
Mundial w Brazylii 2014

Brazylia to jeden z krajów Ameryki Południowej licząca ok 190 mln mieszkańców [2008]. 
Interesującym faktem jednak jest to, ze 20% to Protestanci. Daje nam to ok 40 mln nowo 
narodzonych z Ducha wierzących! Dla porównania Polska liczy ponad 38 mln! Proszę sobie 
wyobrazić cala Polskę Protestantów!

Brazylia to jedyny kraj który wygrał 5 Pucharów Świata i który zakwalifikował się do każdego 
Pucharu Świata. Oficjalna strona Mundialu podaje, ze 21 Lutego 2014 r. fanom przydzielono 2.3 
mln biletów. Społeczeństwo Brazylii składa się z potomków Portugalczyków, niewolników z 
Afryki oraz rdzennych Indian. Te główne trzy grupy wymieszały się przez jakiś czas i dziś mamy 
tam 48 % białych,  43% określających się jako PARDO, 8% czarnych, 1% Azjatów i trochę mniej 
niż 0.5 % rdzennych Indian.

Pardo znaczy po prostu rożne odcienie koloru brązowego. Do określenia koloru skory używają 
portugalskiego nazewnictwa jak: 

• branco- biały
• negro- czarny
• amarelo- Azjata
• indigena- czyli rdzenny Indianin

Małżeństwa między Europejczykiem a Afrykanka dają nam określenie mulato czyli mulat. 
Rdzenna Indianka i Europejczyk dają nam dzieci zwane caboclo czy mameluco. Kiedy 
Afrykańczyk łączy się z rdzenna Indianka to mamy cafuzo. Ze związku Azjatki i Europejczyka 
mamy ainoko lub hafu(co oznacza osobę będącą pół- Japończykiem)

Fragment Brazylijskiego języka:

Gol- jak w polskim

Favela – slumsy

Futebol- piłka nożna

Futebol feminino- piłka nożna kobiet

Bola- piłka nożna

Goleiro- bramkarz

Capitão- kapitan drużyny piłkarskiej

Penalti- rzut karny

Impedimento- spalony

Falta- faul

Cartão vermelho- czerwona kartka

Cartão amarelo- żółta kartka

Tiro livre- rzut wolny



Escanteio- rzut rożny

Prorrogação- dogrywka

Gol contra- samobójcza bramka

Grande área- pole karne

Drible- drybling

Jogador- gracz

Pentecostalismo- Ruch Zielonoświątkowy

Salvação- zbawienie

Batismo no Espírito Santo- chrzest w Duchu Świętym

Santificação- uswiecenie

Dons do Espírito Santo- dary Ducha Świętego

Fruto do Espírito Santo- owoce Ducha Swietego

Expulsar espíritos malignos- wyganianie złych duchów

Guerra espiritual- wojna duchowa

Cristianismo evangélico- Ewangeliczne Chrześcijaństwo

Igreja Pentecostal- Kościół Zielonoświątkowy

Arbitro- sędzia

O céu eo inferno- niebo i piekło

Papa Anticristo- papież antychryst

Pedro- Piotr

Joao- Jan

Tito- Tytus

Marcos- Marek

Arbitro- sędzia

Casamento- małżeństwo

Bilhete- bilet

Giria- slang

Acreditar- wierzyć

Arado- pług

Bandido- gangster



 Mecze będą odbywać się w kilku miejscach rozłożonych po całej Brazylii. Oto one:

Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Salvador
Cuiaba
Sao Paulo
Natal
Fortaleza
Manaus
Brasilia
Recife
Porto Alegre
Curitiba

Rio de Janeiro

 
W Rio znajduje się bałwochwalczy posad zwany Chrystus Odkupiciel. Wiemy, ze Bóg nie może 
być zrobiony ręka ludzka i jest to przekraczanie II Przykazania. Rio zamieszkuje ok 6.3 mln ludzi. 
Jest to miejsce znanego na cały świat karnawału oraz samby. W Rio mieszka 23 % Protestantów, 
ale i 372,851 Spirytystów  oraz 72,946 ludzi identyfikujących się jako czciciele Candomble czy 
Umbanda. W przeważające liczbie mieszkają tam biali, pardo stanowią ok 36%, a jeszcze mniej, 
czyli 11.5% to czarni.

Takie rzeczy jak karnawał czy samba pochodzą z Mozambiku oraz od grupy etnicznej Bantu z 
Angoli. To wskazuje na genezę karnawału właśnie w Afryce.

Belo Horizonte

 

W Belo Horizonte mamy 18% Protestantów. To miasto liczy ok 2.2 mln ludzi i jest uważane za 
Brazylijska stolice metalu z grupami jak : Overdose, Sepultura oraz Sacrofago. W tym mieście 
liczba białych i pardo jest podobna.



Salvador

 

To miejsce karnawału. Mieszka tam ok 3.5 mln ludzi, z czego 19,6 % to Protestanci. W Salvadorze
dominują ludzie z wymieszana rasa, pochodzący z grupy etnicznej Joruba- z Nigerii, Ghany, Togo 
i Benin. W tym mieście żyje 86,484  spirytystów oraz 28,019 ludzi identyfikujących się z czarna 
magia Umbandy czy Candomble.

