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A politica e as religiões criam grandes ditaduras.
Cristãos ou Católicos ? (São os Católicos os descendentes dos Apóstolos ?) NÃO !
Porquê ? Porque eles fizeram as cruzadas e a santa inquisição, eles queimaram vivas
muitas pessoas, até as pessoas que costumavam ler as Sagradas Escrituras.

OS REIS MAGOS
A palavra Mago quer dizer antigo sacerdote persiano. Os magos da Bíblia, a dizer, a
palavra de Deus;
os  Tres  Reis  que,  guiados  por  uma  estrela,  partiram  do  Oriente  para  adorar  o
nascimento de Jesus, que depois se tornou Cristo. A espada do espírito é a palavra de
Deus  pronunciada  por  Jesus,  e  todos  ouviram-na,  Cristãos  e  não  Cristãos.  (Os
Católicos conhecem esta palavra, mas fazem tudo o que podem para não permitir que
seja conhecida).
A palavra de Deus é Jesus, Jesus que veio aqui  para a terra, para nos  libertar  de
qualquer pecado ; (se nós queremos) ; agora nós somos batizados por nossa escolha,
e pedimos perdão a Deus pai por nossos pecados, através de seu filho, Jesus Cristo, e
só em seu nome nós podemos ser perdoados.  (Deus perdoou-nos, estamos livres e
sem pecados.  Os homens são pecadores, queiram o não queiram. Em presença de
Deus nós sempre somos pecadores,  mas graças a Jesus, que é nosso intercessor e
advogado, somos perdoados, se realmente nos arrependemos de nossos pecados.
Deus batizou-nos com seu Espírito Santo. Já não somos batizados com agua, mas
com espírito.
Agora nós somos Cristãos. (não Católicos – veja-se Apocalipse 22 : 18,19). Caso nós
cometermos pecados, teríamos que pedir perdão a Deus, mas só através de seu filho
Jesus  Cristo.  Amen.  Os  verdadeiros  Cristãos  foram  quase  todos  mortos,  seja
fisicamente seja moralmente; os falsos Cristãos, a dizer, os Católicos, continuam a
ser idolatras, até depois 2000 anos; mas eles não só são mortos: também matam todos
os  que  tentam procurar  Deus.  Eles  mandam as  pessoas  adorar  ídolos,  santuários,
Lourdes, Padre Pio, Santo António de Padova ; mas tudo isso não se encontra nas
Sagradas  Escrituras.  (Acreditem  em  Jesus,  ou  acreditem  nos  Católicos)  (Sejam
Cristãos ou sejam Católicos) (façam uma boa escolha). 
Os Católicos declaram-se Cristãos, mas que provas fornecem disso? Eles falam de
todos  os assuntos,  também de política,  um bispo fala  uma coisa  e imediatamente
outro bispo fala o contrário, seja o que for todos teêm razão, ou retratam todo o que
não lhe convém.
Nós Cristãos só falamos com Deus através de Jesus, não em nome de outras pessoas,
e não, por exemplo, através de santos, Virgens, e tudo o que nos mandaram crer os
Católicos,  a  dizer,  os  falsos  Cristãos.  Nós queremos ser  verdadeiros  Cristãos.  Eu
quero ser um verdadeiro Cristão. 
A Virgem não pode ser a mãe de Deus, porque Deus é o pai de Jesus, filho de Maria.
Portanto, se a Virgem fosse a mãe de Deus, ela também era a avô de Jesus. 
Maria foi escolhida por Deus pelo nascimento de Jesus, e para que Jesus, homem
perfeito (assim como Adão) viesse para a terra para nos libertar do pecado: o pecado



