
O Vírus da pandemia PROFÉTICA? 



NÚMEROS  ESTATÍSTICOS 



QUADRO ESTATÍSCO DA PANDEMIA 2020 
 

Centro de Ciência e Eng. de Sistemas (CSSE) da Universidade Johns Hopkins 

NAÇÕES 
MORTES CASOS CONFIRMADOS 

1 Abril 2020 12 Abril 2020 1 Abril 2020 12 Abril 2020 
USA 4.021 20.602 199.092 530.006 
ITÁLIA 13.155 19.468 110.574 152.271 
ESPANHA 9.053 16.972 102.136 166.019 
CHINA 3.193 3.339 82.361 83.130 
ALEMANHA 858 2.871 76.544 125.452 
FRANÇA 3.523 13.832 52.870 130.730 
IRAN 3.036 4.357 47.593 70.029 
REINO UNIDO 2.352 9.875 29.842 79.885  
BRASIL 206 1.141 5.923 20.964 
TOTAIS MUNDO 45.371 109.691 905.279 1.787.766 



FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL 
 
1° Trimestre 2020 – até 25 de Março: 
 

Morreram: 162.000 pessoas 
 

COVID 19  =  2.390  –  1,47% 
OUTRAS  =  159.610 - 98,53% 
 

FOME/CRIANÇAS:  28.000  - 11 vezes mais que COVID 19 
 

“Vidas de idosos ricos vale mais que a das crianças pobres”. 
 



Fonte: https://www.worldometers.info/pt 
 

10.322.000 - Abortos 
3.153.000 - Mortes causadas por doenças contagiosas 
1.995.000 - Mortes causadas por cancro 
1.214.000 - Mortes causadas pelo fumo/cigarro 
608.000 - Mortes causadas pelo alcool 
409.000 - Mortes causadas por HIV/AIDS 
328.000 - Acidentes fatais de viação  
260.000 - Suicídios este ano 
238.000 - Mortes causadas por malária 
 

No Brasil morrem por ano aproximadamente 2,7 milhões de pessoas. 



CENÁRIO 



UM CENÁRIO COM MUITAS SUSPEITAS  
E SEM RESPOSTAS PLAUSÍVEIS 

 

1. Porque a China já estava preparadíssima para combater o novo vírus na 
populosíssimas província de Wuhan, na região de Hubei? 
População: China 1,386 b / Hubei 58,5 mm / Wuhan 11,08mm 
 

2. Porque a China recusou a ajuda dos USA para combater o Covid 19? Medo de 
espionagem? Escondendo alguma coisa? 
 

3. Por que Donald Trump (USA) após ouvir a CIA, chama de “o vírus da China”, em 
pronunciamento público? 
 

4. Por que a OMS fez evento em 2019 estimulando o preparo para uma iminente 
pandemia? 



UM CENÁRIO COM MUITAS SUSPEITAS  
E SEM RESPOSTAS PLAUSÍVEIS 

 

5. Porque um documento do Parlamento Alemão, de 2012, prevendo um Vírus da 
família do Corona 2, indicando a Ásia, inclusive a data de 2020? O documento 
prevê ainda três ondas pandêmicas, a Covid 19 é apenas a segunda onda. 
 
6. Por que Stephen Hawking, Bill Gates e outros previram que mundo seria 
gravemente afetado ou até destruído por pandemias. 
 
7. Por que a China é o país do mundo mais beneficiado economicamente com a 
Covid 19? 



TEORIA CONSPIRATÓRIA? 



PARLAMENTO ALEMÃO PREVÊ 
 

1. Lei Marcial que anula total ou parcial as Constituições Federais das nações, 
permitindo: 

 

       a) Agente público pode violar os lares; 
 

       b) Anular todos os direitos individuais em benefício da 
            maioria, conforme o Estado ditar. 
 

       c) Julgamento sumário e sentença imediata... 
 
2. Tudo baseado na Lei de Noé, que prevê: 
        (primeiro o Estado de Emergência com toque de recolher               
        e depois a Lei Marcial). 
 