Cuiaba

 

Zwana inaczej Poludniowa Brama do Amazonii i mieszka tam 'jedynie' 551,098  osób. Patronem 
miasta jest 'św Benedykt', który jest zapewne miejscowym demonem zaadoptowanym przez 
katolicyzm do ich panteonu czczenia zmarłych, co zabronione jest w Biblii. Reuters podaje, ze 
kilku czołowych polityków zostało aresztowanych przez policje za korupcje i pranie pieniędzy.

Sao Paulo

 

W Sao Paulo mieszka aż 11 mln ludzi i ok 60% są to biali. Jest to brazylijska stolica kraku kokainy
i niestety jest to miejsce obrzydliwych marszów pedalstwa i tam odbywa się największa na świecie
parada nieludzkiego zboczenia. W tym miejscu znajduje się wielkie zróżnicowanie etniczne, i 
znajdziesz tam Włochów, Portugalczyków, Hiszpanów, Japończyków, Libańczyków i Arabów. 

Z powodu tego, ze 6 mln mieszkańców Sao Paulo (nazwa rzekomo od św Pawła) znajdziesz tam 
aż 6000 pizzerii. Wiele zespołów metalowych pochodzi właśnie z Sao Paulo i możemy tu 
wymienić: 

 Angra, Torture Squad, Korzus i Dr. Sin.

Az 22% to Protestanci (2,487,810 ludzi!). Mieszka tam również 531,882  spirytystów, oraz 69,706 



praktykantów Candomble oraz Umbanda. Kościół Igreja Renascer em Cristo ma tam główny 
zbór. W tym miejscu piłkarz Kaka umieścił trofeum- Nagrode dla Piłkarza Roku.

Natal

 

To miasto liczy ok 1 mln mieszkańców a nazwa pochodzi od katolicko- pogańskich świąt zwanych
Święta Bożego Narodzenia. 14 % mieszkańców to Protestanci. Spirytyści natomiast istnieją tam w 
liczbie 9,605. 48% mieszkańców to ludzie o mieszanej rasie. 47 % to biali. 

Fortaleza

 
Fortaleza liczy 2.5 mln mieszkańców. 12,6% to Protestanci. Zdecydowana większość miasta 
zajmują ludzie o wielu rasach (57.2% ). 17,780 osob wyznaje spirytyzm spod znaku Kardecyzmu.

Kardecyzm pochodzi od Allana Kardec'a. Pierwotnie nazywał się Hippolyte Léon Denizard Rivail,
jednak pod wpływem demonów, zmienił swoje imię i nazwisko. Jego duchem przewodnim był 
demon zwany Zefiro. Diabeł Zefiro powiedział mu,ze w 'poprzednim życiu ' był Druidem.

Pod wpływem tych demonów Kardec napisał takie kłamstwa jak:
• Księga Spirytystów
• Księga Mediów
• Ewangelia wg Spirytystów
• Księga Rodzaju wg Spirytystów
• Wg Spirytyzmu

Kardec wydawał tez periodyk zatytułowany Revue Spirite.(Przegląd Spirytystów)



  

Oczywiście spirytyści pozostają w kontakcie z demonami, które 'głoszą im' takie kłamstwa jak: 
reinkarnacja, karma, transmigracja duszy itd.

Księga Mediów stanowiła bazę dla 'ruchów' takich jak : Parapsychologia czy Paranormalne 
wydarzenia. Dotyka ona takich tematów jak: obracanie stołów, nawiedzone domy, telekineza, 
poltergeist, psychografia (automatyczne pisanie),psychofonia (duch rozmawia używając głosu 
mediów), aparycje i innych.

Biblia zabrania tego typu nauk, z powodu, ze człowiek otwiera się na upadłe anioły, które potem 
bawią się nim jak kot z myszą.

„Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić 
obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza 
swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani 
czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający 
zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych 
obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, 
Bogiem twoim, (14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i 
wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił. ”Ks. Powt. Prawa 18 

Manaus

 

To inaczej 'Paryż Tropików' albo jak kto woli 'Serce Amazonii'. Mieszka w nim 1.9 mln 
mieszkańców. 63.93% to ludzie o mieszanej rasie. W Manaus jak i w wielu innych miastach 
znajduje się Calvary Chapel oraz inne kościoły Zielonoświątkowe czy Charyzmatyczne. 



Brasilia

 
Liczba mieszkańców to 2.7 mln. 48% to ludzie o kilku rasach, a aż 26.9% miasta stanowią 
Protestanci (co się przekłada na 690,982  nowo narodzonych wierzących)!W mieście znajduje się 
89,836 spirytystów.