de Adão e nossos pecados.  Graças a Jesus,  nós  fomos quase  todos  salvos.  Deus,
através dos angelos,  ordenou a Maria de ficar grávida,  e mandou-lhe saber que o
filho dela estava chegando para salvar todos os pecadores ; Maria aceitou, porque foi
escolhida por Deus pelo nascimento de Jesus. (Como Noé, Mosé, Abramo, e muitos
outros profetas). (A lei é o espelho do pecado). Quem conhece a lei, sabe quando a
lei está errada. Quem conhece a lei mas ensina coisas erradas, é um hipócrita.
Agora que realmente nos estamos arrependidos por nossos pecados, e que fizemos
uma boa escolha e uma verdadeira CONVERSÃO, podemos pedir a Deus tudo o que
queremos, e ele, Deus, vai dar-nos, mas só se vamos pedí-lo através de Jesus Cristo,
e não através de outras pessoas, ou santos, ou Virgens que foram criados pelos falsos
Cristãos, a dizer, os Católicos. (Jesus tem quatros irmãos e irmãs).
(Maria nunca fiz nenhum milagre,  e viviu uma vida como todas as outras  mães).
Maria  não  pode  ser  nossa  intercessora,  só  Jesus  pode.  Os  papas,  os  bispos,  os
cardeais, os padres, os freis, as freiras, e todas as religiões estão todas uma contra a
outra, matando-se, e nenhuma religião é a verdadeira religião Cristã. Os Católicos
são a única guia espiritual oficial, então porque eles não ensinaram a palavra de Deus
e de Jesus durante 2000 anos??! Porquê? Quantos ladrões e criminais faltavam, se os
papas, os cardeais, os bispos tivessem ensinado a Verdade, em lugar de fazer a Santa
Inquisição? 
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Eles controlarão tudo, estes falsos Cristãos, até o dia em que os povos se despertarão
e comprenderão o engano feito pelos Católicos em detrimento de toda a humanidade.
Os  Católicos,  que  querem  ser  os  verdadeiros  Cristãos,  e  fazem  um  montão  de
milagres: mas na verdade o Deus deles é Satanás, portanto todos os milagres são a
obra de Satanás. Então porque eles não ensinaram a palavra de Deus?
Satana tentou Jesus, dizendo : se vais obedecer-me, e vais prostrar-te em frente de
mim, tudo isso vai ser teu, e as pessoas vão beijar tuas mãos, e vais ser rico, e as
pessoas vão levar-te a seus ombros, vais ser venerado. 
Jesus disse NÃO ! Ao passo que papas, cardeais e bispos Católicos disseram SIM !
Para ensinar a palavra de Deus, não é preciso ter aulas no seminário, porque este tipo
de  educação  torna  as  pessoas  escravas  e  ignorantes,  como  acontece  em  outras
religiões. Agora eles fazem tudo o que podem para que Jesus Cristo morra (também
espiritualmente),  assim que eles possam substituí-lo com a idolatria,  e com tantas
orações aos santos, aos bispos,  aos papas, a dizer, os que tantas pessoas mataram
durante a Inquisição.                     
Eles sabem que não possuem a verdade, eles sabem que são perdidos, portanto eles
atuam de maneira que ninguém conheça a verdade.  A palavra de Jesus Cristo é a
verdade, mas a Igreja nunca a ensinou. Evita seu ensinamento. Deus tem paciência,
ele  envia  chuva sobre  os  bons  e  os  ruins.  Porquê?  Porque quando a  verdade for
revelada, Deus enviará seus castigos aos falsos Cristãos e aos falsos profetas. (Deus
é amor, mas ao Jesus voltar, justiça será feita, a divisão entre os bons e os ruins será
feita, e será profunda. Agora vocês teêm que escolher de que lado vão por-se, antes
que seja demasiado tarde). (O limbo não existe, foi criado pelos papas, que tiveram



