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OOOSSS   SSSEEETTTEEE   PPPRRRIIINNNCCCIIIPPPAAADDDOOOSSS   

DDDOOO   RRREEEIIINNNOOO   DDDAAASSS   TTTRRREEEVVVAAASSS   
   

AAAOOO   SSSAAABBBEEERRR   CCCOOOMMMOOO   SSSAAATTTAAANNNÁÁÁSSS   EEESSSTTTRRRUUUTTTUUURRROOOUUU   SSSEEEUUU   

RRREEEIIINNNOOO,,,   VVVOOOCCCÊÊÊ   CCCOOOMMMPPPRRREEEEEENNNDDDEEERRRÁÁÁ   PPPOOORRR   QQQUUUEEE   

NNNOOOSSSSSSAAA   SSSOOOCCCIIIEEEDDDAAADDDEEE   MMMUUUDDDOOOUUU   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAA      

TTTÃÃÃOOO   RRRAAADDDIIICCCAAALLL   EEE   CCCOOOMMMPPPRRREEEEEENNNDDDEEERRRÁÁÁ      

MMMEEELLLHHHOOORRR   AAASSS   NNNOOOTTTÍÍÍCCCIIIAAASSS      

DDDOOO   DDDIIIAAA   AAA   DDDIIIAAA!!!   

Você sabia que Satanás estruturou o Reino das Trevas em sete 
grandes divisões, chamadas Principados, e que colocou um demônio 
muito poderoso no comando de cada uma delas? Esses demônios têm 
a responsabilidade de alastrar seu tipo particular de tentação e 
servidão por todo o mundo. Ao entender como essas divisões 
funcionam você compreenderá melhor os problemas que o mundo 
está enfrentando hoje. Além disso, verá como estamos próximos do 
fim dos tempos!  

Antes de iniciarmos, precisamos compreender o ensino bíblico sobre o 
poder sobrenatural de Satanás, o poder onipotente de Deus, e a 
guerra espiritual que está ocorrendo diariamente nas regiões 
celestiais. Se você não compreender o ensino bíblico sobre esses 
pontos, não conseguirá reconhecer a verdade da situação que está 
nos confrontando, embora esteja bem diante dos seus olhos, por 
assim dizer.  

O PODER SOBRENATURAL DE SATANÁS: Não se engane sobre o 
fato que Satanás e seus demônios existem e que são extremamente 
poderosos. Eles são seres sobrenaturais [estão acima das forças 
terreais e naturais] e podem fazer o que quiserem, a não ser que 
Deus intervenha especificamente para impedir. Em outras palavras, 
muito do que Satanás quer fazer neste mundo hoje, ele pode fazer. É 
por isso que a feitiçaria, a meditação oriental, a medicinal alternativa, 
etc. funcionam, pois o poder satânico está fazendo que funcionem, e 
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Deus não está interferindo para impedir. Portanto, a atitude atual das 
pessoas é que, se alguma crença ou prática religiosa "funciona", é 
por que ela deve ser válida e boa. Essa atitude está simplesmente 
preparando o mundo para a tremenda enganação no fim dos tempos, 
profetizada em detalhes na Bíblia.  

Satanás tem poder sobrenatural, isto é, poder sobre e acima da 
Terra. Assim, seja lá o que ele queira fazer, pode fazer, desde que 
Deus não interfira para impedir. Vemos essa situação claramente no 
livro de Jó, uma história que delineamos para você em seguida. Mas, 
primeiro, precisamos compreender claramente nosso próximo ponto 
sobre Satanás: Ele é o senhor - o ditador deste mundo. Não se 
engane sobre isso. A Bíblia declara isso repetidas vezes. 
Relacionaremos várias dessas ocorrências em seguida:  

1) Jó 1:6-7: "Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se 
perante o SENHOR, veio também Satanás entre eles. Então, 
perguntou o SENHOR a Satanás: Donde vens? Satanás respondeu ao 
SENHOR e disse: De rodear a terra e passear por ela." Quando Deus 
perguntou a Satanás de onde vinha, ele respondeu que vinha de 
rodear e passear pela Terra.  