Recife

 

Liczące 3.7 mln osób miasto posiada ksywę- Wenecja Brazylii. Znajdziesz tam 384.303 nowo 
narodzonych Protestantów. Demonicznym patronem miast jest Królowa Niebios (Jer 44) zwana 
tam 'rdzennie' Nossa Senhora do Carmo. Jest to jedna z 'boginek' adoptowana do katolicyzmu, 
której katolicy oddają cześć. Miasto 'nawiedza' 54.788 spirytystów oraz 7.434  adeptów czarnej 
magii (Candomble, Umbanda i Afrykańskie rdzenne wierzenia ). W recife odbywa się również 
karnawal zwany lokalnie Galo da Madrugada.

 

Porto Alegre



 

Żyje tam ok 1.5 mln ludzi, w tym 126,879 Protestantów, 58,380  spirytystów. 79.2% 
społeczeństwa Porto Alegre to biali, 10.2%  czarni i tylko 10% o mieszanej rasie. W Porto Alegre 
znajduje się masa night klubów i przyjęć typu rave. 

Curitiba

 

Szczyci się 1.7 mln mieszkańcami. Polacy wystawili tam bałwochwalczy pomnik Polskiej 
Emigracji ku czci antychrysta Jana Pawła II(metalowy odlew) i boginki katolickiej- Królowej 
Niebios. Niestety, gdzie bałwochwalczy rodacy by się nie udali, tam ciągną za sobą ich 
bałwochwalcza kulturę. 2 przykazanie zostało ZMIENIONE przez katolicyzm, po to by Polacy 
siedzieli w ciemności. Oto one:

„Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i
tego, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja 
Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i 
czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. (6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia 
tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. ”Ks. Wyjścia 20 

Nie dla pedalstwa, nie dla dzieciobójstwa!

W Brazylii nie wierzą, ze (jak inni w Europie czy USA) trzeba Ewangelie okroić i być letnim, aby 
ludzie się nawrócili. Pastorzy wychodzą przed katolickie świątynie by w stylu określanym jako 
'bicie Biblia po pacynie' nawoływać ludzi do porzucenia bałwanów! Rezultat? Ile Protestantów jest
w Polsce? 

W Brazylii Protestanci reprezentują Chrystusa w polityce, gdzie walczą z katolicyzmem, aborcja i 
tłumią wszelkie decyzje rządu na temat praw homoseksualistów. Weźmy na przykład gościa 
zwanego Marco Feliciano. To pastor Zborów Bożych, który został wybrany jako reprezentant 
parlamentu w stanie Sao Paulo. Nie widzimy tu bojaźliwego i nie znającego Biblii Johna 
Godsona, który się splamił przed kamerami wypaczając jasne Słowo Boże! Bynajmniej! Ten 
publicznie ogłosił, ze jest WROGIEM LGBT! Jedna gazeta pisała, cytując Marco 
Feliciano-”zgnilizna homoseksualnych uczuć prowadzi do nienawiści, biedy i odrzucenia.” 
Feliciano słusznie podał przyczyny nieuleczalnych chorób  wskazując palcem na LGBT i 



homoseksualne bestialskie akty płciowe! I... ludzie go popierają! Feliciano to buldog Chrystusa, 
który wniósł o ustawy zakazujące związków 'partnerskich' oraz całkowity zakaz aborcji! Mówisz o
ogniu Ducha Świętego? Popatrz na tych mizernych pastorów w Polsce i zapytaj ich- a gdzie się 
podział Duch Święty? I drugie pytanie- a skąd wziąłeś te Unijne i katolicko/ ekumeniczne bzdety?

 
Marco Feliciano

Po wprowadzeniu go na urząd, jego zwolennicy podnieśli głos rugając 'Chrystusofobie' oraz 
'Gejzizm'(Jak Nazizm).Unia Europejska propaguje Gejzizm. 

M Feliciano: „Chciałbym być tam, w miejscu gdzie znaleźli ciało
Lenona. Podniósł bym zakrycie i powiedział: Przepraszam John, ale
ta pierwsza kulka była za Ojca, druga za Syna a trzecia za Ducha
Świętego. Nikt nie może szkalować Boga i przeżyć praktykowana
rozpustę”News.com.au

http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530191
dep.pastormarcofeliciano@camara.leg.br

Prezydent Brazylii- Dilma Rouseff przyjęła biskupa ewangelicznego (Marcello Crivella) do jej 
gabinetu. 

Marcelo Bezerra Crivella jest biskupem w Uniwersalnym Kościele Królestwa Bożego. 
(http://www.marcelocrivella.com.br/)Marcelo jest również muzykiem. Wydal 14 płyt, i sprzedano 
więcej niż 5 mln kopii. 

Na rok 2013, Kongres Brazylii (Congresso Nacional do Brasil)reprezentuje aż 73 ewangelików 
spośród 594 członków tego kongresu! Jest to ok 12,3 %! 

