Os planos de satanás são de que o
Comunismo se instale no Brasil
Abaixo transcrevi um pequeno parágrafo, parte do relato de um exsatanista, hoje convertido a Jesus Cristo. O material, na íntegra, pode ser lido no
endereço: http://www.uptualiza.com/p/relatos-de-um-ex-satanista.html
No texto está a informação que ele recebeu dos espíritos satânicos: o plano de
satan para o Brasil. Também lhe foi apontado, pelos espíritos satânicos, os aspectos da
personalidade do povo brasileiro, características que promovem sua alienação para
assuntos de maior importância, enquanto que o foco de vida dos brasileiros fica voltado
às diversões, jogos, desfrute da terra... (Isto me fez lembrar da Copa do Mundo no
Brasil... Quanta propaganda em cima de um evento que nada vai trazer de melhor para
nossas vidas... (É para nos desviar a atenção das coisas que realmente importam???)
Enquanto que a Política (partidos não comprometidos com a Vida, erros graves tais
como desvios de recursos, negociatas, corrupção), a Economia (inflação crescente), os
grandes problemas sociais, as mudanças sorrateiras na Legislação - que estão nos
fazendo sucumbir a interesses escusos e nos submetendo àquilo que nós não queremos
(quanta imposição pela Lei!), ou nos surrupiando a liberdade (de expressão, por
exemplo, vide Marco Regulatório da Internet, que no final das contas, é controle sobre a
rede mundial de computadores), vão passando ao nosso lado sem que tomemos uma
atitude comprometida como valorosos cristãos, dispostos a lutar para proteger nossa
pátria da grande investida satânica, planejada há tempos.
Vamos ao texto:

“... Depois que entrei para o Satanismo, os espíritos-guias me
revelaram que o Brasil, desde o início do seu descobrimento, era peça
estratégica no tabuleiro da NOVA ORDEM MUNDIAL. Principalmente
pelos recursos minerais e também como cooperador do COMUNISMO
SULAMERICANO QUE SEGUNDO SATAN DEVERIA SER INSTALADO
NESTE PAÍS. Satanás me disse que o Brasil é só um grande pedaço de
terra com escravos que pensam possuir alguma coisa; que nosso povo
se satisfaz com a beleza da terra e com promessas não cumpridas; se
satisfaz com o carnaval, o futebol e mulheres bonitas. Aquela velha
forma de controle Romano. (Pão e Circo). ...”

Podemos compreender porque Nossa Senhora vinha pedindo penitência e oração, e
também a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Seu Imaculado Coração, para
aplacar tão grande mal.
O assunto é seriíssimo.
Vocês perceberam que o texto fala que o “Brasil é cooperador com o Comunismo
Sulamericano”??? Alguma dúvida??? (Nem vou entrar neste assunto porque não é
necessário, porque você, leitor, deve estar informado sobre o que acontece nos países
da América do Sul (Cuba, Venezuela) e qual é a participação do Brasil nesses
acontecimentos!) É por isso que ele (Brasil) é peça estratégica no tabuleiro da Nova
Ordem Mundial. E quem diz isto são demônios, não esqueçam... Seres que batalham pela
nossa destruição, pela destruição de tudo que é divino em nós, e de tudo que lembra
Deus e Sua Lei Sagrada.
Trata-se de perceber que estamos em uma guerra (espiritual) mas nós pouco (ou mesmo
nunca) tínhamos usado nossas espadas de luta (nossa oração, penitência, jejum) na
causa de defender o Brasil da investida comunista. Pedidos da Virgem Maria que não
foram atendidos... Agora, preparemo-nos (psicológica, física e espiritualmente) para a
segunda etapa do plano engendrado por satanás (já que a primeira parte ele vem
ganhando pela nossa inércia e acomodação): a guerra física. A guerra que se dará com
derramamento de sangue e prejuízos tais que trarão grande dor ao povo brasileiro.
Alguém duvida que os ares socialistas/comunistas já estão por aqui???
A importância de se escolher (COM MUITO CRITÉRIO E CUIDADO) as lideranças deste
país são vitais neste momento, porque por trás delas há um comprometimento com
ideologias, que estarão sendo implantadas (ou já estariam sendo...) e devemos perceber
que ideologias são estas...
ORAÇÃO e AÇÃO, digo, ATITUDE CRISTÃ COMPROMETIDA COM JESUS!!!
Sugerimos a leitura do texto “Mensagens Marianas e o Comunismo”, além de outros
tópicos relacionados ao assunto, que estão neste site.

www.mariamaedaigreja.net

