AFIRMAÇÕES CREDITADAS A RABINO PODERÃO
FAZER ISRAEL ACEITAR O ANTICRISTO
“Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não vos gabeis de
vossa sabedoria: esta cegueira de uma parte de Israel só durará até que haja
entrado a totalidade dos pagãos. Então, Israel em peso será salvo como está
escrito: ‘Virá de Sião o Libertador, apartará de Jacó a impiedade. E esta será a
Minha aliança com eles, quando Eu tirar os seus pecados’ (Is. 59, 20s; 27,9). Se,
quanto ao Evangelho, eles são inimigos de Deus, para proveito vosso, quanto à
eleição eles são muito queridos por causa de seus pais. Pois os dons e o
chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vós antes fostes
desobedientes a Deus, e agora obtivestes misericórdia com a desobediência
deles, assim eles são incrédulos agora, em conseqüência da misericórdia feita
a vós, para que eles também mais tarde alcancem, por sua vez, a misericórdia.
Deus encerrou a todos esses homens na desobediência para usar com todos de
misericórdia.” (Rm.11, 25-32)
Mais uma vez nos socorremos no inspirado e profético São Paulo para
entendermos e alertarmos para o desenrolar dos acontecimentos neste Final
dos Tempos. Neste caso, a respeito da conversão da maioria do povo Judeu,
quando estiver muito próxima a Vinda Gloriosa do Messias, Nosso Senhor
JESUS CRISTO! Portanto, acreditamos piamente que em alguns anos ela se
cumprirá.
No entanto, preocupou-nos muito algumas afirmações em textos que circulam
na internet (este a seguir é um exemplo) e que dão como origem as
revelações ao Rabino Kaduri.
Todos nós sabemos, conforme Atos dos Apóstolos 1, 11 que Nosso Senhor
JESUS CRISTO descerá dos Céus em Sua Vinda Gloriosa, e que todos os olhos
O verão... Isto foi dito pelos Anjos do Altíssimo no momento de Sua Ascensão
aos Céus... E assim será!
Leia agora trechos que destacamos do texto a seguir:
A - (...) Kaduri deu uma mensagem em sua sinagoga no Yom Kippur, O Dia do Perdão,
ensinando como reconhecer o Messias (...)
B – (...) “É difícil para muitas pessoas boas na sociedade entender a pessoa do
Messias. A liderança e ordem do Messias de carne e osso é difícil de aceitar para
muitos na nação. Como líder, o Messias não terá escritório, mas estará entre o povo e
usará a mídia para se comunicar. Seu reino será puro e sem desejo pessoal ou
político. Durante seu domínio, somente a justiça e a verdade reinarão.
C – (...) “Crerão todos no Messias logo de uma vez? Não, no começo alguns de nós
creremos nele e alguns não. Será mais fácil para as pessoas não religiosas seguirem o
Messias do que para pessoas Ortodoxas.
D – (...) “A revelação do Messias será cumprida em dois estágios: Primeiro, ele
ativamente confirmará sua posição como Messias sem saber ele mesmo que é o
Messias. Então ele se revelará para alguns Judeus, não necessariamente para os
sábios estudiosos da Torah. Poderão até mesmo ser pessoas simples. Somente então
ele se revelará para toda a nação. – As pessoas irão pensar e dizer:’O que, este é o

Messias?’ Muitos têm conhecido o seu nome mas não têm crido que ele é o
Messias.(...)

Analisando o que grifamos acima nos trechos destacados do texto a seguir:
A – JESUS virá dos Céus na Glória da Jerusalém Celeste e nenhum ser humano
terá dúvida de que Ele é o Rei dos reis!
B - Quem andará aqui em carne e osso se dizendo o Messias será o anticristo...
JESUS voltará em Seu Corpo Glorioso resplandecente de luz. Quem usará a
mídia para se comunicar será o impostor, o anticristo...
C – JESUS ao descer dos Céus em toda Sua Glória acompanhado de toda a
Milícia Celeste ao toque das trombetas não deixará dúvida de quem seja!
D – Esta afirmativa de dois estágios trata-se de mais uma aberração teológica,
pois não existe nada parecido em nenhum versículo de nenhum Livro da
Sagrada Escritura. Repetindo: O Messias quando retornar em toda a Sua
Glória, abrir-se-ão os Céus para dar passagem a Jerusalém Celeste que
descerá ao meio de luzes deslumbrantes e ao som inconfundível das
trombetas anunciando a chegada do Rei dos reis, O Salvador e Redentor da
humanidade, que volta para tomar posse do Reino que o Eterno PAI Lhe
entregou.
Portanto, quem se revelará em estágios e causará dúvidas e insegurança nas
pessoas será o anticristo...