Esse é um quadro revelador, se você o examinar atentamente. O 
quadro é o de uma pessoa que caminha por um pequeno terreno, 
como um jardim. A compreensão aqui é que uma pessoa tem um 
controle total, pois aquilo que está sobre seu controle é pequeno e 
insignificante em comparação com seu poder e capacidade totais. 
Pensamos que a Terra seja muito grande, mas para o sobrenatural 
Satanás, a Terra não é nada mais e nada menos que um pequeno e 
insignificante jardim, sobre o qual ele exerce total controle - a não 
ser que um poder maior do que ele interfira. Em Jó, vemos que Deus 
exerce exatamente esse poder, dizendo a Satanás que pode provar 
Jó, mas com certas restrições, especificamente de não tirar a vida 
dele. No entanto, Deus permitiu que Satanás tirasse a vida dos 
familiares de Jó! Devemos aqui compreender o poder que Satanás 
detém. Ele tem o poder de matar pessoas, se Deus permitir que faça 
isso.  

2) Efésios 2:6-7, o apóstolo Paulo chama o reino de Satanás de 
"principados e potestades do ar, dominadores deste mundo 
tenebroso, forças espirituais do mal". A referência ao "ar" é a 
atmosfera em torno da Terra. É simplesmente outro modo de dizer 
"Terra". A figura de Paulo aqui é que Satanás é o ditador absoluto (o 
Príncipe) do mundo. O apóstolo João também fala de Satanás com 
esse título, em João 12:31, 14:30 e 16:11.  

3) No capítulo 10 de Daniel, vemos que as forças de Deus e as forças 
satânicas estão batalhando pelo controle dos reinos da Terra. 
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Portanto, sabemos que Satanás e suas hordas de demônios estão 
ativa e poderosamente trabalhando por meio de seus agentes 
humanos, especificamente os líderes políticos, para atingir seus 
objetivos. Sabemos que os demônios podem possuir fisicamente os 
seres humanos, e que o próprio Satanás entrou em Judas Iscariotes, 
levando-o a trair Jesus Cristo. [Lucas 22:3]. Vemos também que, no 
fim dos tempos, durante o reinado do Anticristo, Satanás e seus 
demônios possuirão os principais líderes políticos do mundo. 
[Apocalipse 16:13-16]  

Portanto, sabemos teoricamente que os líderes humanos que lutam 
poderosamente para a implantação da Nova Ordem Mundial - fazendo 
isso por meio do poder da feitiçaria - podem também ser possessos. 
{Nota: Advertimos a todas as pessoas que estejam se comunicando 
com um 'espírito-guia' em suas meditações, que isso é feitiçaria, e é 
possessão demoníaca, independente da bondade e benevolência que 
esse espírito possa demonstrar no presente!}  

4) Satanás aparentemente tanto controla a Terra que tem um trono 
aqui! Em Apocalipse 2:12-13, vemos o Senhor Jesus dizer algo muito 
interessante em suas palavras de saudação à igreja de Pérgamo. A 
cidade era um centro comercial extremamente próspero na Ásia 
Menor e estava profundamente imersa na adoração pagã. Estas são 
as palavras de Jesus Cristo:  

"Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que 
tem a espada afiada de dois gumes: Conheço o lugar em que habitas, 
onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não 
negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, 
meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita."  

Aqui, Jesus diz que o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo! E 
por que não? A cidade estava atolada na adoração idólatra. "...onde 
Satanás habita, ... onde está o trono de Satanás" são referências à 
adoração ou ao imperador romano ou a Zeus em seu altar na 
acrópole local (ou ambas as coisas). Assim, Satanás tinha seu trono 
estabelecido na cidade onde sentia-se mais à vontade, isto é, onde os 
cidadãos estavam praticando mais as feitiçarias. Pérgamo certamente 
não é mais o local onde está o trono de Satanás atualmente; eu fico 
imaginando qual seria essa cidade onde o trono de Satanás está 
situado hoje em dia. Em qual cidade o satanismo em todas suas 
formas é mais praticado? Não sabemos a resposta, mas com certeza 
esse trono está situado em alguma cidade do mundo.  