Senador Marcelo Crivella 

crivella@senador.leg.br

„Ewangeliczne kościoły 
Brazylii zmieniają 
zasady polityki” Los 
Angeles Times

mailto:dep.pastormarcofeliciano@camara.leg.br
http://www.camara.leg.br/Internet/Deputado/dep_Detalhe.asp?id=530191
mailto:crivella@senador.leg.br
http://www.marcelocrivella.com.br/


http://www.senado.gov.br/senadores/dinamico/paginst/senador3366a.asp

Halleluja Jezusowi! Nic tylko tańczyć i śpiewać widząc takie postawy! Polska Protestantów i nie 
wstydzący się Biblii wierzący, którzy reprezentują Chrystusa w każdej warstwie społecznej! Jak 
cie to ucieszyło, to wstawaj zza komputera i zrób rundkę dla Pana Jezusa, tańcząc i śpiewając na 
cały głos!

Dzieci

Przebudzenie w Brazylii ma pewne ciekawe cechy charakteru. Jedna z nich jest pojawienie się 
małych, Zielonoświątkowych dzieci, które modlą się do Jezusa i uzdrawiają chorych! W Brazylii 
pojawili się 'mali Ewangeliści ' którzy lecza, czynią cuda i ewangelizują tłumy! I to nie jest żadne 
noszenie kawałka plastiku, kamienia czy drewna ale moc Dnia Pięćdziesiątnicy i ludzie, którzy 
najwidoczniej w odróżnieniu od wielu uwierzyli w Słowa Jezusa! Jednym z przykładów jest Alani 
dos Santos, córka pastora a zowią ja 'Mała Misjonarka'. 

  

Idź i jej wytłumacz, ze Jezus dziś 'nie działa'! To nie Kaszpirowski ani katolickie bibeloty ale 
wiara,w Słowo Boże! Alani Santos ma swój kanał YouTube i jeszcze bawi się lalkami!

Won z bałwanami...

 

Biskup Uniwersalnego(Nie mylić z Uniwersalistami!) Kościoła Królestwa Bożego w Brazylii 
został złapany na kamerze jak kopal figurę narodowego bałwana zwanego Nossa Senhora 
Aparecida .

W 1995 r Sergio Von Helder, kopal, dawał płaszczaki i lżył figurkę tego bobola w Telewizji a cale 
zdarzenie rozniosło się po Brazylii jako 'kopanie świętego'(Chute na santa ).  Biskup mówił w 

http://www.senado.gov.br/senadores/dinamico/paginst/senador3366a.asp


kazaniu o tym,ze ta ikona nie może ani widzieć ani słyszeć, i po uderzeniach nie może 
odpowiedzieć! 

 

W odróżnieniu od Polskich 'Protestantów' i ich 'Protestanckich zespołów' jak TGD, Mietek 
Szcześniak, Kolah, Mate.o,Beata Bednarz którzy jawnie chwalą antychrysta, Bóg widzi ze w 
Brazylii są osoby które chcą prawdziwego przebudzenia i...Bóg je gwarantuje!

Brazylijska Reformacja – Who's who?

Może czytałeś rożne artykuły na temat Protestantyzmu w Polsce. Prasa zagraniczna tak oto opisuje
co dzieje się w Brazylii:

„Protestantyzm w Brazylii niszczy dominacje kościoła katolickiego w Brazylii” Global Post

W Polsce- ekumenia próbuje zwieść Protestantów do unii z bałwanami.

„Rio to stolica czcigodnej Brazylijskiej Reformacji w tym kraju (Brazylii), który widział jak Rzym
traci w ostatnich dekadach więcej niż podczas Europejskiej Reformacji. Bijący po głowach Biblia 
pastorzy z ulicy razem z większymi, dobrze zorganizowanymi kościołami należącymi do ruchu 
Neo- Pentekostalnego jak Uniwersalny Kościół Królestwa Bożego (UCKG) , Światowy Kościół 
Mocy Bożej (WCPG), Nowe Zycie (New Life) zaspokajają potrzeby Brazylijskiej biedoty 
miejskiej”Global Post

Dla różnicy New Life ala Brazylia jest na ogniu w odróżnieniu od polskiej New Life Music!
„W czasie krótszym niż 20 lat, Rzym stracił wiecj niż jedna piata 'wiernych' w Brazylii. Jeśli ten 
stopień 'strat' utrzyma się przez następne 20 lat, Rzymski kościół będzie mniejszością, gdzie już 
22,2 % populacji nazywa się Ewangelikalnymi Protestantami” Global Post

Tabelka kościołów

Nazwa Kościoła Osoby Strona Data powstania

Church of Foursquare
Gospel (Kościół

Poczwórnej
Ewangelii)-

Igreja do Evangelho

http://www.quadrangu
lar.com.br/

1951

http://www.quadrangular.com.br/
http://www.quadrangular.com.br/


Quadrangular 

Brazil for
Christ(Brazylia dla

Chrystusa)
Pentecostal Brasil

para Cristo 

Manoel de Melo
http://www.conselhon

acional.org.br/ 1955

Zbory Boże
( Assembléias de

Deus)

Daniel Berg i Gunnar
Vingren

http://cgadb.org.br/ho
me5a/ 1911

God is Love (Bóg jest
miłością)

Igreja Pentecostal
Deus é Amor 

David Miranda

Egzorcyzmy
http://www.ipda.org.b

r/
1962

Uniwersalny Kościół
Królestwa Bożego-

Igreja Universal do
Reino de Deus 

Edir Macedo
 www.universal.org/

1977

Zrodzeni w
Chrystusie(Reborn in

Christ)- Igreja
Renascer em Cristo 

Estevan Hernandez
http://www.igospel.or

g.br/br/ 1986

Międzynarodowy
Kościół Łaski Bożej-
Igreja Internacional
da Graça de Deus 

Romildo Ribeiro
Soares

http://www.ongrace.co
m/portal/ 1980

Kościół Lagoinha
(Igreja da Lagoinha ).