Rabino Kaduri Revela o Nome do Messias

Pouco tempo antes de sua morte o renomado rabino Yitzhak Kaduri teria escrito uma
nota na qual revela o nome do Messias.
Poucos meses antes de morrer, um dos mais proeminentes rabinos da nação, Yitzhak
Kaduri, supostamente escreveu o nome do Messias em uma pequena nota que ele
pediu para permanecer selada até agora. Quando a nota foi aberta, revelou o que
muitos têm sabido por séculos: Yehoshua, ou Yeshua (Jesus), é o Messias.
Com o nome bíblico de Jesus, o Rabino e Cabalista descreveu o Messias usando seis
palavras e dando pistas de que as letras iniciais formam o nome do Messias. – A nota
secreta dizia:

Quanto às letras da abreviação do nome do Messias, Ele erguerá o povo e provará que
sua palavra e lei são válidas.
Esta eu assinei no mês da graça,
Yitzhak Kaduri
A sentença hebraica (traduzida acima em negrito e sublinhada) com o nome do
Messias oculto é: Yarim Ha’Am Veyokhiakh Shedvaro Vetorato Omdim
As iniciais das palavras formam o nome hebraico de Jesus, Yehoshua. Yehoshua e
Yeshua são eletivamente o mesmo nome, derivado da mesma raiz hebraica da palavra
“salvação” como documentado em Zacarias 6,11 e Esdras 3,2. O mesmo sacerdote
escreve em Esdras, “Yeshua filho de Yozadak” enquanto escreve em Zacarias
“Yehoshua filho de Yohozadak”. O Sacerdote inclui a abreviação sagrada do nome de
Deus, ho, no nome do pai Yozadak e no nome Yeshua.
Com um dos mais proeminentes rabinos de Israel indicando que o nome do Messias é
Yeshua, pode-se entender por que o seu último desejo foi esperar um ano após a sua
morte antes de revelar o que escreveu.
Quando o nome Yehoshua apareceu na mensagem de Kaduri, Judeus ultra-Ortodoxos
de seu Nahalat Yitzhak Yeshiva (seminário) em Jerusalém argumentaram que seu
mestre não deixou a exata solução para decodificar o nome do Messias.
A revelação recebeu pouca cobertura da mídia Israelense. Somente os websites
hebraicos News First Class (Nfc) e Kaduri.net mencionaram a nota sobre o Messias,
insistindo que era autêntica. O diário Hebraico Ma’ariv publicou uma história sobre a
nota, mas a descreveu como forjada.
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sentimentos: “Então isso significa que o Rabino Kaduri era Cristão?” e “Os Cristãos
estão dançando e celebrando”, estavam entre os comentários.
O Israel Today falou de dois seguidores de Kaduri em Jerusalém que admitiram que a
nota era autêntica, mas confusa para os seus seguidores também. “Não fazemos idéia
de como o Rabino chegou a esse nome do Messias”, um deles disse.
Outros negam completamente qualquer possibilidade de que a nota seja autêntica. O
filho de Kaduri, Rabino David Kaduri, disse que no tempo em que nota foi escrita
(setembro 2005), as condições físicas de seu pai tornavam impossível para ele
escrever.

