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5 Października odbędą się wybory w Brazylii.1 Brazylia jest to kraj, gdzie 22,2% populacji jest 
Protestancka! Daje to ok. 44 mln wierzących.2

Brazylia przeżyła szybki i logarytmiczny wzrost przez lata:

• Do lat 1960 było tam jedynie 5% wierzących
• W 2002 r. Bóg podniósł liczbę Protestantów do 15.4% 
• W 2010 r. stan ten wyniósł aż 22.2%

Az 600 000 katolików rocznie odwraca się od martwej ich religii i bałwochwalstwa i staje się nowo 
narodzonymi wierzącymi! W 2013 r populacja Brazylii wynosiła 201,398,858 ludzi.3 Daje nam to 
44,710,546 wierzących! 

Oznacza to, ze:

• W 2014 r. liczba ta sięgnie: 45, 310, 546 wierzących!
• Miesięcznie nawraca się tam 50 000 katolików.
• Tygodniowo daje to liczbę 11 538 osób.
• Co dzień nawraca się aż 1667 osób!
• 69 osób każdej godziny!

Widać tu jedynie rękę Jezusa i prace Ducha Świętego w Ameryce Południowej. Protestanci stali się 
znaczącą populacja w tym kraju. Z tego tytułu, konieczne jest aby się wstawiać w kwestii 
nadchodzących wyborów.

Obecnym Prezydentem jest Dilma Rousseff. 4 Jest ona niestety katoliczka.5 Potencjalnymi 
kandydatami są następujące osoby:

• Aécio Neves6 (katolik)(1960)
• Marina Silva7 (ewangeliczka)(1958)
• Pastor Everaldo89 (Zbory Boże, wróg aborcji i pedalstwa, rozwodnik)(1956)
• Eduardo Jorge10 (zwolennik aborcji i legalizacji narkotyków)(1949)

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Brazilian_general_election,_2014

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Protestantism_in_Brazil

3 http://www.worldpopulationstatistics.com/population-of-brazil-2014/

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff

5 http://www.worlddiplomacy.org/Countries/Brazil/LeaderBra/Silva1.html

6 http://en.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9cio_Neves

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Silva

8 http://pt.wikipedia.org/wiki/Everaldo_Dias_Pereira

9 http://www.blogdoeveraldo.com.br/

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Jorge_Martins_Alves_Sobrinho
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• Luciana Genro1112(1971)
• Eymael13(1939)
• Ze Maria(1957)14

• Levy Fidelix1516(1951)
• Mauro Iasi(1960)17(komunista)
• Rui Costa Pimenta(1957)18

• Dilma Rousseff(1947)

Nowości na temat wyborów 2014 można znaleźć pod linkiem. 

Musimy pamiętać, ze Biblia wskazuje nam na to kto naprawdę rządzi i kto ma wpływ na 
obsadzanie kandydatów. 

„A po upływie dni ja, Nebukadnesar, podniosłem oczy ku niebu; a gdy znowu rozum mi 
powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego, a Żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem,
gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwo z pokolenia w pokolenie. (32) A 
wszyscy mieszkańcy ziemi uważani są za nic, według swojej woli postępuje z wojskiem 
niebieskim i z mieszkańcami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i 
powiedział mu: Co czynisz? ” Daniel 4

 „aż poznasz, że Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i że je daje temu, komu chce.
”Daniel 4:29

„aż poznał, że Bóg Najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim, 
kogo chce. ” Daniel 5

„władza należy do niebios. ” Daniel 4

„aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, 
może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. ” Daniel 4:14

„Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, Świat i ci, którzy na nim mieszkają. ”Ks. Psalmów 
24:1

„Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, Jest wielkim Królem całej ziemi!...Bóg bowiem jest 
Królem całej ziemi ”Ks. Psalmów 47 

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Luciana_Genro

12 http://lucianagenro.com.br/

13 http://en.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Maria_Eymael

14 http://www.eleicoes2014.com.br/ze-maria/

15 http://pt.wikipedia.org/wiki/Levy_Fidelix

16 http://levyfidelix.com/

17 http://www.eleicoes2014.com.br/mauro-iasi/

18 http://pt.wikipedia.org/wiki/Rui_Costa_Pimenta
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„Zaiste, jest Bóg, który sądzi na ziemi. ”Ks. Psalmów 58 

Kilka mądrości z Biblii:

„(1) Czemuż to burzą się narody, A ludy myślą o próżnych rzeczach? (2) Powstają królowie 
ziemscy I książęta zmawiają się społem Przeciw Panu i Pomazańcowi jego: (3) Zerwijmy 
ich więzy I zrzućmy z siebie ich pęta! (4) Ten, który mieszka w niebie, śmieje się z nich, Pan 
im urąga. (5) Wtedy przemówi do nich w gniewie swoim I gwałtownością swoją przerazi 
ich: (6) Ja ustanowiłem króla mego na Syjonie, Świętej górze mojej. (7) Ogłoszę 
zarządzenie Pana: Rzekł do mnie: Synem moim jesteś, Dziś cię zrodziłem. (8) Proś mnie, a 
dam ci narody w dziedzictwo I krańce świata w posiadanie. (9) Rozgromisz je berłem 
żelaznym, Roztłuczesz jak naczynie gliniane. (10) Bądźcie więc teraz rozsądni, królowie, 
Przyjmijcie przestrogę, sędziowie ziemi! (11) Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z 
drżeniem złóżcie mu hołd, (12) Aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi, Bo łatwo 
płonie gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy mu ufają! ” Psalm 2

„I zaczął Daniel mówić tymi słowy: Niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na 
wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. (21) On zmienia czasy i pory, On utrąca 
królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. (22) On 
odsłania to, co głębokie i ukryte; wie co jest w ciemnościach, u Niego mieszka światłość. 
(23) Ciebie, Boże moich ojców chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz 
oznajmiłeś mi, o co cię prosiliśmy; oznajmiłeś nam sprawę króla. ”Daniel 2

„Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi 
pismo tej treści: Pokój wam! (27) Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze 
mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela; On bowiem jest Bogiem żywym i 
trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. (28) On
wybawia i wyzwala, i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi, On, który wyratował Daniela 
z mocy lwów. (29) A Danielowi dobrze się powodziło za panowania Dariusza i za 
panowania Cyrusa, Persa. ”Daniela 6

„I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ohydą dla Pana. 
”Przysłów 17

„Synu mój! przestań słuchać nauki, któraby cię odwodziła od mów rozumnych. ”Przysłów 
19

„Wiele jest myśli w sercu człowieczem; ale rada Pańska, ta się ostoi. ”Przyslow 19

„Ci, którzy porzucają przepisy, chwalą bezbożnego; lecz ci, którzy przestrzegają przepisów, 
zwalczają go. ” Przysłów 28

„I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i dziwne są 
dzieła twoje, Panie, Boże Wszechmogący; sprawiedliwe są drogi twoje, Królu narodów; (4) 
któż by się nie bał ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia twego? Bo Ty jedynie jesteś święty, 
toteż wszystkie narody przyjdą i oddadzą ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe 
rządy twoje. ”Apokalipsa (Objawienie) 15 



Rożni kandydaci maja swoje fanaberie na rożne tematy. Oto jak patrzy na te tematy Jezus:

ABORCJA

„Skrycie zabija niewinnego ”Psalm 10:8

„Ale zmieszali się z poganami I nauczyli się ich czynów. (36) Oddawali cześć ich bałwanom,
Które stały się dla nich pułapką (37) Ofiarowali demonom Synów swych i córki swoje. (38) 
Wylewali krew niewinną, Krew synów i córek swoich,Które ofiarowali bałwanom 
Kanaanu, I skalana była ziemia krwią. (39) Splugawili się czynami swoimi I cudzołożyli 
postępkami swymi..”Psalm 106

„(1) Manasses miał dwanaście lat, gdy objął władzę królewską, a panował pięćdziesiąt pięć
lat w Jeruzalemie. Matka jego nazywała się Chefsibach. (2) Czynił zaś to, co złe w oczach 
Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. 
(3) Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec, 
wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził Aszery, jak to czynił Achab, król izraelski, oddawał 
pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. (4) Zbudował także ołtarze w świątyni 
Pana, o której powiedział Pan: W Jeruzalemie umieszczę moje imię. (5) Zbudował też 
ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. (6) Również 
swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i 
wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. (7) Postawił też posąg Aszery, 
który kazał sporządzić w świątyni ”2 Ks. Królewska 21 

ZBOCZENCY

„Nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. Jest to obrzydliwością. 
”Kapłańska 18:22

„Mężczyzna, który obcuje cieleśnie z mężczyzną tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość; 
obaj poniosą śmierć; krew ich spadnie na nich. ”Ks. Kapłańska 20 

„Nie będzie nierządnica z córek Izraelskich, ani będzie nierządnik z synów Izraelskich. (19) 
Nie wnoś zapłaty nierządnicy, ani zapłaty psa w dom Pana, Boga twego, za jakikolwiek 
ślub; bo obrzydliwością u Pana, Boga twego, jest to oboje. ” Powtórzonego Prawa 23