O fato é claro - Satanás domina esta Terra tão completamente como 
você dominaria o pequeno terreno de um jardim. E, ele senta-se em 
um trono em algum lugar na Terra!!  
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Agora, vejamos o próximo princípio preparatório, enunciado no nosso 
primeiro parágrafo: O poder onipotente de Deus. Deus tem um poder 
onipotente, simplesmente porque criou todas as coisas!! E, ao 
contrário da crença do misticismo oriental, Deus não se dispersou na 
sua criação. Ele continua sendo quem é desde a eternidade passada, 
um Espírito com características de pessoa. Deus permanece 
firmemente em controle. Satanás, por outro lado, é um ser criado, 
criado por Deus. Portanto, ele não pode jamais tornar-se mais 
poderoso do que Deus. Deus pode e intervém na história 
simplesmente usando seu poder onipotente, mesmo que todo o poder 
sobrenatural de Satanás esteja armado contra ele. Satanás, por outro 
lado, não pode intervir diretamente nos assuntos do mundo, a não 
ser que Deus lhe dê permissão. Talvez, o melhor modo de dizer isso é 
que Satanás pode fazer qualquer coisa que quiser neste mundo, a 
não ser que Deus especificamente interfira para impedir. Esses dois 
princípios são simplesmente dois lados da mesma moeda.  

Poucas pessoas hoje compreendem esse princípio básico, de modo 
que oferecemos as Escrituras em seguida, para ajudá-lo na 
compreensão. 

1) O PODER ONIPOTENTE DE DEUS –  

a) O poder e a sabedoria de Deus são infinitos [Salmos 147, 
especialmente o verso 5];  

b) "Porque para Deus não haverá impossíveis, em todas as suas 
promessas." [Lucas 1:37];  

c) O poder de Deus está muito além da compreensão humana 
[Efésios 3:20];  

d) O poder onipotente de Deus é mostrado pela criação do universo e 
a manutenção dele [Jeremias 32:17; Romanos 1:20; Hebreus 1:3, é 
muito revelador, pois diz que Jesus Cristo é quem sustenta este 
universo. Mas, não devemos nos surpreender, pois João 1:1-14 
revela que Jesus Cristo é a pessoa da Trindade que criou este 
universo!];  

e) Deus demonstrou também seu poder onipotente na história 
mundial. * Ele libertou os filhos de Israel do poder do faraó egípcio, 
sendo que este país era a maior superpotência do mundo [Êxodo 
15:1-19] e concedeu-lhe vitória sobre forças superiores quando 
entrou na Terra Prometida, Canaã [Deuteronômio 3:21-24]. * Deus 
interveio na história mundial, quando Maria concebeu por meio do 
poder do Espírito Santo, assim encarnando o Messias prometido, 
Jesus Cristo [Lucas 1:35]. Vemos a oposição satânica a essa 
encarnação e ao nascimento do Messias em Apocalipse 12:1-5, pois 
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Deus também interveio poderosamente na história durante a 
crucificação e morte de Jesus na cruz. Não se engane neste ponto: 
Satanás quis matar Jesus Cristo durante seu ministério terrestre, 
para impedi-lo de estabelecer um caminho de salvação para nós, mas 
não queria que ele morresse como um sacrifício, em cumprimento às 
profecias bíblicas no Antigo Testamento. AAASSSSSSIIIMMM,,,   VVVEEEMMMOOOSSS   
DDDIIIVVVEEERRRSSSAAASSS   OOOCCCAAASSSIIIÕÕÕEEESSS   EEEMMM   QQQUUUEEE   SSSAAATTTAAANNNÁÁÁSSS   TTTEEENNNTTTOOOUUU   
FFFAAAZZZEEERRR   OOOSSS   JJJUUUDDDEEEUUUSSS   MMMAAATTTAAARRREEEMMM   JJJEEESSSUUUSSS,,,   OOOUUU   PPPOOORRR   
AAAPPPEEEDDDRRREEEJJJAAAMMMEEENNNTTTOOO   OOOUUU   LLLAAANNNÇÇÇAAANNNDDDOOO---OOO   EEEMMM   UUUMMM   
PPPRRREEECCCIIIPPPÍÍÍCCCIIIOOO,,,   OOO   QQQUUUEEE   OOO   MMMAAATTTAAARRRIIIAAA   DDDEEE   UUUMMMAAA   FFFOOORRRMMMAAA   QQQUUUEEE   
NNNÃÃÃOOO   OOO   QQQUUUAAALLLIIIFFFIIICCCAAARRRIIIAAA   CCCOOOMMMOOO   UUUMMM   “““SSSAAACCCRRRIIIFFFÍÍÍCCCIIIOOO   
SSSUUUBBBSSSTTTIIITTTUUUTTTIIIVVVOOO”””   PPPAAARRRAAA   OOO   PPPEEECCCAAADDDOOO... No entanto, o poder 
onipotente de Deus interveio e impediu que Satanás matasse Jesus 
Cristo.  