O RETRATO DE KADURI DO MESSIAS
Poucos meses antes de Kaduri morrer com a idade de 108 anos, ele surpreendeu seus
seguidores quando lhes disse que havia encontrado com o Messias. Kaduri deu uma
mensagem em sua sinagoga no Yom Kippur, O Dia do Perdão, ensinando como
reconhecer o Messias. Ele também mencionou que o Messias apareceria para Israel
depois da morte de Ariel Sharon (O ex primeiro ministro ainda estava em coma
depois de sofrer um AVC em 2006, quando da elaboração deste texto).
Outros rabinos predisseram o mesmo, inclusive o Rabino Haim Cohen, o cabalista Nir
Bem Artzi e a esposa do Rabino Haim Kneiveskzy.
O neto de Kaduri, Rabino Yosef Kaduri, disse que seu avô falou muitas vezes durante
seus últimos dias sobre a vinda do Messias e a redenção através do Messias.
Seus retratos espirituais do Messias – reminiscências dos relatos do Novo Testamento
– foram publicados nos websites Kaduri.net e Nfc:
“É difícil para muitas pessoas boas na sociedade entender a pessoa do Messias. A
liderança e ordem do Messias de carne e osso é difícil de aceitar para muitos na
nação. Como líder, o Messias não terá escritório, mas estará entre o povo e usará a
mídia para se comunicar. Seu reino será puro e sem desejo pessoal ou político.
Durante seu domínio, somente a justiça e a verdade reinarão.
“Crerão todos no Messias logo de uma vez? Não, no começo alguns de nós creremos
nele e alguns não. Será mais fácil para as pessoas não religiosas seguirem o Messias
do que para pessoas Ortodoxas.
“A revelação do Messias será cumprida em dois estágios: Primeiro, ele ativamente
confirmará sua posição como Messias sem saber ele mesmo que é o Messias. Então
ele se revelará para alguns Judeus, não necessariamente para os sábios estudiosos
da Torah. Poderão até mesmo ser pessoas simples. Somente então ele se revelará
para toda a nação. – As pessoas irão pensar e dizer:’O que, este é o Messias?’ Muitos
têm conhecido o seu nome mas não têm crido que ele é o Messias.”
O ADEUS A UM ‘TSADIK’
O Rabino Yitzhak era conhecido por sua memória fotográfica e sua memorização da
Bíblia, do Talmud, do Rashi e outras escrituras Judaicas. Ele conhecia os sábios e as
celebridades Judaicas do último século e os rabinos que viviam na Terra Santa.
Manteve a fé viva antes de o Estado de Israel nascer.

Kaduri não era somente grandemente estimado por causa de seus 108 anos de idade.
Ele era carismático e sábio, e os principais rabinos procuravam por ele como um
Tsadik, um homem justo ou santo. Ele dava conselhos e bênçãos a todos os que
pediam. Milhares o visitavam para pedir conselhos e cura. Seus seguidores falam de
muitos milagres e seus alunos dizem que ele predisse muitos desastres.
Quando morreu, mais de 200.000 pessoas se uniram ao cortejo fúnebre nas ruas de
Jerusalém para prestar seus respeitos enquanto era levado para seu lugar final de
repouso.
“Quando Ele vier, o Messias resgatará Jerusalém das religiões estrangeiras que
querem dominar a cidade”, disse uma vez Kaduri. “Eles não terão sucesso, pois
lutarão um contra o outro.”
A REAÇÃO DOS SEGUIDORES DO RABINO
Em uma entrevista com o Israel Today, o Rabino David Kaduri, o filho de 80 anos do
falecido Rabino Yitzhak Kaduri, negou que seu pai tenha deixado uma nota com o
nome Yeshua logo antes de morrer.
“Esta não é a sua caligrafia”, ele disse quando lhe mostraram uma cópia da nota.
Durante um encontro noturno no Nahalat Yitzhak Yeshiva, em Jerusalém, livros com a
caligrafia do velho Kaduri de 80 anos atrás foram apresentadas a nós em uma
tentativa de provar que a nota do Messias não era autêntica.
Quando dissemos ao Rabino Kaduri que o site oficial de seu pai (www.kaduri.net)
tinha mencionado a nota do Messias, ele ficou chocado. “Oh não! Isso é blasfêmia. O
povo poderia entender que meu pai apontou para ele [o Messias dos Cristãos].”
David Kaduri confirmou, entretanto, que em seu último ano, seu pai havia falado e
sonhado quase que exclusivamente sobre o Messias e sua vinda. “Meu pai se
encontrou com o Messias em uma visão”, ele disse, “e nos disse que ele viria em
breve.”
O Israel Today recebeu acesso a muitos dos manuscritos do rabino, escritos por sua
própria mão para uso exclusivo de seus alunos. O mais marcante foram os símbolos
em forma de cruz pintados por Kaduri em todas as páginas. Na tradição Judaica não
se usam cruzes. De fato, mesmo o uso do sinal de mais é desencorajado porque pode
ser confundido com uma cruz.

