QUEM COMO DEUS!
"Ora, tudo quanto outrora foi escrito, foi escrito para a nossa instrução, a fim
de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras,
tenhamos esperança." (Rm. 15,4)
Em conseqüência da eleição do cardeal Joseph Ratzinger no recente Conclave, tenho
a dizer o seguinte:
Está muito claro que a Profecia particular contemporânea a respeito do papa João
Paulo II e o futuro antipapa foi alterada, pois Bento XVI é um papa também
abençoado por DEUS. Em recentes Revelações particulares em nosso País , o Céus
afirmaram que em função do encurtamento da missão de nosso saudoso Papa, fez-se
necessária a unção de um outro autêntico para que fosse cumprido na íntegra o
tempo estipulado por DEUS até o aparecimento do falso profeta de que fala o
Apocalipse. Portanto, o cardeal Ratzinger, braço direito de nosso saudoso Karol
Wojtyla, e seu fiel escudeiro do início ao fim, também terá a missão de ser o seu
Cirineu.
Porém, tem de ficar bem claro que nada foi alterado em relação as demais Profecias.
Continuamos vivendo o purificador Apocalipse, em seus derradeiros capítulos, no
aguardo de Novos Céus e Nova Terra, na manifestação gloriosa de nosso Senhor
JESUS CRISTO na descida da Jerusalém Celeste, para fazer novas todas as coisas.
Com isso observamos que muitas Profecias oriundas de Revelações particulares
autênticas (vide Garabandal) foram alteradas, enquanto que outras tantas, como o de
São Malaquias, foram confirmadas plenamente. De uma vez por todas precisamos
entender que Profecia não é geometria. Definitivamente não é ciência exata.
Sabemos que muitos estão decepcionados, desiludidos e até revoltados, mas temos
sempre que confiar nos desígnios de Amor, Misericórdia e Justiça do DEUS
TRINDADE. DEUS quis assim, alguém duvida que de outro modo poderia ser melhor?
Sem dúvida, não, pois só ELE é onisciente, onipresente, onipotente e PAI amoroso.
Portanto, acreditando você ou não, o âmago da Profecia continua inalterado e
valendo:
- A apostasia;

(2 Ts. 2,3)

- A Conspiração Vaticana;

(Ap. 13,11) (2 Ts. 2,4-9)

- A marca da besta; (Ap. 13, 16-17)
- Os refúgios (Lc. 21,21);
Enfim, tudo o que já foi escrito.
Também temos absoluta certeza de que os fracos na fé irão sofrer muito até se
convencerem de que apenas a parte final (o desfecho) da Profecia sobre o papa João
Paulo II foi alterada. Porém o tempo e os fatos futuros mostrarão, porque a verdade,
a de DEUS (única), não tem pressa. Pressa tem a mentira, pois essa é satânica.
"Quem não tremerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo e
todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a
retidão dos teus juízos." (Ap. 15,4)
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