Ten kościół był
Baptystyczny ale stal

się
Zielonoświątkowy!
Ludzie otworzyli

oczy.

José Rego
Nascimento 

http://www.lagoinha.c
om/ 1957

Assembleia de Deus
Vitória em Cristo

(Zbory Boże-
Zwycięstwo w

Chrystusie)

Silas Malafaia
http://www.ministerio
silasmalafaia.com.br/

Słynni Zielonoświątkowi pastorzy w Brazylii

http://www.ministeriosilasmalafaia.com.br/
http://www.ministeriosilasmalafaia.com.br/
http://www.lagoinha.com/
http://www.lagoinha.com/
http://www.ongrace.com/portal/
http://www.ongrace.com/portal/
http://www.igospel.org.br/br/
http://www.igospel.org.br/br/
http://www.universal.org/
http://www.ipda.org.br/
http://www.ipda.org.br/
http://cgadb.org.br/home5a/
http://cgadb.org.br/home5a/
http://www.conselhonacional.org.br/
http://www.conselhonacional.org.br/


 
Edir Macedo

  

Romildo Ribeiro Soares 

 
Marcelo Bezerra Crivella 



 

David Miranda

 
Silas Malafaia, atakujący aborcje i homosów

Silas zorganizował „Marsz dla Rodziny”podczas którego 
atakował aborcje i pedalstwo. „Papież lata jumbo-jetem 
jednak gdy pastor podróżuje starym samolotem, uważają go
za złodzieja” New York Times. Malafaia jest przeciwko 

legalizacji marihuany w Brazylii. „Bóg powołał mnie abym był pastorem, i nie zamienie tego aby 
stać się politykiem”

Papa udaje biednego, jednak podróżuje samolotem należącym do Alitalia.

„Jestem wrogiem publicznym 
nr.1 ruchu pedalstwa w Brazylii”
New York Times.



 

JP II dokonał aż 104 papieskich lotów. Ile to kosztowało? Setki milionów dolarów! I kto za to 
płacił? Ci sami co ślęczą u jego stop! Alitalia 'woziła' antychrystów począwszy od Pawła VI. (od 
1964 r.) Ten jego samolot ma emblematy papieskie (bazylie Benedykta woził Airbus A-321). W 
Watykanie znajdują się aż 2 heliporty by obwozić zwiedzenie w helikopterze zwanym Sikorsky 
SH-3 Sea King. Jego lot zwany jest „volo papale” czyli lot papieski a nieformalnie- Pasterski.
Papież to niewątpliwie ślepy przewodnik(pasterz) wielu milionów ślepców. 

Wykonawcy muzyki Protestanckiej z Brazylii

Hymnem ruchu Gospel w Brazylii jest pieśń wykonawcy Regis Danese o tytule”Faz um milagre 
em mim”. W tłumaczeniu brzmi to mniej więcej tak:

„Jak Zacheusz, chce się wspiąć jak najwyżej się da. Aby Cie zobaczyć, spojrzeć na ciebie. 
Szukam abyś się zainteresował. Potrzebuje Ciebie, Panie. Potrzebuje Cie, Ojcze. Jestem 
zbyt niski. Daj mi Twój pokój, porzucam wszystko by iść za Toba. 

Wejdź do mego domu, wejdź do mego życia. Dotknij mego bytu, lecząc moje rany. Naucz 
mnie świętości. Chce tylko kochać Ciebie.  Bo Pan znaczy dla mnie wszystko. Staje się 
cudem.”

„Rynek Gospel w Brazylii jest w większości przypadków niepodatny na piractwo. Z duchowych i 
moralnych powodów, Ewangelicy odmówili zakupu nielegalnych CD, DVD czy ściągania pirackiej 
muzyki z internetu” Marina de Oliveira, wykonawca Gospel(theGuardian.com)

W 2011 r olbrzymi Festival Muzyki Gospel był transmitowany w największej sieci Brazylijskiej 
TV. Osiem godzin muzyki szlo w eter, a na koncert przyszło dziesiątki tysięcy Brazylijczyków.