AS LEIS ESCONDIDAS DE NOÉ 
(Talmud – Cabala, leis místicas dos judeus) 

 
1ª Lei: Não devemos profanar a unidade de Deus; 
 

2ª Lei: Não amaldiçoe o seu criador; 
 

3ª Lei: Não assassine; 
 

4ª Lei: Não comer carnes de animais (*); 
 

5ª Lei: Não roubarás; 
 

6ª Lei: Aproveitar e canalizar a libido humana (castidade); 
 

7ª Lei: Estabelecimento 7 tribunais para assegurar a justiça. 
 

* Leis ambientais? 



A CHINA EM FOCO 
O ORIENTE NO CENTRO DO MUNDO 



A POLÍTICA COMO A PRINCIPAL RELIGIÃO 

https://veja.abril.com.br/mundo/chineses-sao-obrigados-a-trocar-imagens-de-cristo-por-xi-jinping/ 

Chineses são obrigados a trocar imagens de Cristo por Xi Jinping 



https://exame.abril.com.br/ciencia/cientistas-chineses-anunciam-descoberta-contra-coronavirus/?fbclid=IwAR1qw_o-
3Fpum0XQ1NU30fKry5eaWPjg8cxbVLbigd8-n8K_MP7cLKvNvOM 



https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/compra-em-massa-dos-eua-china-cancela-contratos-de-importacao-
de-equipamentos-medicos-no-brasil-diz-mandetta-

24344790?fbclid=IwAR1NrnUoToaxEPpyCS3TzkmGJb9DHdkRafuyFEbWVT3FY6weKVFVg90ezzU 



INFORMAÇÃO, CONTRA-INFORMAÇÃO E OPINIÃO POPULAR 
PELA ALIENAÇÃO INDUZIDA 



CHINA E O CENÁRIO ECONÔMICO E ESTRATÉGICO 

https://exame.abril.com.br/negocios/estatal-chinesa-compra-sete-concessionarias-eletricas-
brasileiras/?fbclid=IwAR0dhEi3ZpIu0Ru8GsbCXdzieiB-SNwv0svsPgKey6SrOB4wa8CucVLswYM 



CHINA E O CENÁRIO ECONÔMICO E ESTRATÉGICO 

https://oglobo.globo.com/economia/negocios/grupo-chines-compra-237-da-azul-por-17-bi-
18123999?utm_source=Whatsapp&utm_medium=Social&utm_campaign=compartilhar&fbclid=IwAR2PKapv7Te7yK3MqZDHngvwllys

Cu6usIRsw4gFVRt0CYuZRolt1e9ZsYw 



OCIDENTE CONTRA ORIENTE? 



OCIDENTE DESPERTA CONTRA O DRAGÃO CHINÊS?  

https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-04-06/pandemia-revela-que-mundo-pos-ocidental-ja-
chegou.html?event_log=fa&fbclid=IwAR1daC-sNK9Ck499-gWwA16IF92-CXu6LRLT-wqrP2Ad7p6hApp-JY4iK4I 



https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,eua-acusam-chefe-do-departamento-de-quimica-de-harvard-de-espionar-para-a-
china,70003179530?fbclid=IwAR2pfvQKF3hFHO3BPFXjSmKkI4ciN-DB1c0nrcN0l_uYWpxNRqvTv35eLCU 

OCIDENTE DESPERTA CONTRA O DRAGÃO CHINÊS?  



https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/19/trump-diz-que-nao-vai-deixar-china-se-tornar-maior-economia-do-
mundo.ghtml?fbclid=IwAR1waGtX0EztU-OJRF-ZZbwwiys3vfDuN31w55dh0LToScAfRjlTijBl_FU 



https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/09/eua-avaliam-deslistar-empresas-chinesas-das-bolsas-
americanas.shtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=compfb&fbclid=IwAR0XIu31kGuZeDB9DzqklDQxsZBG7aqOITv

UaA9WAGeEc6UuEcvGek55guQ 



https://exame.abril.com.br/negocios/trump-proibe-compra-de-empresa-americana-por-estatal-
chinesa/?fbclid=IwAR06vvHPrChuCJZVOrm-bLomSYhK_nar5R8ARo0w2Ptu4KWsnGR23nfKmGc 



https://exame.abril.com.br/negocios/trump-proibe-compra-de-empresa-americana-por-estatal-
chinesa/?fbclid=IwAR06vvHPrChuCJZVOrm-bLomSYhK_nar5R8ARo0w2Ptu4KWsnGR23nfKmGc 

OCIDENTE DESPERTA CONTRA O DRAGÃO CHINÊS?  



