Anúncio no Jornal no «Münchener Merkur“ da Alta Baviera (Alemanha) no dia
24.° de Dezembro 2012: « Para as pessoas que buscam a salvação

de suas almas, e para os fiéis e eleitos pelo Deus vivo! »

Citaçãos de Martinho Lutero, 1520 d.C... «O vós ﬁéis, nós estamos entrando em
uma ditadura mundial projetada: todos os seres vivos nesta terra! A liberdade de fé é arrancada de você, nós voltamos ao ano de 1798, mas sim ao momento do Deus vivo
nomeado MARTINHO LUTERO. Se fortaleça com paciência e com perseverança da fé,
só assim será dada a coroa da vida. ~ Considere: Jesus / Yahshua (!) diz em Mateus 23:8-9:
«Mas você não deve deixar-se ser chamado - de Rabino (signiﬁca:
Mestre), pois um é o seu Mestre, o Messias; vós todos sois irmãos. E devem
nomear/chamar a ninguém de seu pai sobre Terra: pois um é vosso Pai, que
está no céu!!» - Onde se encontra o irmão superior? Não há nenhum outro, a não
ser: o homem do pecado com as palavras do latim de seu nome (Apocalipse 13:18)!
Para os inﬁéis: Jesus Cristo foi despertado por seu Pai em um “Sabbat” da semana,
no sábado (um dia após o dia sábado anual ﬁxo), no ano de XXXI d.C! - Veja na Bíblia
do Lutero de 1545 d.C., na Bíblia do Eggestein de 1470 d.C. + na Bíblia do Pﬂanzmann
de 1475 d.C.! - E vós santiﬁcais o o Dia os gentios (da Goim), o domingo, apesar
de o Deus vivo no céu e na terra apenas ter abençoado e santiﬁcados o sábado
(Genêsis 2:1-4a; Êxodo 20:), e conduzir a idolatria! ... enquanto adorando a mais do que um
Deus, uma Divindade (Filho de Deus, Espírito Santo de Deus), embora havendo apenas
«um só Deus, o Pai, e um só Senhor Jesus Cristo, seu Emissário!! « (1 Coríntios 8:6)
Vós ainda dormesou você já estáis morto?! - Jesus / Yahshua diz: «A aquele
que segue os meus Mandamentos, esse é aquele que me ama! « - João 14:21. Paulo
diz: „E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom!“ (Romanos 7:12)
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo / Yahshua o Messias esteja com todos
os Santos! Amen... Ele cumprimenta a vós: Johannes Biermanski, Südspitze 20,
25946 Wittdün [Alemanha].
Citação de: ‘Our Sunday Visitor’, jornal católico,
pág. 3, domingo, 18. Abril 1915: «As letras que foram escritas sobre a carapuça /
na mitra do Papa são as seguinte: ‘Vicarius Filii Dei’, o que traduzido do latim
signiﬁca: ‘O Vigário do Filho de Deus’.» Citação: “... E se a Igreja entregou seus
prisioneiros tradicionais aos carrascos para execução, o fez com um desprezo
diabólico utilizando a seguinte fórmulacao: ‘ E nós deixamo-lhe o braço da justiça
secular e o poder do tribunal secular, no entanto simultaneamente solicitamos a
este sério tribunal, o dom de atenuar seu julgamento, que não se transgrida o seu
próprio sangue, e até mesmo traga para sua vida algumrisco (perigo). ‘ Diante
disso, como já decidido anteriormente, as vítimas infelizes do ódio papal foram
mortas instantaneamente.” Veja: Geddes’ Tracts on Popery; View of the Court of
Inquisition in Portugal; Limborch, Bd. II.»
Fim d’anúncio do jornal.
Papa Pio IX, em: Jornal “Guardian“, Londres, 11 de Abril de 1866: “Somente eu,
apesar da minha indignidade, sou sucessor dos apóstolos, o vicário de Jesus
Cristo: somente eu tenho a missão de guiar e dirigir o navio de Pedro. Eu sou o
caminho e a verdade e a vida. Os que estão comigo, estão com a igreja. Os que
não estão comigo não estão no caminho, nem na verdade e não tem vida eterna.“
“Catholic Extension Magazine“, Papa Pio XII,