„Wierzący, którzy tylko siedzą w kościele i głoszą wierzącym nie są w porządku. Jezus 
głosił grzesznikom, rozmawiał z prostytutkami...Musimy przestać mówić bzdety a zacząć 
głosić Słowo Boże, mówić o Jezusie. Musimy głosić Słowo Boże naszym sąsiadom, w 
pracy... Musimy zrobić różnice. ”Regis Danese (theGuardian.com)



 

Damares 

 

 Cassian



 
Zespól „Diante do Trono” i liderka Ana Paula Machado Valadão Bessa 

 
 Aline Barros

 

Cristina Mel

Ja szczególnie polecam 2 utwory do przesłuchania i zapewniam, ze znajomość Portugalskiego nie 
jest konieczna. Cassiane- Com Muito Louvor oraz Diante do Trono (pol. Przed Tronem)- Me 
ama.

Cassiane- „Z wielka chwałą”

„Bóg nie odrzuca modlitwy, która jest pokarmem.



Nigdy nie widziałem sprawiedliwego żeby nie otrzyma odpowiedzi, albo aby był 
zostawiony  w cierpieniu
Wystarczy tylko mieć nadzieje, ze to uczyni
Wyciąga rękę, to jest czas zwycięstwa
…
Bóg idzie naprzód usuwając przeszkody/ torując drogę
Zrywa łańcuchy, usuwa ciernie
Dowodzi/ nakazuje aniołom aby walczyć za tobą
On otwiera drzwi bardziej na oścież
Działa dla tych, którzy Mu ufają
Chodzenie z Bogiem dniem i nocą
Podnieś ręce by sięgnąć po błogosławieństwo
Zacznij śpiewać potężną chwale

Musimy zrozumieć co mówi Bóg
Kiedy On milczy, to tylko dlatego, ze w tym czasie działa
Wystarczy tylko mieć nadzieje w to co Bóg dokonuje
Kiedy wyciągasz ręce, to czas zwycięstwa”

Brazylijscy piłkarze którzy są Protestantami!

„Brazylijczycy to modelowi zawodowi atleci...Maja stabilne życie rodzinne, nie upijają się na
corocznym Oktober-fescie...nie dokazują po nocy w klubach”Uli Hoeness, manager klubu 
Bayern Monachium(Ze Spiegel.de)

„Bordon zdobył to wszystko o czym marzył jako dzieciak- kasę, sławę oraz piękne kobiety. Jednak
brakowało mu w życiu spełnienia” Spiegel.de

 
Jorginho (Jorge de Amorim Campos)



 
Lúcio (Lucimar Ferreira da Silva)

 
 David Luiz(David Luiz Moreira Marinho)

 
Cacau (Claudemir Jerônimo Barreto)



 

Gilberto (Gilberto Aparecido da Silva)

 
Edmílson (José Edmílson Gomes de Moraes)

Cris (Cristiano Marques Gomez)

 
Luisão (Ânderson Luís da Silva)



 
Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite)

 
Bordon(Marcelo José Bordon)

 
Alex(Alexsandro de Souza)

 



Ceará(Marcos Venâncio de Albuquerque)

 
Cláudio Taffarel(Cláudio André Mergen Taffarel)

Piłkarze nie boja się pokazywać wiary w Jezusa Chrystusa.

Kaka nosił na koszulce napis: I belong to Jesus (Należę do Jezusa). Lucio nosił napis: Jezus jest 
droga, a Ze Roberto: Bóg jest moja siłą. Koszulka piłkarza Cacau nosiła napis: Dzięki Jezus.

W Niemczech wydali nawet „Biblie Footballu” z cytatami Protestanckich piłkarzy.

    



Kilku z nich założyło związek Atleci dla Chrystusa (http://www.atletasdecristo.org/) .Pośród 
slamsów Brazylii (zwanych favelas) Kościół Zielonoświątkowy rośnie w sile co dzień.

Podczas pobytu antychrysta Franciszka w Brazylii, zjechał on tamtejszy 'kościół' z powodu ich 
nieudolności w zatrzymaniu 'owieczek' w 'zbłądzeniu' do kościołów ewangelicznych. Jednak w 
Polsce, Protestanckie zespoły graja na część papieży, podpisując własny wyrok potępienia.

Gazety nieoficjalnie trąbią, ze antek Franciszek ma odwiedzić Polskę w 2016 r. Wówczas 
zobaczysz, kto jest prawdziwym Protestantem, a kto Jezuita na usługach ekumenicznego 
zwiedzenia. 

W 2013 r. antychryst Franciszek odwiedził Brazylię. Nie daj się nigdy zwieść- ich wizyty zawsze 
maja podłoże polityczno- religijne. On nie przyjeżdża na Wakacje. On odgrywa plan, który 
napisali mu Jezuici. Ta wizyta miała pogodzić katolicka czarna, rytualna magie z Afro-
Brazylijskimi religiami. Jak podaje IPS ”pogodzenie tych dwóch grup, które dzielą wspólny 
interes- skonfrontowanie wzrostu ewangelików i Neo- Pentekostalnych kościołów”

 
Franciszek, podobnie jak i jego poprzednik JP II przechodzi inicjacje do pogańskich 
kultów. Jak człowiek nie zbawiony to chodzi od zwiedzenia do zwiedzenia. To coś na głowie 
pochodzi od Indian Pataxo z Brazylii. JP II podczas pobytu w Meksyku założył tamtejszy 
pióropusz.