„A inne sprawy Jozafatowe, i moc jego, której dokazywał, i jako walczył, azaż to nie jest 
napisane w kronikach królów Judzkich? (47) Ten wyplenił z ziemi ostatek Sodomczyków, 
którzy byli pozostali za dni Azy, ojca jego. ”1 Królewska 22

„Zburzył też domy Sodomczyków, które były w domu Pańskim, kędy niewiasty tkały opony
do gaju poświęconego. ” 2 Królewska 23:7

„I czynił Juda złe przed Panem, a wzruszyli go ku gniewu grzechami swemi, któremi 
grzeszyli nad wszystko, co czynili ojcowie ich. (23) Albowiem i oni pobudowali sobie 
wyżyny, i słupy, i gaje na każdym pagórku wysokim, i pod każdem drzewem zielonem. (24) 
Byli też i Sodomczycy w onej ziemi, sprawujący się według wszystkich obrzydliwości 
poganów, które wyrzucił Pan od obliczności synów Izraelskich. ”1 Ks. Królewska 14 



„I czynił Aza, co dobrego było w oczach Pańskich, jako Dawid ojciec jego. (12) Albowiem 
wytracił Sodomczyki z ziemi, i wyrzucił wszystkie bałwany, których byli naczynili ojcowie
jego. (13) Nadto i Maachę, matkę swoję, zrzucił z panowania, bo była sprawiła strasznego 
bałwana w gaju; przetoż porąbał Aza tego strasznego bałwana jej, i spalił u potoku Cedron 
”1 Ks. Królewska 15 

„Mienili się mądrymi, a stali się głupi. (23) I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na 
obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i 
płazy; (24) dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby 
bezcześcili ciała swoje między sobą, (25) ponieważ zamienili Boga prawdziwego na 
fałszywego i oddawali cześć, i służyli stworzeniu zamiast Stwórcy, który jest błogosławiony 
na wieki. Amen. (26) Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności; kobiety ich 
bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze, (27) podobnie
też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim 
żądzą, mężczyźni z mężczyznami popełniając sromotę i ponosząc na sobie samych należną 
za ich zboczenie karę. ”List do Rzymian 1

BALWOCHWALSTWO

„(1) A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię 
wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3) Nie będziesz miał innych bogów obok 
mnie. (4) 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

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i 
czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i 
siarką. To jest śmierć druga. ” Apokalipsa 21

CZARY

„Pozostali ludzie, którzy nie zginęli od tych plag, nie odwrócili się od uczynków rąk swoich, 
nie przestając oddawać czci demonom oraz bałwanom złotym i srebrnym, i spiżowym, i 
kamiennym, i drewnianym, które nie mogą ani widzieć, ani słyszeć, ani chodzić, (21) i nie 
odwrócili się od zabójstw swoich ani od swoich czarów, ani od wszeteczeństwa swego, ani 
od kradzieży swoich. ”Apokalipsa 9

Stosunek do urzędników i władz wg Pisma

Herod

„W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do niego: Wyjdź stąd i oddal się, gdyż 
Herod chce cię zabić. (32) I rzekł do nich: Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wypędzam 



demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. ”Ew. Łukasza 13:31-32

Pi atł

„A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardziej się uląkł (9) i wszedł znowu do zamku, i rzekł do 
Jezusa: Skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. (10) Rzekł więc do niego Piłat: Ze 
mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę 
ukrzyżować cię? (11) Odpowiedział Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci 
to nie było dane z góry; dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. (12) Odtąd 
Piłat starał się wypuścić go ” Jana 19

Jezus miał na myśli: Gdybym nie musiał iść na krzyż (Iz 53)- nie mógłbyś nic mi zrobić! Ojciec 
Mnie wydal, abym stal się ofiara za ludzi, by mogli powrócić do Boga! Inny werset mówi o tym 
samym:

„Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż 
dwanaście legionów aniołów? (54) Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać 
musi? ” Mateusza 26:53-54

Widzimy w Biblii, ze Jezus wielokrotnie uszedł atakom złego- wówczas musiał modlić się ta 
modlitwa. Więżący chodzi w autorytecie, pokonując i związując wpływy szatańskie. 