Citação:
Chicago – Illinois: “Nós catolicos não aceitamos a
como único guia de fé. Além da bíblia temos a
“Diferença e divisão bíblia
igraja viva que nos conduz. Essa Igreja tem o direito
são infinitamente mais de mudar as leis do Antigo Testamento, assim ela
também transferir o sábado para o domingo.
valiosas do que união pode
Nós dizemos publicamente:
Sim, a Igreja mudou e fez essa lei, assim como
satânica.
muitas outras leis como por exemplo o jejum na
Eis o problema com sexta-feira, o celibato, leis matrimoniais, e milhoes
qual o povo de Deus de outras leis.“
Papa Bento XVI, “Congresso Eucarístico Nacional“,
está confrontado hoje Bari, 29 de Maio de 2005: “O domingo é expressão
da identidade da comunidade cristã e centro da
em dia:
sua vida e da sua missão. Sem nos reunirmos
Satanás quer união, em assembleia ao domingo não podemos viver.
Apenas os cristãos viventes segundo o domingo
mais em que...?
alcançaram esperança. Os cristãos de hoje
reencontrem a consciência da importância decisiva
- no erro!
Celebração dominical.“
Deus, porém, prefere da
Enciclopédia Católica, Vol. 4, página 153: “A Igreja
após trocar o dia de descanso do Sabbat /
divisão
Sábado no sétimo dia da semana, para o
por causa da verdade!“ primeiro dia, fez o terceiro mandamento e se
refere ao domingo que seja mantido sagrado

do sermão “Raças como o Dia do Senhor.“
Citação: “Salve Roma, eterna pátria da recordação,
Humanas“,
A tua glória cantam mil salmos e mil altares, Roma
John C. Whitcomb, jr., dos apóstolos, mãe e líder dos remidos por Roma,
Luz dos povos, em ti o mundo tem esperança!“
teólogo americano Tu,
- “Hino Nacional do Vaticano“ (Marcha Pontiﬁcal)

Citação: George R. Knight, “Es war nicht immer so“, pág. 10, 2000/2002: “Muitos
adventistas provavelmente nunca pensaram, que as crenças da comunidade se
alteraram ao longo do tempo. A maioria das pessoas assume que provavelmente o
fundador do movimento Adventista ainda tem a mesma crença (pensamento) que
o adventista do Século XXI.“
Citação: Ellen G. White: “ C r i s t o e s t á c h e g a n d o e m b r e v e ! A c o n t e c i m e n t o s
do fim dos tempos,“ 1991, pág. 123: “É uma declaração séria que
eu faço à comunidade: Nemhum dos vinte abaixo relacionados, cujos
nomes estão no livro da comunidade, está preparado para isto, para
completar o seu currículo, e ele fica na verdade assim sem Deus e
s e m e s p e r a n ç a n o m u n d o , c o m o q u a k q u e r o u t r o p e c a d o r. “
Brockhaus Enciclopédia: ”tripartido,trindade.” Na doutrina cristã a trindade da
pessoa divina (Pai, Filho, Ispirito Santo) na unidade do ser divino. A doutrina da
trindade foi declarada por Nicäa (325) e Constantinopla (381) na reunião da Igreja
e será reconhecida pelas grandes igrejas cristãs”.
Dogmatismo cristão, (1964) von Karl Barth (EVZ-editora Zürich) página 325: “A cerne
da doutrina trindade - A doutrina da trindade é uma obra da igreja...um documento
da teologia ... O texto da doutrina da trindade ... não é idêntico com uma parte da
narrativa biblica. Que a doutrina trindade ‘NÃO ESTÁ NA BIBLIA’ sabiam os teólogos
da igreja e do concilio e principalmente mais tarde os teólogos da nova reformação.”
Inﬂuências afora cristãs ao desenvolvimento do dogma trindade cristão,
Dr. Peter Gerlitz, cap. 1, p. 9/10): “Contexto da doutrina da trindade do ser Deus.
Ahistória da trindade é no seu inicio em primeiro cristologia. Por isso também não se pode
provar no antigo cristianismo em si na trindade a expressão Deus. ... batismo Mateus 28:19
como o testemunho trindade mais antigo. Mas já o iluminismo levantou dúvida contra
a sua autenticidade. - Finalmente F. Cony-Beare provou, que as escrituras redigidas por
Eusebius antes do concilio Nicänico nunca citava o texto completo da ordem de batismo,
mas sempre só ‘EM NOME DE JESUS’. ... encontra esta forma de texto em Justin, igualmente
presume Cony-Bear, que também Origenes não conhecia a ordem de batismo trindade.”
Dr. Martinho Lutero, 1483 – 1546: “Lutero... Baseado nas revelações de Daniel, e de
São João, provou, baseando-se nas cartas de São Paulo, São Pedro e de São Judas, foi
predito e descrito na Bíblia, que o reinado do anticristo era o papado... E todo o povo
disse amém! Um santo susto tomou conta de sua alma. Era o anticristo, que estava
sentado no trono pontifício. Este novo modo de pensar, que através de declarações
proféticas, com os quais Luther e os seus companheiros foram confrontados, ainda
fortalecidos, Roma deu um terrível contra. “ - de: J. H. Merle D‘Aubigne: History of
the Reformation of the Sixteen Century, livro 6, página 215
Citaçãos: “O homem é sujeito a sua própria consciência e é justiﬁcado