Kaplan babalawo (z kultu Candomble) spotkał się z Jezuitami w świątynce Candomble zwanej po 
portugalsku- terreiro. Katolicy odwiedzili świątynki demonów zwanych orisze co tylko pogłębiło 
ich upadły stan duchowy. 

Babalawo zwany Ivanir dos Santos atakował Zielonoświątkowców:

„Neo Pentekostalisci nie respektują innych wierzeń, myślą, ze jako JEDYNI maja PRAWDE,
tak się zachowują jakby Bóg mówił TYLKO DO NICH. To jest faszyzm...Czas nadszedł aby 
mówić o różnorodności i przeciwstawić się nietolerancji. Nie tylko świat się zmienia. Religie
muszą również się zmienić”Inter Press Service

Jezuita, obecny podczas rytuałów Candomble nawoływał do :”różnorodności, szacunku, 

http://www.atletasdecristo.org/


humanizmu i odrzucenia nietolerancji”

Jezus jednak mówi, co jest ważne i w 21 wieku, i w każdym innym:JA jestem Droga, Prawda i 
Życiem, i NIKT nie przychodzi do Ojca, jak TYLKO przeze mnie. Inne drogi wiodą cie na 
zatracenie.

Nauka Jezusa jest czymś innym niż prezentuje rodzący się reżim i jego nośniki- Światowa Rada 
Kościołów, Unia Europejska, ONZ czy Watykan!

Nie jest przypadkowo, ze dzisiejszy 'papież' pochodzi z Argentyny! Ukryta strategia i tajemnica 
katolicyzmu w XXI wieku, jest to, ze Zielonoświątkowcy przezywają niesamowite przebudzenie w 
państwach i kontynentach jak Afryka, Azja, Ameryka Poludniowa.

The Independent podaje, ze katolicyzm słabnie w kraju 'papieża' Franciszka. Artykuł podaje, ze 
jedynie 10% katolików z Argentyny praktykuje ich 'religie'. Kościoły Ewangeliczne stanowią 10% 
populacji co daje nam ok 4 mln ludzi!

Jednym z najbardziej znanych ewangelistów Argentyny jest Carlos Annacondia. Franciszek to 
Jezuita, który został powołany by zatrzymać spadające na łeb i szyje statystyki i wzrastające 
dziennie przebudzenie Charyzmatyczne!

Zauważmy tez pewna zasadę. Jezuici udają, ze ich nie ma, kiedy nie ma opozycji dla Rzymu, bądź 
kościoły są letnie i nie przynoszą owoców. Gdzie jednak przebudzenie, pośród znaków i cudów, 
gdzie chory są leczeni, gdzie demony są wyganiane i gdzie ludzie pokutują z martwej religii, tam 
armie Jezuitów krążą i sporządzają strategie jak tu się wkraść i zatrzymać moc Ducha Świętego!

Towarzystwo Jezuitów nie ma wiele pracy w Polsce, gdzie pastorzy kupili ich terminologie i 
głoszą ich nauki- nie krytykuj, katolicy to bracia, doktryna nie jest ważna, ekumenia to 'nowa rzecz 
od Pana'. Współczesny generał Jezuitów (następca Ignacego Loyoli) ma zamiar zrezygnować w 
2016. 

Jezuici nie funkcjonują w Duchu Świętym. Oni służą królowej niebios zwanej regionalnie 
Madonna Della Strada. Ten demon związany jest z kościołem we Włoszech zwanym Chiesa del 
Gesù . W tym 'duchu' poruszają się Jezuici i bardziej ogólnie- katolicyzm! Nie dajcie się zwieść 
współczesnym ruchom ekumenicznym! Jezuici byli główną siła aby stłamsić Reformacje oraz 
naczelna siłą która powołała II Sobór Watykanu!

Papież wybiera się do Izraela w 2014. Gazety podają, ze będzie chciał on podzielić Izrael, żądając 
suwerennej 'Palestyny'. Franciszek ma w swojej delegacji przedstawicieli innych religii- jak Islam 
czy Judaizm. Katolicy muszą obudzić się z ciemności i otworzyć się na Jezusa z Biblii! Papież 
wiedzie ich do piekła.



Inna strona medalu

Brazylię zamieszkują niedobitki rdzennych mieszkańców i znajdziemy tam parę grup etnicznych i 
plemion jak:

• Xavante liczący 9,600 osób. Brazylijska grupa metalowa Sepultura (co znaczy pochowek), 
w ich albumie pt: Roots umieściła wpływy tej grupy etnicznej.  

• Bororo w liczbie 1,571 ludzi.
• Grupy etniczne związane z Indianami Tupi jak Tupinambá. Ich przodkowie byli kanibalami.

Pewne słownictwo tych Indian przeniknęło do języka Brazylii jak np. arara- ara, jacare- 
aligator, tucano- tukan, abacaxi- ananas. Ich liczba pierwotnie sięgała 1 mln, a dziś ponad 
10 000. 