O próprio Jesus voluntariamente entregou sua vida, ordenando que 
seu espírito deixasse seu corpo, no momento exato na história 
mundial, [Mateus 27:50], para que Deus o Pai, finalmente pudesse 
aceitar o sacrifício supremo, satisfazendo sua natureza judicial que 
exige a punição para o pecado, de forma que a humanidade pudesse 
ser salva da condenação e da morte!! * 

FINALMENTE, DEUS PROMETEU INTERVIR NOVAMENTE NA 
HISTÓRIA MUNDIAL, PARA TRAZER LIBERTAÇÃO FINAL DO 
PECADO E PARA ESTABELECER JESUS CRISTO, ASSENTADO À 
DIREITA DO TRONO POR TODA A ETERNIDADE. Deus criou a 
profecia, especificamente, para ser seu selo de validade, para que a 
humanidade pudesse, através dela, compreender que ele é Deus, o 
único Deus, o onipotente Deus. Quando o homem vê a profecia se 
cumprir, Deus quer que esse homem entenda o poder e a onisciência 
de Deus. Portanto, Deus disse: 

   """BBBUUUSSSCCCAAAIII   NNNOOO   LLLIIIVVVRRROOO   DDDOOO   SSSEEENNNHHHOOORRR   EEE   LLLEEEDDDEEE:::   NNNEEENNNHHHUUUMMMAAA   DDDEEESSSTTTAAASSS   
CCCRRRIIIAAATTTUUURRRAAASSS   FFFAAALLLHHHAAARRRÁÁÁ,,,   NNNEEEMMM   UUUMMMAAA   NNNEEEMMM   OOOUUUTTTRRRAAA   FFFAAALLLTTTAAARRRÁÁÁ;;;   
PPPOOORRRQQQUUUEEE   AAA   BBBOOOCCCAAA   DDDOOO   SSSEEENNNHHHOOORRR   OOO   OOORRRDDDEEENNNOOOUUU...""" [Isaías 34:16]  

Deus está dizendo para buscarmos as profecias no seu livro, pois 
nenhuma delas deixará de ser cumprida. Jesus lamentou o fato de 
que os judeus terem negligenciado totalmente o tempo do 
aparecimento do Messias. [Lucas 19:41-44] Similarmente, Deus está 
agindo de tal forma nos eventos atuais que centenas de profecias 
bíblicas referentes ao fim dos tempos estão sendo cumpridas, ou o 
cenário está sendo armado para o cumprimento delas! Jesus nos 
disse que saberíamos que o fim estaria chegando quando todas suas 
profecias estiverem sendo cumpridas. [Mateus 24] Este é o propósito 
do ministério The Cutting Edge! Queremos mostrar como o Plano da 
Nova Ordem Mundial cumpre muitas profecias bíblicas, e mostrar 
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como você pode ver o cumprimento dessas profecias nas notícias dos 
jornais! Esse objetivo é totalmente bíblico, pois Jesus disse que 
conheceríamos a estação, o tempo aproximado para a realização de 
todas as coisas, com base no cumprimento da profecia. [Mateus 
24:32-34]  

Quando o Anticristo aparecer, estabelecer seu reino global, e quando 
todos os eventos descritos no Apocalipse acontecerem, e quando 
Jesus Cristo retornar, o poder Onipotente de Deus estará em grande 
exibição! Não se engane: O poder de Deus é absoluto. Satanás está 
reunindo suas forças, e sendo bem sucedido, mas somente porque 
Deus está permitindo isso. E, o Plano da Nova Ordem Mundial cumpre 
muitas profecias bíblicas, pois o poder onipotente de Deus está 
forçando Satanás a isso. Pense da seguinte maneira: Satanás 
adoraria formular um plano para conquistar o mundo de tal forma 
que nenhuma parte dele cumprisse as profecias de Deus. No entanto, 
muitas, muitas partes de seu Plano cumprem as profecias de Deus, a 
mais importante das quais é a reorganização das nações do mundo 
em dez supernações, das quais o NAFTA é a Nação número 1 (veja o 
artigo CE1043, A Nova Ordem Mundial Lutando Contra as Restrições - 
Parte 4 de 4).  

A parte final do nosso estudo bíblico refere-se à guerra espiritual que 
está ocorrendo nas regiões celestiais entre os anjos de Deus e os 
demônios de Satanás. O prêmio nessa guerra é o controle da história 
humana.  