diante de Deus pela fé!” (sola ﬁde)

de: “A liberdade do Cristão”, Martinho Lutero, 1520

“O homem é justiﬁcado pela graça de Cristo e não precisa nem
de sacramentos, nem da mediação de sacerdotes!” (sola gratia)
de: “O cativeiro babilônico da igreja”, Martinho Lutero, 1520

“As santas escrituras (a bíblia) são o único critério da fé e de
todo ensino.” (sola scriptura) de: “A liberdade do Cristão”, Martinho Lutero, 1520

“O romanisno não é apenas a apostasia do cristianismo em geral, porém é apostasia
do cristianismo latino.”
“Sunday Times (6. Dezembro 1987):

GENÊSIS / 1. LIVRO DE MOISÉS

É UM ABSURDO

‘A Igreja Católica descarou oﬁcialmente uma interpretação literária de criação,
de acordo com a história legislativa como sendo
“o mal feita“.
Nic Van Oudtshoorn “Genesis is ‘nonsense.‘“‘
“Desaﬁo de Roma (www.immaculateheart.com/mary
online - Dezembro de 2003)“:
‘A maioria dos cristãos pensam que se eles santiﬁcam o domingo, que eles santiﬁcam o
dia santo biblico. A Igreja Católica Romana protestou. Ela passou o dia de Sabbat / sábado
bíblico para o domingo e para argumentar que esta mudança é conﬁrmada na Bíblia é tanto
desonesta e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo deseja estabelecer
sua fé na Bíblia, então eles precisam manter o sábado.’
Martinho Lutero a respeito da vinda do messias: “O Cristo, meu Senhor, olhe para
nós traga sobre nós o dia do juízo e destrua os seguidores de satanás em Roma! Lá
está o Homem, do qual o apóstolo Paulo escreveu (2 Tessalonicenses 2:3,4) que ele
vai se contrapuser e se erguer sobre tudo, que se chama deus - o Homem do pecado,
o ﬁlho da maldição. O que o poder do papa representa a não ser pecado e perdição?
Ele conduz almas para a condenação em Teu nome, o Senhor! ... Eu espero
o dia do juízo que venha em breve. Os tempos não poderão ser mais difíceis como
agora. A cadeira do papa se aproveita do mal até o máximo. Ele oprime a
lei divina e eleva seu mandamento acima dos mandamentos de Deus.“
de: Martinho Lutero: Dr. Martinho Lutero todas as obras, livro 21, página 339.
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ELIYAHU - “Amigos dos Cristãos são em crença a Bíblia fiel“
Caixa Postal 49
78635-000 Água Boa - Mato Grosso