https://www.jornaldacidadeonline.com.br/noticias/19776/advogado-americano-impetra-acao-de-20-trilhoes-de-dolares-contra-a-
china-e-quer-a-prisao-dos-culpados?fbclid=IwAR1pMBZHWNBkbdf2G-Df45R8H5UyFLP-0V8MdOUbNEh106fJkDv183IYbyo 

OCIDENTE DESPERTA CONTRA O DRAGÃO CHINÊS?  



https://renovamidia.com.br/organizacao-britanica-quer-ver-a-china-processada-por-
pandemia/?fbclid=IwAR0tlS2ufHqCLesLbAHiyx3ByXf47nxJylbtFwJcFaz9FM18qF7ohKf2XbQ 

OCIDENTE DESPERTA CONTRA O DRAGÃO CHINÊS?  



A “NOVA ORDEM MUNDIAL” 
TEM A SUA GRANDE OPORTUNIDADE? 



26 Mar 2020: Gordon Brown foi primeiro-ministro do Reino Unido e líder do Partido 
Trabalhista entre 2007 e 2010. 



A JUSTIFICATIVA ESTRATÉGICA E RELIGIOSA 

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2020/04/08/papa-diz-que-pandemia-pode-ser-resposta-da-natureza-para-crise-
climatica?fbclid=IwAR3Gdk95iW7eJkn2kUxLHEd4rVMKHQn9kLd3VFLarR82zfx7Wq4EenzHvFA 



O ELO QUE DIVIDIRÁ O OCIDENTE DO ORIENTE? 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/22/china-e-vaticano-anunciam-acordo-historico-para-
retomar-lacos.ghtml 



1. Haverá um novo império mundial, onde um  
homem, imperador, comandará o mundo? 



UM GOVERNO ECUMÊNICO 
(Não um Império com um único homem, imperador) 

 
E, como viste,  

o ferro estava misturado com o barro. 
Isso quer dizer que se procurará fazer alianças 

políticas por meio de casamentos, mas essa união 
não se firmará, assim como o ferro não se mistura 

com o barro. 
 

Daniel 2:43 



2. A economia mundial está contemplada nas  
páginas proféticas da Bíblia? 



Eis que o jornal dos trabalhadores  
que ceifaram as vossas terras,  

e que por vós foi diminuído, clama;  
e os clamores dos que ceifaram entraram nos 

ouvidos do Senhor dos exércitos. 
 

Tiago 5:4 



Para que ninguém pudesse  
comprar nem vender,  

a não ser quem tivesse a marca,  
que é o nome da besta  

ou o número do seu nome. 
 

Apocalipse 13:17 



3. Num cenário hipotético, o que uma terrível  
depressão econômica poderia causar  

no mundo globalizado? 



Sabe, porém, isto:  
nos últimos dias,  

sobrevirão tempos difíceis, 
 

Remindo o tempo;  
porquanto os dias são maus. 

 
2 Timóteo 3:1 / Efésios 5:16 



Porquanto se levantará  
nação contra nação, e reino contra reino,  
e haverá fomes, e pestes, e terremotos,  

em vários lugares. 
 

Mateus 24:7 



4. Quais as razões para o surgimento de um  
governo mundial e ecumênico? 



Pois que, quando disserem: 
Há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina 

destruição, como as dores de parto àquela que 
está grávida, e de modo nenhum escaparão. 

 
1 Tessalonicenses 5:3 



5. O cenário hipotético do Ocidente contra o  
Oriente é uma possibilidade ou é impossível? 



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. 

Estes têm um mesmo intento,  
e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 

 
Apocalipse 17:12,13 



E da boca do dragão, e da boca da besta,  
e da boca do falso profeta vi sair três espíritos 

imundos, semelhantes a rãs. 
Porque são espíritos de demônios,  

que fazem prodígios; os quais vão ao encontro  
dos reis da terra e de todo o mundo,  

para os congregar para a batalha,  
naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. 

 

Apocalipse 16:13,14 



6. A Besta do Apocalipse reúne apenas os reis da 
Europa e seus aliados, onde está seu trono,  

ou vai além fronteira? 



E o sexto anjo derramou a sua taça 
sobre o grande rio Eufrates;  

e a sua água secou-se,  
para que se preparasse o caminho  

dos reis do oriente. 
 

Apocalipse 16:12 