GUERRA ESPIRITUAL  

NAS REGIÕES CELESTIAIS 

1) Todo o capítulo 10 de Daniel - O tempo e o espaço não nos 
permitem examinar detalhadamente esse relato nas Escrituras, mas 
encorajamos que você leia o texto com atenção. Em resumo, Daniel 
orou pedindo que Deus lhe desse entendimento sobre os eventos 
referentes a Israel. No mesmo dia, Deus enviou um de seus anjos 
celestiais para pessoalmente dar a resposta a Daniel. O anjo partiu 
imediatamente dos Céus para ir à Terra, uma jornada que leva 
apenas um piscar de olhos. No entanto, ele não chegou à Terra, ou a 
Daniel, por três semanas inteiras. O anjo explicou a Daniel que tinha 
sido interceptado por um ser demoníaco, chamado por ele de 
"Príncipe do Reino da Pérsia". Em outras palavras, esse anjo celestial 
foi atacado por um demônio muito poderoso, o demônio responsável 
por influenciar o rei humano da Pérsia. Esse anjo não conseguiu 
derrotar o demônio poderoso sozinho, de modo que precisou pedir 
ajuda a Miguel, o anjo que Deus encarregou de proteger Israel. 
Assim, vemos que alguns seres demoníacos são mais fortes que 



 7 

alguns seres angélicos. Depois, ao partir, o anjo disse a Daniel que 
iria pelejar contra o "Príncipe da Grécia". Na profecia de Deus 
referente aos Quatro Reinos Gentílicos [Daniel 2: 29-40], o Reino da 
Grécia é o Terceiro Reino. No tempo em que o evento do capítulo 10 
de Daniel ocorreu, o Segundo Reino, a Média-Pérsia, estava 
controlando o mundo e o futuro rei da Grécia, nem havia nascido! 
Mesmo assim, a batalha celestial já estava em curso para moldar o 
destino da futura nação da Grécia. Embora vejamos aqui a forma da 
batalha entre os anjos de Deus e os demônios de Satanás pelo 
destino do mundo, e das nações na história mundial, não há dúvida 
que o poder e o propósito de Deus serão cumpridos. As hordas de 
demônios estão lutando em uma guerra perdida. No entanto, as 
profecias de Deus sobre o fim dos tempos deixam claro que, quando 
Deus começar a remover seu poder de restrição, Satanás e suas 
hordas experimentarão uma vitória temporária, incluindo um 
completo esmagamento dos cristãos, até que Jesus Cristo retorne 
para finalmente colocar um fim à iniqüidade e à rebelião. Portanto, 
vemos atualmente uma gradual erosão do poder e da influência da 
igreja na sociedade. Vemos também ameaças, a maioria das quais 
ainda velada, contra os cristãos fundamentalistas. Quando o 
Anticristo aparecer, receberá poder para esmagar completamente o 
povo de Deus [Daniel 7:21, 25; 8:24; 11:32-36; 12:7].  

2) Apocalipse 13:1-11, especialmente o verso 7:  

"""FFFOOOIII---LLLHHHEEE   DDDAAADDDOOO,,,   TTTAAAMMMBBBÉÉÉMMM,,,   QQQUUUEEE   PPPEEELLLEEEJJJAAASSSSSSEEE   CCCOOONNNTTTRRRAAA   
OOOSSS   SSSAAANNNTTTOOOSSS   EEE   OOOSSS   VVVEEENNNCCCEEESSSSSSEEE...   DDDEEEUUU---SSSEEE---LLLHHHEEE   AAAIIINNNDDDAAA   
AAAUUUTTTOOORRRIIIDDDAAADDDEEE   SSSOOOBBBRRREEE   CCCAAADDDAAA   TTTRRRIIIBBBOOO,,,   PPPOOOVVVOOO,,,   LLLÍÍÍNNNGGGUUUAAA   EEE   
NNNAAAÇÇÇÃÃÃOOO..."""      