• Grupy etniczne związane z Indianami Guarani. Ich naczelnym demonem był Tupa(demon 
słońca) oraz demon księżyca (Arasy).Wiele Indian Guarani było wiezionych jako 
niewolnicy. Na czele plemion Guarani stoją szamani. Guarani praktykują przekłuwanie 
wargi jako inicjacja w dorosłość.

Daily Mail podaje, ze Brazylia należy do najbardziej kryminalnych krajów na świecie. Radzą 
fanom, którzy zamierzają przyjechać w tym roku na Mundial aby nie pokazywali publicznie 
komórek i aby nie dochodzili się ze złodziejami(ze względu na to, ze może zostać zabity).

W Brazylii obfituje złodziejstwo, napaści z bronią, porwania i przemoc gangów. Na ulicach 
Brazylii możesz zobaczyć ciężko uzbrojona policje. Gangi bynajmniej nie ukrywają się ale w 
społecznych mediach jak Facebook pokazują swoje zdobycze.

To nie film! Drużyna 'Rambo'



 
 

'Mały składzik' gnatów.

 

Dziewczyny gangsterów



 

Przejazd gangu przez okolice. Filmowy dziki zachód.

Gazety pokazywały zdjęcie protestujących ludzi na ulicach Brazylii. W łamanej angielszczyźnie- 
„Kibice (bądź Turyści)- nie przyjeżdżajcie na Mundial. Tu niebezpiecznie.”

Media oszacowują, ze do Brazylii ściągnie ok 600 000 ludzi z zagranicy. Jak pisze BBC, tuz przed
rozpoczęciem Pucharu Świata 2014, strajkuje również...policja. A chodzi tu o podwyżkę plac. 
Strajk ma mieć miejsce w 14 z 26 stanów!

Przed rozpoczęciem Mundialu policja ma 'spacyfikować' znane ze zlej sławy Brazylijskie slamsy- 
favelas. Pacyfikacja gangów odbywa się przy użyciu opancerzonych pojazdów. Na zdjęciu 
wygląda to trochę jak „Czterej Pancerni”! 

Masowe protesty i walki z policja maja być z powodu niebotycznych kosztów tegorocznych 
Mistrzostw Świata. Tuz przed rozpoczęciem Mundialu Brazylia rozpoczęła zabezpieczenie jej 
granic. BBC podaje, ze ubiegłego roku w wyniku operacji na granicach Brazylii, udało im się 
przejąc  aż 20 TON narkotyków!

Brazylia zmaga się z problemami prostytucji, seksualne turystyki i dziecięcego nierządu. 
International Business Times podaje, ze prostytutki z całego świata maja ściągnąć na Mundial 
2014.
Dla wielu będzie to czas aby spróbować zarobić ciężkie pieniądze.  Magazyn Time pisze, ze 
prostytutki maja zostać wysłane aby podszkolić... angielski.

Na Mundialu maja zarobić tez okoliczni sprzedawcy. Niektórzy produkują kopie pucharu świata, 
które można nabyć i zawieść do domu.

Niestety niektórzy piłkarze korzystają z usług prostytutek(np Ronaldo). Może to czas dla nich aby 
pójść po rozum do głowy i posłuchać swoich Protestanckich kolegów?. Brytyjski Mirror podaje, 
ze prostytutki z Belo Horizonte maja przyjmować pieniądze za pomocą...karty kredytowej bądź 
debetowej. A to wszystko umożliwił im...bank.



Czy jednak można wyjść z gangów, prostytucji, pornografii i innych zmor społeczeństwa? 
Wystarczy posłuchać świadectw byłych grzeszników, którzy zaświadcza, ze Jezus Chrystus w XXI
wieku wypuszcza jeńców na wolności i daje im spełnienie w Nim! O, aby Polska kiedyś tego 
zaznała!

Viviane Brunieri to przykład osoby, która wyszła z przemysłu dla dorosłych i dziś ma normalne 
życie, nawróciła się i dzieli się dziś świadectwem, ze Jezus może podnieść ludzi z obojętnie 
jakiego miejsca!

 
Jej świadectwo dostępne jest w formacie DVD.



 
Jezus może zmienić i TWOJE życie.

Jeśli chciałbyś aby twoje życie się zmieniło, musisz narodzić się na nowo. Potrzebujesz Jezusa:

„Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie
był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale 
swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z 
woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i 
ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. ”Ew. 
Jana 1 

Módl się tak:

Panie Jezu, wyznaje Ci moje grzechy, wybacz mi za wszelkie grzechy, których dopu ci em si  wś ł ę
moim yciu. Zapraszam Cie do mojego serca. Zmie  moje ycie, uzdrów mnie z wszelkich ż ń ż
chorób, uwolnij mnie od z ych wp ywów szatana. Uczy  z mojego ycia wiadectwo dla Ciebie. ł ł ń ż ś

wiadectwo dzia ania Twojej Wszechmocy!Wype nij mnie Twoim Duchem wi tym!(Dzieje Ś ł ł Ś ę
Apostolskie rozdzia  2) Dzi ki Ci, Jezu!ł ę

(Umieszczone zdjęcia pochodzą głownie z Wikipedii)