Mas lá estavam elas, gravadas pelas próprias mãos do rabino. Quando perguntamos o
que significavam aqueles símbolos, o Rabino Kaduri disse que eram “sinais do anjo”.
Ainda mais pressionado sobre o significado dos “sinais do anjo”, ele disse que não
fazia idéia. O Rabino David Kaduri continuou explicando que somente seu pai havia
tido uma relação espiritual com Deus e se encontrara com o Messias em seus sonhos.
Judeus Ortodoxos ao redor do Nahalat Yitzhak Yeshiva em Jerusalém disseram ao
Israel Today, poucas semanas depois, que a estória sobre a nota secreta do Rabino
Kaduri jamais deveria ter vindo a público, e que ela denegrira o nome do
reverenciado sábio.
Fontes: www.israeltoday,co.il / http://olharprofetico.com.br/noticias-profeticas/116-rabinokaduri-revela-o-nome-do-messias

Assista ao vídeo no endereço abaixo.

https://www.youtube.com/watch?v=xBb0YMeLQz8
Ex-premiê israelense Ariel Sharon morre aos 85 anos em Tel Aviv
Estado de saúde do ex-primeiro-ministro vinha se deteriorando; Sharon foi um
dos políticos mais prestigiados e controvertidos da história do país

O ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon estava em coma desde que sofreu um derrame
em 2006 Foto: Getty Images

O ex-primeiro-ministro de Israel Ariel Sharon morreu neste sábado (11-01-2014) aos
85 anos, oito anos após sofrer um derrame, informaram a família do ex-líder e o
governo de Israel. Sharon deixou grandes pegadas históricas no Oriente Médio por
meio de invasão militar, construção de assentamentos judaicos nos territórios
ocupados que palestinos buscavam para um Estado, mas também um choque, a
decisão unilateral de retirada da Faixa de Gaza.
Ariel Sharon: relembre a trajetória do ex-primeiro-ministro de Israel
Ele morreu no Sheba Medical Center, perto de Tel Aviv, onde estava em coma desde
que sofreu um derrame no auge do seu poder como primeiro-ministro em janeiro de

2006. Os médicos haviam relatado um enfraquecimento acentuado em sua condição
na semana passada.
"Arik era um soldado valoroso e um estadista ousado que contribuiu muito para a
segurança e a edificação do Estado de Israel", disse o presidente Shimon Peres, um
ex-aliado político de Sharon e, com a morte do ex-primeiro-ministro, o último dos
fundadores do estado judeu ainda na vida pública. "Arik amava seu povo e o seu povo
o amava", disse Peres, usando o apelido de Sharon. "Ele não conhecia o medo e
nunca temeu perseguir uma visão."
Autoridades disseram que Sharon, que assumiu o poder, em 2001, logo após o início
de um segundo levante palestino que durou até 2005, seria enterrado em um funeral
de Estado para o qual dignitários estrangeiros seriam convidados.
Palestinos acusaram Sharon de provocar sua "Intifada" com uma visita provocativa à
mesquita al-Aqsa na Cidade Velha de Jerusalém. Ele também deixou muitos
amargurados com a varredura destrutiva pelo exército israelense em áreas da
Cisjordânia em 2002, após uma série de atentados suicidas palestinos, e seu cerco ao
falecido líder palestino Yasser Arafat em Ramallah.
Mas ele surpreendeu a muitos, retirando soldados e colonos da Faixa de Gaza, em
2005, sob uma política de "desligamento" do conflito e uma busca de diálogo com os
palestinos.
A retirada, no entanto, levou à tomada de Gaza pelo movimento islâmico palestino
Hamas que, diferentemente do presidente palestino, Mahmoud Abbas, rejeita a paz e
a coexistência com Israel.
"Nós nos tornamos mais confiantes na vitória, com a partida deste tirano", disse o
porta-voz do Hamas, Sami Abu Zurhi, cujo movimento prega a destruição do Estado
judeu. "Nosso povo hoje sente extrema felicidade com a morte e partida deste
criminoso cujas mãos estavam manchadas com o sangue de nosso povo e o sangue
de nossos líderes aqui e no exílio".
Palestinos em Gaza estavam distribuindo doces aos transeuntes e motoristas como
comemoração pela morte de Sharon.
A doença devastadora de Sharon ocorreu logo após ele sair do partido de direita
Likud e fundar uma facção centrista, com o objetivo declarado de promover a paz com
os palestinos.
Repercussão internacional
"Ariel Sharon é uma das figuras mais importantes da história de Israel e como
primeiro-ministro tomou decisões corajosas e controversas em busca da paz, antes
que ficasse tão tragicamente incapacitado. Israel perdeu hoje um líder importante",
disse o primeiro-ministro britânico David Cameron.
"Ariel Sharon... tem sido um importante ator na história do seu país. Depois de uma
longa carreira militar e política, ele fez a escolha de virar-se para o diálogo com os
palestinos", disse o presidente francês, François Hollande, em comunicado.