Observe as frases "Foi-lhe dado [ao Anticristo]..." e também "Deu-se-
lhe ainda autoridade...". Alguma autoridade maior que o Anticristo e 
seu principal mantenedor, Satanás, dará ao Anticristo o "poder" ou 
capacidade de pelejar contra os santos e os vencer. Agora, por que 
Deus permitirá que seus fiéis nascidos de novos sejam esmagados 
pelo poder de Satanás, operando por meio do Anticristo? Por que 
Deus permitirá que seu povo, que confia nele para a salvação, seja 
aniquilado? A resposta está em Daniel 11:35, "Alguns dos sábios 
cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao 
tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado." O 
significado é que esse será um tempo de provação para o povo de 
Deus, para remover a falsidade da igreja de Deus. Obviamente, 
quando a participação como membro, ou a simples associação com 
uma igreja cristã puder resultar em morte e torturas, ninguém 
quererá fingir e se passar por cristão. Aqueles que fingem serem 
cristãos abandonarão a igreja imediatamente. Os salvos genuínos 
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continuarão firmes e serão refinados e purificados, para serem 
apresentados a Jesus Cristo como ouro puro.  

Essa perseguição dos cristãos durante a Grande Tribulação será tão 
intensa que Jesus exorta seus seguidores deste período: 

"AQUI ESTÁ A PERSEVERANÇA DOS SANTOS, OS QUE 
GUARDAM OS MANDAMENTOS DE DEUS E A FÉ DE JESUS. 
ENTÃO OUVI UMA VOZ DO CÉU, DIZENDO: ESCREVE: BEM-
AVENTURADOS OS MORTOS QUE DESDE AGORA MORREM NO 
SENHOR. SIM, DIZ O ESPÍRITO, PARA QUE DESCANSEM DAS 
SUAS FADIGAS, POIS AS SUAS OBRAS OS ACOMPANHAM." 
[Apocalipse 14:12-13]  

Somos exortados a perseverar e confiar totalmente em nosso 
Salvador, pois ele sabe o que está fazendo, mesmo que tenhamos 
que passar pela morte. Satanás terá uma vitória global temporária 
contra o povo de Deus. Para o satanista hoje, que está exultante, 
sentindo que o curso da batalha está virando a seu favor, dizemos 
isto: NÃO FIQUE TÃO ORGULHOSO E CONFIANTE POIS A BÍBLIA 
PREDIZ ESSA VIRADA NOS EVENTOS E A VITÓRIA GLOBAL 
TEMPORÁRIA DE SATANÁS NESTA ÉPOCA. O FATO DE ESSA VIRADA 
NO CURSO ESTAR OCORRENDO É UM DOS SINAIS DA PROXIMIDADE 
DO FIM DOS TEMPOS.  

OS SETE PRINCIPADOS DO REINO 
DAS TREVAS 

CONFORME É ENSINADO AOS  

FEITICEIROS ILUMINISTAS 

Agora que examinamos os ensinos bíblicos referentes ao poder 
sobrenatural de Satanás, o poder onipotente de Deus, e a guerra 
espiritual que ocorre diariamente nas regiões celestiais, vamos 
retornar ao assunto das Sete Divisões do Reino das Trevas. 
Exatamente como Satanás colocou demônios poderosos para 
persuadirem os líderes humanos, durante cada período da história 
mundial, para fazê-los seguir seus planos, assim também colocou 
demônios poderosos para controlarem as sete divisões do seu reino. 
As informações que vamos compartilhar com você agora são 
provenientes do livro Secrets of the Illuminati (leia a resenha), de 
Doc Marquis, publicado pela American Focus Company, ISBN:1-
877858-66-8. Marquis foi um feiticeiro Iluminista, que converteu-se a 
Jesus Cristo e hoje coopera com este ministério. Em seu livro, ele 
relaciona essas sete divisões, os nomes dos demônios que estão no 
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comando e o que cada um procura fazer na Terra. Ao ler as 
descrições dessas divisões, pense nas notícias do dia a dia. Todo o 
tipo de crime está ocorrendo, e você poderá compreender que 
Satanás e seus demônios estão obtendo um sucesso sem 
precedentes na nossa sociedade atual.  

Por quê? Leia nosso artigo CE1001, America´s New Satanic 
Foundation, para compreender nosso dilema espiritual nacional. Uma 
vez que você compreenda os preceitos desse artigo, juntamente com 
as divisões do Reino das Trevas, que será mostrada em seguida, 
compreenderá por que nossa sociedade está tomada pelo crime hoje.  

[Nota de “A Espada do Espírito”: O artigo CE1001 não está 
disponível neste site, no entanto, um artigo que contém informações 
complementares a este que você está lendo é N1033, Uma Análise 
Cristã de Halloween Pelo Prisma da Futura Nova Ordem Mundial, cuja 
leitura recomendamos a todos.]  

