ONU = 666
“E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o
reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta.”
(Ap. 17:12)
Há muitas décadas, cristãos estudiosos têm identificado que a humanidade será vitimada
muito em breve pela privação da maior riqueza que herdou de seu Deus Criador, ou seja, a
liberdade, a privacidade e o livre arbítrio. Esse desatino que está sendo engendrado em obscuros
gabinetes das classes dominantes mundiais chama-se “Nova Ordem Mundial”. Na realidade, será a
cristalização de um domínio total dos homens por uma minoria poderosa. Tudo isto já nos foi
profetizado há dois mil anos no livro do Apocalipse.
Atualmente, apesar dos insistentes alertas feitos em todas as mídias por esses cristãos de
fé e convictos do que aqui afirmamos, a maioria insiste em não acreditar e até mesmo contradizer.
No dito popular sempre foi afirmado que “uma imagem vale mais do que mil palavras”.
Portanto, quando esses estudos insistem em apontar que a ONU já é o grande instrumento para
domínio das nações e dos homens, ou seja, o sustentáculo para a materialização do anticristo e de
sua ditadura mundial, os desavisados se escandalizam. No entanto, torna-se cada vez mais notória
essa constatação, como podemos observar abaixo, obtida nessa comemoração.
(Obs.: Tenha absoluta certeza, para o bem da sua alma e dos seus, que não foi acaso eles terem
privilegiado o destaque do número 6 para formar o demoníaco 666 – a marca da besta. Leia,
pesquise e informe-se, pois este assunto é vital.)

No dia 20/9/2005, representantes dos EUA, Rússia, ONU e União Européia estiveram
reunidos no Departamento de Estado americano em Washington para uma conferência à imprensa
(foto acima).
Da esquerda para a direita estão 6 autoridades: a Comissionária Européia Benita FerreroWaldner, o Secretário do Exterior do Reino Unido Jack Straw, o Ministro do Exterior da Rússia Sergei
Lavrov, o Secretário-Geral das Nações Unidas Kofi Annan e a Secretária de Estado dos EUA
Condoleezza Rice que, curiosamente é a 66ª a ocupar o cargo!
No painel branco, o logotipo comemorativo dos 60 anos da ONU foi impresso 3 vezes se
destacando "6-6-6".
“Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da
besta; porque é o número de um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta
e seis.”
(Ap. 13:18)
(Fonte: http://www.programamomentoscomjesus.com/Aprender%20-%20textos%20e%20testes/apocalipse.htm )

Para maiores informações, acesse neste site (www.mariamaedaigreja.net) os textos “O 666 se revela”,
“O Elo perdido”, “A Conspiração Mundial” e “Hierarquia dos Conspiradores”, E AINDA o site
http://novaordemmundial.net