treze filhos de diferentes mulheres, para não ter em conta a homossexualidade, que
ainda  hoje  se  encontra  nas  Igrejas  Católicas.  E os  pedofilos.  Porquê  eles  não  se
casam? Porque eles são monstros, talvez. A homossexualidade existe, e mais de que
em outros lugares). 
O batismo é uma escolha dos homens, quando eles chegam à maior idade. O batismo
feito aos meninos, poucos dias depois de seu nascimento, não é valido. (Só trata-se
de  uma tradição  dos  Católicos,  para  forçar  os  homens,  de pai  para  filho,  a  ficar
escravos da falsa religião Católica deles). 
O batismo é feito para o espirito, e não precisa de ninguém; só chega a presença de
Jesus, de seus angelos. Uma vez que um homem tem escolhido de ser Cristão, ele vai
dar conta disso a Deus. Se uma pessoa quiser, pode ser batizada em presença de dois
o três pessoas, Cristãs claramente, declarando sua vontade de ser Cristã (depois, uma
pessoa  torna-se  verdadeiramente  livre).  Ou  também  pode  batizar-se  sozinha,  se
conhece as Sagradas Escrituras. Graças às Sagradas Escrituras, as pessoas vão por-se
em contato com Deus, mesmo através de Jesus. As Sagradas Escrituras não devem
ser  tomadas  à  letra,  sobretudo  no  que  se  diz  respeito  aos  versículos  do  Velho
Testamento,  que não podem ser  aplicados  sob forma de leis,  porque hoje em dia
estamos no tempo do Apocalipse.
Os pecados teêm que ser confessados a Deus, não aos padres e nem aos bispos. A
Deus, mesmo através de Jesus. 
Com a ajuda de Jesus,  um homem sabe quando sua consciência está em paz com
Deus.         
Ser  Cristãos  não  custa  fadiga,  e  dá  muita  jóia.  Liberta-nos  dos  magos,  das
superstições,  dos  vícios,  vivendo  dias  mais  felizes  e  serenos.  Os  pecados  podem
provocar infermidades mortais. 
(EU, Oreste Novarini, ESTOU À PESQUISA DE PESSOAS BOAS, SINCERAS E
HONESTAS,  QUE TENHAM  DESEJO  DE VERDADE,  E  NECESSIDADE  DE
DIZER TUDO O QUE PENSAM)
Estou  sozinho,  e  vou  precisar  de  muito  tempo  para  resolver  este  problema,  mas
alguem tem que fazer isso.
Preciso  de  alguem  para  me  ajudar  neste  caminho,  para  resolver  este  problema.
Teremos  que  encontrar  um sistema  justo,  facíl  e  moderno  para  ajudar  todas  as
pessoas que não conseguem comprender esta situação, porque todas as religiões só
pensam em si  mesmas.  Nós teremos antes de mais que mandar conhecer os DEZ
MANDAMENTOS,  mandar  comprender  que  todas  as  religiões  estão  cometendo
erros, sobretudo a religião Católica, que não é Cristã. Esta é a razão porque muitas
pessoas  procuram a  palavra  de  Deus  nas  pequenas  Igrejas  não  Católicas.  (Jesus
também foi considerado chefe de uma seita, e louco, pelos religiosos de sua época).
Quando Jesus voltar, os Católicos não conseguirão salvar-se apenas pedindo perdão,
como  fazem  agora,  pelos  pecados  que  cometeram  no  passado,  e  também  pelos
pecados que estão cometendo hoje,

3/4



e pelos pecados que vão cometer no futuro. É demasiado facil apoiar a direita ou a
esquerda, ou as religiões pagãs, para poder assim controlar o fado de todos. (Karma)
Reparem que, respeitando os DEZ MANDAMENTOS, não haveriam mais guerras
entre os povos, entre as religiões ; não haveriam mais ladrões nem falsos Profetas.
Não era dificil pôr em pratica os dez mandamentos, se alguem com autoridade nos
ensinasse. (De Santo Agostino em diante -o primeiro papa que tornou santa a própria
mãe- a Sagrada Biblia foi acrescentada de novas palavras; ai do homem que junta
palavras  as  Sagradas  Escrituras!  ai  do  homem que  suprime palavras  delas!  (Isso
aconteceu cerca de 300 d.c.)  
Não tem importância que tipo de pessoas nós éramos no passado, o que importa é
que, uma vez que temos escolhido ser pessoas novas, de FÉ SINCERA em Deus e
em Jesus Cristo seu filho, nós podemos seguir o caminho certo, o caminho que foi
indicado  por  Jesus.  É um caminho  estreito,  mas  uma vez que Jesus  terá  voltado
dentro de nosso coração, este caminho já não será assim estreito)
(e  a  apocalipse  verifica-se,  a  dizer,  todos  os  ruins,  todas  as  falsas  religiões  são
destruidas). Todas as religiões que estão contra os ensinamentos de Jesus são falsas.
Cada homem é livre de fazer tudo o que quer, mas repare que vai dar conta de tudo
isso a Deus.    