Marquis introduz esta seção com estas palavras: "Assim, é com 
grande hesitação que relaciono os sete principados de mais alto nível 
do Inferno, conforme é ensinado aos feiticeiros Iluministas. Acho que, 
para dar uma clara compreensão das possessões, de quem as causa 
e por que ocorrem, eles [os seres demoníacos] precisam ser 
relacionados..."  

1) "Rege - É o general do ocultismo. Lida com as drogas 
alucinógenas, como maconha, haxixe, cocaína, LSD, mescalina, e 
outras. Essas são as drogas da feitiçaria, que atacam e abrem a 
mente para que um demônio possa entrar na pessoa. Rege também é 
responsável pelo enfeitiçamento da música."  

Meu estudo do ocultismo revelou-me que a "abertura da mente em 
níveis mais elevados de consciência" é absolutamente essencial no 
desenvolvimento de uma pessoa nos níveis mais elevados do 
ocultismo. E, essa "abertura da mente" depende do consumo de 
drogas. Portanto, se nossa teoria traçada no artigo CE1001 estiver 
correta, devemos ver um tremendo problema de pessoas tomando 
drogas de uma maneira generalizada e sem precedentes. Você vê 
esse problema nas notícias do dia a dia?  

Quanto ao fato de a música popular estar enfeitiçada, acredito nisso 
totalmente. O espaço e o tempo não me permitirão entrar em 
detalhes sobre isso; no entanto, simplesmente apresento para sua 
consideração que as pessoas que são treinadas na feitiçaria recebem 
a informação que a música popular, especialmente a música voltada 
para o público adolescente, é enfeitiçada, para alcançar o máximo do 
efeito desejado.  
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2) "Larz -Demônio da lascívia sexual, da homossexualidade, 
bissexualidade, adultério, e outros prazeres sexuais." Novamente, os 
jornais e revistas estão repletos de sexo e perversões sexuais. A 
pornografia, tanto da forma "pesada" quanto da "suave" pode ser 
encontrada em qualquer localidade do país. A programação da 
televisão está repleta de filmes, novelas e comédias que usam o sexo 
para atrair a audiência. As prisões estão lotadas de pessoas presas 
por crimes sexuais, de estupros à pedofilia. As locadoras de vídeo 
oferecem uma ampla variedade de "Filmes para Adultos", e a Internet 
está rastejando lentamente, por causa do alto volume de pornografia 
que está em circulação.  

Larz está obtendo grande sucesso no mundo de hoje, mais do que em 
qualquer outro período na história. Um dos seus grandes sucessos 
nos EUA é a legitimação da homossexualidade e da bissexualidade. 
Larz fez um excelente uso do infame Plano das Seis Etapas para a 
Mudança do Comportamento, discutido no artigo N1055. Como 
mostramos no Seminário 1, que pode ser adquirido em fitas cassetes 
diretamente no nosso site na Internet, quando uma pessoa é 
convidada a tornar-se um feiticeiro, primeiro é "recebida" em uma 
grande festa, onde o álcool e as drogas rolam livremente e o sexo 
está disponível a todos os que quiserem experimentar, de qualquer 
maneira que desejarem. O álcool, as drogas e o sexo selvagem 
servem todos ao mesmo propósito: romper o antigo sistema de 
valores e a consciência da pessoa de seu estilo de vida atual. O sexo 
também é muito importante na feitiçaria. É o cumprimento de 
Romanos 1:25-29, especialmente o verso 25, que diz que os pagãos 
adoram a criatura [o sexo] e não o Criador. O apóstolo Paulo deixa 
claro, nos versos 26-29, que a corrupção da verdadeira adoração 
resulta em todos os tipos de impurezas e perversões sexuais. 
Novamente, se nossa teoria exposta no artigo mencionado estiver 
correta, deveremos ver uma obsessão cada vez maior com sexo em 
nossa sociedade.  

3) "Baco - Demônio dos vícios, como drogas, fumo e álcool." Satanás 
gosta de capturar uma pessoa em algum tipo de vício, pois então fica 
muito mais fácil controlá-la para seus objetivos malignos. Vemos 
esses tipos de vícios afligindo nossa sociedade hoje. Tenho certeza 
que os fumantes nunca pensaram que sejam vítimas da ação de 
demônios. No entanto, isso é verdade. Se nossa teoria estiver 
correta, deveremos ver um aumento cada vez maior desse tipo de 
dependência. Além disso, Rege e Baco podem trabalhar em conjunto 
para maximizar suas respectivas áreas de responsabilidades, eles e 
suas legiões de demônios subalternos.  