Ahab

„Gdy Achab zobaczył Eliasza, rzekł Achab do niego: Czy to ty jesteś, sprawco nieszczęść w 
Izraelu? (18) A on odpowiedział: Nie ja sprowadziłem nieszczęście na Izraela, lecz ty i ród 
twojego ojca przez to, że zaniedbaliście przykazania Pana, a ty poszedłeś za Baalami. ” 1 
Królewska 18

Prezydent, który dopuszcza bałwany, aborcje, 
parady pokrak i dziwol gów, ich nauki o gender, ą
ekumenizm itd. sprowadza na dany kraj Bo e sady.ż



Jak się modlić?
Biblia mówi aby modlić się wg Słowa Bożego w prowadzeniu Ducha Świętego(Podobnie i Duch
wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch 
wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. (27) A Ten, który bada serca, wie, jaki jest 
zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. (28) A wiemy, że Bóg współdziała 
we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia 
jego są powołani.- Rzymian 8 ). 

Pamiętajmy tez o jednym wersecie- „Gdy sprawiedliwi sprawują władzę, lud się cieszy, lecz gdy 
rządzą bezbożni, lud wzdycha. ”Przysłów 29:2

Modlimy si  o sprawuj cych władze we własnym interesie. Nie znaczy to, ze zgadzamy si  z ę ą ę
nimi je li post puj  wbrew Słowo Bo emu. Wiele ko ciołów stało si  ko ciołami na usługach ś ę ą ż ś ę ś
rz du, mylnie interpretuj c Słowo Bo e. Gdy rz d wspiera aborcje, homo-serów, ą ą ż ą
bałwochwalstwo katolickie czy inne oraz czary wierz cy nie maja si  z tym zgodzi , ale to ą ę ć
pi tnowa  i modli  si  o Bo ych władców. Jezus nie traktował z powaga Heroda. Nazywał go ę ć ć ę ż
lisem, wiedz c jaki z niego gagatek. Herod chciał go spotka , ale Jezus tak oto zareagował:ą ć

„Herod tedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go 
zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. (9)
Wypytywał go więc wieloma słowy, lecz Ten nic mu nie odpowiadał. (10) A byli przy tym 
obecni arcykapłani i uczeni w Piśmie, gwałtownie go oskarżając. (11) Wtedy Herod z 
żołnierstwem swoim sponiewierał go i wydrwił, kazał go przybrać we wspaniałą szatę i 
odesłał z powrotem do Piłata. (12) I stali się Herod i Piłat tego dnia przyjaciółmi; 
poprzednio bowiem byli sobie wrogami. ”Ew. Łukasza 23 

Jeśli nauki niektórych kościołów są słuszne i biblijne to jak wytłumaczysz zachowanie Jezusa? Bóg 
ma moc ustanowić liderów, którzy będą wg Jego serca. Kwestia czy wierzący będę się modlić. W 
Polsce wybory maja miejsce w następnym roku, w maju 2015! Prezydent, który dopuszcza 
bałwany, aborcje, parady pokrak i dziwolągów, ich nauki o gender, ekumenizm itd. sprowadza na 
dany kraj Boże sady.

Zapraszam wierzących do modlitw o Brazylię jak i Polskę. Globaliści maja swoich kandydatów by 
realizowali ich plany zagłady narodów. Jak wiemy, toczy się walka o miliardy dusz. Populacja 
przekroczyła pułap 7 mld ! (osiągając prawie 7 260 000 00019 mieszkańców).

Jeśli nie przyjąłeś jeszcze Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela to uczyń to bezzwłocznie:

Jezu Chryste, przyjmuje Ciebie jako mojego Pana i Zbawiciela. Wejdź do mojego serca i 
życia. Wybacz moje grzechy i obmyj je w krwi przelanej na krzyżu przed 2000 lat! Dziękuje 
za zbawienie. Dziękuje, ze moje imię zapisane jest w księdze Życia i stałem się od dziś 
dzieckiem Bożym i mieszkańcem nieba. Namaść mnie i ochrzcij Duchem Świętym (Dz.Ap 2). 
Poprowadź mnie Twoimi drogami i daj mi poznać Twoje Słowo.

Dzięki i chwała należą się Jezusowi.

19 http://www.worldometers.info/world-population/
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Polecana lektura

Dla głębszego zrozumienia sytuacji w Brazylii 
polecam poniższe, darmowe pliki:

Mundial w Brazylii 2014(2) 
Prezentacja Power Point- Mundial w Brazylii 2014 
Mundial w Brazylii 2014- prezentacja pdf 

Albo wideo link.

Nie zapomnij powiedzieć znajomym i osoba zainteresowanym. Te informacje pomogą ludziom 
zrozumieć potrzebę zbawienia ale i zrozumienie duchowe rożnych aspektów życia dookoła nas.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6JW_p8in1hg
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/05/mundial-w-brazylii-2014-prezentacja-pdf.pdf
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/05/prezentacja-power-point-mundial-w-brazylii-2014.ppt
http://antyekumenia.files.wordpress.com/2014/05/mundial-w-brazylii-20142.pdf