Chamado do Rei Salomão 972 a.C. com referencia ao tempo presente:
“Bendito seja YAHWEH! YAHWEH nosso Deus seja conosco!
Não nos desampare, e não nos deixe. Inclinando a si o nosso coração,
para andar em todos os seus caminhos, e para guardar os seus
mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos que ordenou a nossos
pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante YAHWEH,
estejam perto, diante de YAHWEH nosso Deus, de dia e de noite, para
que todos os povos da terra saibam que YAHWEH é Deus, e que não há
outro. E seja o vosso coração inteiro para com YAHWEH nosso Deus,
para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos.”
Mas hoje ao tempo presente:

(veja 1 Reis 8:56-61)

Todas as Igrejas estão caídas perante o DEUS vivo ao céu!

-------Escrito em antigo hebraico e Bíblias judaicas, Torá [os Cinco Livros de Moisés],
o nome de YAHWEH do nosso Deus e seu Filho, nosso Senhor Yahshua o
Messias (grego: Jesus Cristo) [o nome de Yahshua = Yah+shua = YAHWEH salva]:

“Eu sou YAHWEH teu Deus. Não terás outros Deuses diante de mim.“
(Primeiro mandamento no Êxodo 20:2,3)

“... YAHWEH ... Este é o meu nome para sempre, o único a me chamar.“
(Êxodo 3:15)

O Messias declarou, citando Deuteronômio 6:4:

“... YAHWEH é o nosso Deus, YAHWEH é ÚNICO.“ (Marcos 12:29b)
Os escribas sabiam:

“Ele é único, e nenhum outro além dele!“ (Marcos 12:32b)
“Quem tem todos os conﬁns da TERRA determinado?
Como ELE se chama? E como se chama o ﬁlho DELE?
Você sabe disso?“ (Provérbios 30:4)
“Temei a YAHWEH, e dai-lhe glória; porque é vinda a hora do seu juízo.
E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas!“
“Caiu, caiu Babilônia (Igreja romano!), aquela grande cidade, que a todas as
nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição.”
“Se alguém adorar a besta (o papado!), e a sua imagem (Estados Unidos),
e receber o sinal (domingo!) na sua testa, ou na sua mão,
Também este beberá do vinho da ira de YAHWEH, que se deitou, não
misturado, no cálice da sua ira; e será atormentado com fogo e enxofre
diante dos santos anjos e diante do Cordeiro.”
“E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso
nem de dia nem de noite os que adoram a besta (o papado!) e a sua imagem
(Estados Unidos), e aquele que receber o sinal (domingo!) do seu nome (666).
Aqui está a paciência dos santos; aqui estão os que guardam os
mandamentos de YAHWEH e a fé de Yahshua!”

(veja: Apocalipse 14:7-11; e 13:18)

Quão necessária é a proclamação do Evangelho eterno, como a seguinte
comparação [Ernst Simon {Simon Bíblia}, missionário]:
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A = DISTORCIDAS AS BOA NOVAS ## B = A MENSAGEM VERDADEIRA
(GÁLATAS 1:6-9)
A = Falso Ensino: reinos mundanos, Igreja Mundial ## B = Ensino Bíblico: o reino de
Yahshua [Jesus] não é deste mundo - João 18:36; - Igreja
A = Base falsa da Fé: Tradição ## B = Correto: a Palavra de Deus: Bíblia, João 17:17
A = Falso Sumo Sacerdote: na terra: o Papa. - 2 Tessalonisenses 2:3, 4 ##
B = verdadeiro Sumo Sacerdote: no céu: o Messias Yahshua [Jesus Cristo] Hebreus 8:1, 2; Efésios 1:22 + 5:23; Colossenses 1:18
A = Falso internediário: Maria (Mãe de Deus), santos, padres ##
B = O [único] Mediador: o Messias Yahshua [Jesus Cristo] – 1 Timóteo 2:5
A = Falso santuário = nas igrejas ##
B = verdadeiro santuário: no céu - Apocalipse 11:19