4 "Pã - Demônio da mente. Causa doenças mentais, depressão, 
tendências suicidas, ataques nervosos e sentimento de rejeição. Você 
já observou que quando uma pessoa torna-se deprimida, ou sente-se 
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rejeitada, volta-se para as drogas ou para algo que cause 
dependência? Vê como um demônio pode levar uma pessoa a outro 
demônio? Pã faz as pessoas sentirem-se deprimidas, de forma que 
caem sob a influência de Rege, o demônio do ocultismo e das drogas, 
e ele, por sua vez, leva a pessoa a Baco, o demônio dos vícios e das 
dependências. É um grande círculo, no qual os demônios tentam 
prender as pessoas para sempre."  

Esse tipo de cooperação entre os vários demônios de alto nível 
hierárquico e seus principados realmente me faz pensar na situação 
atual. Existem milhões de pessoas dependentes de um ou mais 
vícios! As conseqüências são severas, e espiritualmente mortais. 
Nossa sociedade está preparada para aceitar o Anticristo e seu 
modelo de sociedade pervertida e corrompida. Você consegue ver, 
nas notícias e na situação atual, o quanto estamos próximos do fim?  

5) "Medit - Demônio do ódio, assassinato, matanças, guerras, 
ciúmes, inveja e fofocas." Parece enredo de novela da televisão, não 
é mesmo? Esse demônio está também muito ativo na sociedade 
atual, enchendo as notícias do dia a dia com assassinatos e 
desordens. Tenho a certeza que os ativistas que lutam contra a 
violência doméstica nunca pensaram que estão lutando contra uma 
horda demoníaca. Novamente, quando essa divisão de demônios 
coopera com as divisões que promovem os vícios, as drogas, o álcool, 
as doenças mentais, etc., você tem um poderoso caldeirão de 
problemas, de uma natureza desastrosa!  

6) "Set - Demônio da morte. Isso realmente existe." Guerras, 
terrorismo e assassinatos estão aumentando em todo o mundo. O 
século XX foi o mais violento e sangrento da história mundial; foi 
quando ocorreram os genocídios. Esse demônio marcha com os 
exércitos do mundo, com os grupos guerrilheiros nas selvas, e com 
as gangues de jovens nas cidades. Ele fica de tocaia na escuridão da 
noite, aguardando para atacar sem aviso, sem misericórdia, e sem 
qualquer razão. "Set" é o nome dele; Morte é o nome do jogo. 

7) "Demônio Cristão - Esse demônio não tem um nome definido. Ele 
é tão poderoso que a maioria dos feiticeiros prefere não incomodá-
lo... Fazer os cristãos falar mal uns dos outros em fofocas e causar 
rixas dentro da igreja e entre os irmãos... Ele também procura 
enfraquecer a comunhão dos crentes com o Senhor e fazê-los 
negligenciar os compromissos com a igreja, como o dízimo, a 
evangelização, o envolvimento na obra do Senhor, e muitas outras 
coisas."  

Seriam as atividades persistentes desse demônio responsáveis pela 
apostasia na igreja cristã? O ano de 1948, em que Israel retornou a 
sua terra, foi também a época em que o Conselho Ecumênico Mundial 
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de Igrejas e o Conselho Nacional de Igrejas [nos EUA] foram criados. 
Os autores de livros de Nova Era são enfáticos em dizer que esses 
movimentos são absolutamente essenciais na união das religiões do 
mundo para formar a vindoura religião da Nova Ordem Mundial, do 
Cristo. Sempre entendemos que as igrejas cristãs têm a chave para o 
aparecimento do Anticristo. Enquanto estivermos firmados na 
verdade do evangelho, recusando a contemporização, o Anticristo não 
poderá aparecer. No entanto, assim que as igrejas cristãs começarem 
a se afastar das doutrinas fundamentais e negarem a verdade do 
evangelho, devemos esperar que as forças do Anticristo avancem. 
Realmente esse cenário está ocorrendo hoje. Parabéns, líderes 
cristãos liberais! Vocês estão abrindo as portas para o Anticristo!!  

Agora que conhece as sete divisões principais do Reino das Trevas e 
o que cada uma delas é responsável por realizar na Terra, você pode 
compreender um pouco melhor o que está acontecendo no mundo 
atualmente - nas notícias do dia a dia - e por que essas coisas estão 
acontecendo.  

 
 