Nós sabemos que a esperança e a FÉ sem as OBRAS morrem, portanto temos que
fazer obras ; a nossa obra é revelar a verdade. (A dizer, a palavra de Deus), a palavra
de Deus é abafada, morta pelos falsos Cristãos, isso é, os Católicos. 
Que é a verdade?  Podemos dizer  que a verdade é o que  um homem acredita.  Já
tiveram muitos  destes  homens,  e  muitos  outros  chegarão,  mas  nunca  houve  um
homem justo como Jesus. Jesus é a verdade. 
Não temos que imitar o que ele fez. O que ele fez (sofreu), fez para nós termos a
possibilidade de comprender que a vida é boa ; só precisamos renunciar ao mal. É só
assim que podemos obter uma vida melhor. Se não houvessem os Católicos ou outras
religiões fanáticas, tudo era mais simples e mais facil. (A verdade é o que um homem
sente dentro dele próprio). Nunca teve um homem melhor de Jesus. 
Também Silvio Berlusconi hoje é a pessoa mais indicada e sincera, e Bush atua como
se fosse Jesus, mas ele não é Jesus.  
EU VOU RESPONDER DE GRAÇA A TODAS AS PESSOAS QUE ME VÃO
ESCREVER.
Para todos os que me podem ajudar (se eles conhecem as Sagradas Escrituras, ou se
tem bons conselhos), esta é minha direção:   

Novarini Oreste
Via G. Paisiello 9
34148 TRIESTE (TS)
Itália

(e eu vou responder a todas as perguntas que vocês vão pôr)

(claro, vocês podem dar conselhos úteis, sinceros, e Cristãos)



Peço  uma pequena oferta  para  responder  a todos  os  que  estão  interessados  neste
novo e moderno tipo de ensinamento; sem ir contra Jesus, e para bem de todos, pede-
se que uma pequena quantia de dinheiro seja depositada para:

Novarini Oreste, conta corrente postal No. 20221495; os que moram no estrangeiro
acrescentem os seguintes dados: ABI  07601  ---  CAB  02200

Vou dar aulas sobre as Sagradas Escrituras, a todos os que moram na região de Friuli
Venezia Giulia. E logo, em todo o mundo. De graça, e ao domicílio de cada um.
Eu, com a ajuda de Jesus, quero ir contra todas as falsas religiões, desmascarando
todas, através de um estudo analítico das Sagradas Escrituras.
Todas as religiões acrescentam, modificam, suprimem ou confundem as verdades das
Sagradas Escrituras. 
Os Verdadeiros Cristãos justamente estão renascendo nos últimos tempos; mas quem
são  os  Verdadeiros  Cristãos?  Talvez  que  sejam  os  Muçulmanos,  os  Judeus,  os
Palestinos, os Testemunhas de Jeová, os Mormones, os Protestantes, os Adventistas?
Todos esses não são bem aceitos pelos Católicos, contudo os Verdadeiros Cristãos
devem encontrar-se em qualquer lugar.
Alguns comunistas que frequentam as igrejas Católicas, por costume ou por rotina,
apesar  de ser ateus são mais Cristãos dos Católicos,  no fundo de seu coração;  se
alguem tivesse ensinado a Verdade para eles, agora eles não eram comunistas, ateus,
machistas, mentirosos, stalinistas, partidários do estadismo e intelectuais burocratas ;
é importante que a educação se acompanhe à inteligência. 
Todos  exploram  os  pobres  diabos;  como  os  sindicatos,  que  se  aproveitam  dos
operários, como se fossem uma força de explorar à vontade ; os operários são que
devem dar ordens aos sindicatos, não o contrário; ou ainda pior, a política força os
sindicatos a fazer para que os pobres operários descem à rua. 
11 Setembro 2001
www.problemireligiosipolitici.4t.com respeitosos
cumprimentos

Novarini Oreste