O atual primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu do Likud, está em
negociações de paz patrocinadas pelos Estados Unidos com a administração palestina
baseada na Cisjordânia do presidente Mahmoud Abbas, mas eles estão atolados em
profundas diferenças.
"O povo palestino se lembrará do que Sharon fez e tentou fazer de nosso povo e seu
sonho de formar um Estado", disse Wael Abu Youself, um membro sênior da
Organização para a Libertação da Palestina.
"Apesar dos assentamentos e guerras que ele lançou contra nós, aqui e no Líbano e
com o crime de guerra de (campos de) Sabra e Shatila, Sharon partiu e o povo
palestino permanece em suas terras."
Muitos israelenses vão se lembrar Sharon como um líder militar não-conformista que
lutou na guerra de fundação de Israel em 1948 e passou a ganhar reputação de
desobediência com inclinação para puxar o gatilho, mas também pela bravura e
brilhantismo no campo de batalha.
Fonte: http://noticias.terra.com.br/mundo/oriente-medio/ex-premie-israelense-arielsharon-morre-aos-85-anos-em-telaviv,8bdd1f5872183410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

IMPORTANTE OBSERVAÇÃO FINAL:

Neste momento em que se exacerba a confusão entre os cristãos com a
revelação e a chegada ao poder do Falso Profeta (Ap. 13, 11; 19, 20.), aquele
que preparará o caminho para o anticristo (e a implantação da Nova Ordem
Mundial iluminatti/maçônica), com uma hipócrita e velada pregação de
ecumenismo (relativizando todos os alicerces do Cristianismo e da Sagrada
Escritura) e outra não menos hipócrita e velada perseguição à Tradição dentro
da Igreja, é vital não darmos margem para mais confusão.
1 – Acreditamos, sim, na possibilidade do encontro do Rabino Kaduri (na
véspera de sua morte) com o SENHOR; mas temos que ter muito
discernimento ao analisarmos todas as afirmativas que estão sendo creditadas
a ele, conforme alertamos no início deste texto.
2 – Por isto, o esclarecimento de vitais detalhes se impõe, para que satanás
não aumente sua colheita entre os desavisados que ainda estão na seara do
SENHOR:
a – Quando se afirma iminente a Vinda Gloriosa de JESUS para fazer novas
todas as coisas e inaugurar o Oitavo Dia da Criação, estamos alicerçados nos
incontáveis Sinais que nos apontam a Bíblia e nos confirmam as autênticas
Profecias destes últimos séculos. Contudo, o dia e a hora ao Eterno PAI
pertencem.
b – Tem de ficar bem claro que, na cronologia dos fatos revelados, ANTES
da Manifestação do SENHOR, graves e importantes Profecias precisam AINDA
se cumprir, tais como:
- O Segundo Pentecostes (Aviso de Garabandal/Purificação
interior/Trevas das almas/Espelho, etc.), conforme João 16, 13 que irá nos
preparar espiritualmente (mostrando todos os nossos pecados - não
arrependidos e não confessados - pelos olhos de DEUS) e também para a

evangelização derradeira ANTES do aparecimento do anticristo e a
implantação da marca da besta (o chip subcutâneo que substituirá o uso de
documentos de identidade, papel moeda - cédulas de dinheiro - e cartões de
crédito/débito);
- O surgimento do “grande líder mundial”, o Anticristo, com total
respaldo do Falso Profeta e da cúpula Vaticana que restar do Cisma que se
aproxima.
Portanto, irmãos fiéis, OREMOS e VIGIEMOS, pois Nosso Senhor Jesus Cristo
não andará pelo mundo em carne e osso, mas Sua Segunda Vinda será em
glória. Atenção, porque a hipocrisia e a fraude são ações satânicas em pleno
desenvolvimento... E os próximos anos serão derradeiros para a Salvação de
muitos!
“Manifestei o Teu Nome aos homens que do mundo Me deste. Eram Teus e
deste-Mos e guardaram a Tua Palavra. Agora eles reconheceram que todas as
coisas que Me deste procedem de Ti. Porque Eu lhes transmiti as Palavras que
Tu Me confiaste e eles as receberam e reconheceram verdadeiramente que Saí
de Ti, e creram que Tu Me enviaste.” (Jo. 17, 6-8)
Texto compilado e enviado pelo internauta Marcelo Brandão, em 12/01/2014.
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