “Toda religião hostil, que
ortodoxamente mata e odeia45) outras religiões, é a verdadeira religião. Portanto, é a religião
do DEUS da Paz e do Amor de JEHOVÁ46)”. E é por isso que os abençoados são os ricos, os
nobres, os príncipes e os reis de diferentes as religiões, porque cada um deles, tendo
desfrutado, curtido e tocado em teatros, comédias, bailes, cancanas, idolatria, o culto das
relíquias, os sacramentos (satânicos) que promovem pecados e carne de canhão, irão em
caixões de ouro com coroas de flores para os paraísos de suas religiões.
XIV.
Aviso Filantrópico.
Aquele que ao encontrar ou receber, Este Anúncio de JEHOVÁ que é gratificante, não só
para o Israel DELE, mas para toda a humanidade o destrói, esconde ou dá a Satanás,
JEHOVÁ o punirá terrivelmente por toda a Eternidade. É verdadeiro! Amém! Nah.1:2; L.C.
11:5. Um Amém.
A Luz para todos os povos e o Unificador dos Judeus está com eles, o enviado agora do
DEUS da Paz e do Amor, JEHOVÁ47),
Mitava, 4 de agosto de 1886. Endereço postal do I.M.48) Ilyin.
1) Atos. 26:8; 1Co.15:29, 32, 16, 17; 2Co. 1:9; Ro.4:17; João.8:51; Mat.27:52; L.C.1:18;
2:10, 11; 7:9, 15; 19:11-21; Dt.32:39; 33:3;
Sal.67(68):21; Zac.14:5. L.C. significa: o livro de Céu que o Deus da Ressurreição mandou
com o SEU anjo 11 anos antes da destruição de SUA Jerusalém por Satanás por meio dos
romanos. L.C. em grego: “Apocalipse”
2) E especialmente os cristãos, por meio da divisão deles por Satanás em 666 crenças ou
partições verdadeiras.

3)JEHOVÁ. Este NOME Eterno dado ao DEUS que ressuscita foi revelado pela primeira vez
apenas para Moisés Ex.6:3; 15:3; Os.12:6, e agora só eu. L.C.22:6; Is.41:25; 42:6-1; 55:4;
Mal.1:11 e veja em "Santo" XVII.
4) Ou não judeus.
5) Is.60:2, 3.
6) E aqueles que resistirem, não terão chuvas e os olhos e línguas deles apodrecerão.
Zac.14:12, 17, 18.
7) Mal.1:11; Is.56:7; 2:2, 3; Zac.14:16-21; Ezq. capítulos 40-48; Mar.11:17; L.C.11:1, 2;
15:4; Ef.4:13 Ro.11:26-29.
8). Aqueles que são descendentes de Ismael, filho de Abraão.
9) Aqueles que são parentes de Abraão. Is.19:24, 25.
10) De acordo com o calendário judaico.
11) L.C.20.
12) E inclusive não haverá fronteiras.
13) Após 1000 anos de Paz e uma Fé Única, Satanás escapará do abismo e inventará
novamente por 111 anos, várias verdadeiras crenças dele com armas de canhão elétricas
terríveis levando ao paraíso; com padres milagrosos, chicotes e o perdão dos pecados; com
pastores, profetas, redentores ou mediadores e mediadoras de algum Mundo.
14) Mas no lugar de Dã, estará Manassés. Vocês estão ouvindo, Cristãos de 666
Cristianismos, que a Aliança Eterna de JEHOVÁ é com SEU povo e não com vocês?
Jr.31:31-39; 32:40-42 e capítulo I.
15) De acordo com a Escritura Satânica: os 13 apóstolos. Atos.1:25, 26; Ro.1:1.
16) Mat.25:33, 46.
17) L.C.21 e 22.
18) Esta cidade do Céu que Abraão estava esperando. Heb.11:10.
19) L.C.1:1-3; 22:6, 7, 9, 17.
20) Nem para São Nicolau, nem para Basílio o Grande, nem para Sto. Domingo, nem para
Tomas de Kempis, nem para o Papa, nem para o rabino mundial Rothschild, nem para
Luther, nem para Calvin.
21) Gal.2:14-11.
22) Atos.21:20-26.
23) Ou de acordo com a escrita satânica "O Testamento".
24) Ex.4:22; Ec.36:14.
25) Is.43:8; 48:4; 45:5; 1:2-17; 29:14; 65:2,15; Ezq.2:3-8; 3:7; Sal.95(96):10; L.C.(2:9)3-9, 1,
17, 18.
26) Sal.95(96):10; Ezq.2:3-8; 3:7; 38 e 39; Jr.7:25, 26 e VIII; L.C.16:16; 19:11-21.
27) L.C. 22:15; 21:8; Mat.25:41; Nah.1:2.
28) Dt.32:1; Is.1:1.
29) L.C.3:14.
30) Is.60:2; L.C.16:10; 13:8, 11; 17:2-8, 15; 18:3, 23, 24; 19:2 e I.
31) 3(4)Esdr.13:40-47.
32) De cães bípedes. L.C.22:15.
33) Is.2:11, 21; 34; Luc.17:34-37; 1Thls.5:3; L.C.2:23; 16:19.
34) Como Abraão e Balaão. Gn.22:1, 12; Num.22:18.
35) Mat.5:9; Jac.3:18; 4:4; João.2:15; Ro.15:33; 16:20.
36) Ro.10:2.
37) L.C.7:4-8; 14:1-4.
38) Heb.7:3; Sal.109(110):4.
39) O cossaco do Dom.
40) O discípulo de Zamolkvin (500 anos antes de Cristo).

41) O persa que 400 anos antes previu o aparecimento de uma estrela acima de Belém no
nascimento de Cristo.
42) O fundador dos Jehovistas de Novgorod (de acordo com os satanistas: os strigolnicos),
um hebreu de Mitava.
43) Dan.12:3; L.C.22:7; 1:3.
44) Ro.10:2.
45) Ou verdadeiramente.
46) Jac.3:18; Ro.15:33; 16:20.
47) Is.41:25; 42:6-1.
48) I.M. significa: Iluminador do Mundo.

