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As Profecias Ocultas no Antigo Testamento
“Quanto a ti, Daniel, guarda estas palavras em segredo, e conserva
selado este livro até o fim dos tempos.”
DANIEL, 12:4
“A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma
ilusão, embora persistente.”
ALBERT EINSTEIN, 1955
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11 INTRODUÇÃO

REPORTAR é o primeiro esboço da História. Este livro é o primeiro
relato amplo sobre um código existente na Bíblia que revela
acontecimentos ocorridos milhares de anos após a Bíblia ter sido
escrita.
Desse modo, ele talvez seja o primeiro esboço do futuro.
Começamos a compreender o código da Bíblia. É como um
quebra-cabeça com um número infinito de peças, e delas temos
somente algumas centenas ou alguns milhares. Tudo o que podemos
fazer é imaginar o quadro completo.
A única coisa que posso afirmar com certeza é que existe um código
na Bíblia e este, em alguns casos dramáticos, previu acontecimentos
que ocorreriam exatamente conforme predito.
Não há como saber se o código também está correto quanto ao futuro
mais distante.
Tentei lidar com esta história do mesmo modo como lidaria com
qualquer outra história: como um repórter investigador. Passei cinco
anos verificando os fatos.
Nada foi aceito pela fé.
Confirmei cada descoberta feita no código da Bíblia em meu próprio
computador, usando dois programas diferentes o mesmo que foi
usado pelo matemático israelense que primeiro descobriu o código, e
um segundo programa criado independentemente daquele.
Também entrevistei os cientistas dos Estados Unidos e de Israel que
investigaram o código.
Testemunhei muitos dos acontecimentos aqui descritos. Os relatos
de outros acontecimentos baseiam-se em entrevistas com as pessoas
direta mente envolvidas ou foram confirmados através de
publicações.

12

INTRODUÇÃO

No final deste livro apresento notas detalhadas sobre cada capítulo,
notas sobre as ilustrações e uma reimpressão da experiência original
que provou a realidade do código da Bíblia.
Meu objetivo foi reportar aquilo que está codificado na Bíblia do
mesmo modo como reportei incidentes de distritos policiais quando
trabalhava no jornal Washington Post, do mesmo modo como reportei
atividades empresariais quando trabalhava no Wall Street Journal.
Não sou um rabino ou sacerdote, nem um estudioso da Bíblia; não
tenho crenças preconcebidas. Tenho um único objetivo - a verdade.
Este livro não é a última palavra. É o primeiro relato.
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CAPÍTULO 1
EM 1 de setembro de 1994, voei até Israel e encontrei-me em
Jerusalém com um amigo íntimo do primeiro-ministro Yitzhak Rabin,
o poeta Chaim Guri. Dei-lhe uma carta que ele passou imediatamente
ao primeiro-ministro. Eis o que dizia aquela carta:
“Um matemático israelense descobriu um código oculto na Bíblia que
parece revelar detalhes de acontecimentos que ocorreram milhares de
anos após a Bíblia ter sido escrita.
“A razão pela qual estou lhe dizendo isso é que, na única vez em que
seu nome completo - Yitzhak Rabin - está codificado na Bíblia, as
palavras „assassino que assassinará‟ o cruzam.
“Este fato não deve ser ignorado, pois os assassinatos de Anuar Sadat
e de John e Robert Kennedy também estão codificados na Bíblia - no
caso de Sadat, com o nome e sobrenome de seu matador, bem como a
data e local do crime e como ele se deu. Penso que você corre perigo
real; mas esse perigo pode ser evitado.”
Em 4 de novembro de 1995, veio a terrível confirmação, um tiro pelas
costas desferido por um homem que acreditava cumprir uma missão
divina, o assassino que fora codificado na Bíblia três mil anos antes.
O assassinato de Rabin é uma dramática confirmação da realidade do
código da Bíblia, o texto oculto no Antigo Testamento que revela o
futuro.
O código foi descoberto pelo Dr. Eliyahu Rips, um dos maiores
especialistas mundiais em teoria de grupo - campo da matemática
que está subjacente à física quântica. Foi confirmado por famosos
matemáticos de Harvard, de Yale e da Universidade Hebraica. Foi
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duplicado por um decodificador sênior do Departamento de Defesa
dos Estados Unidos. Foi aprovado por três níveis de revisores
seculares
de
uma
importante
publicação
matemática
norte-americana.
O assassinato de Rabin não foi o único acontecimento moderno
encontrado. Além dos assassinatos de Sadat e dos irmãos Kennedy,
centenas de outros acontecimentos que comoveram o mundo
também estão codificados na Bíblia - tudo, desde a Segunda Guerra
Mundial ao escândalo de Watergate, do Holocausto à bomba de
Hiroshima, do pouso na Lua à colisão de um cometa com Júpiter.
E o assassinato de Rabin não foi o único acontecimento encontrado
antecipadamente. A colisão com Júpiter foi encontrada, com a data
exata do impacto, antes que acontecesse; e as datas da Guerra do
Golfo foram encontradas na Bíblia antes que a guerra começasse.
Isso não faz sentido no nosso mundo secular e eu, como não sou
religioso, normalmente estaria entre os primeiros a descartar essas
previsões como “febre milenarista”.
Mas eu já conhecia os fatos havia uns cinco anos. Passei muitas
semanas com o matemático israelense, Dr. Rips. Aprendi hebraico e
verifiquei o código em meu próprio computador, dia após dia.
Conversei com aquele funcionário do Departamento de Defesa, que
me confirmou a real existência do código da Bíblia. E fui a Harvard, a
Yale e à Universidade Hebraica para encontros com os mais famosos
matemáticos do mundo. Todos eles confirmaram que a Bíblia contém
um código que revela o futuro.
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Eu não acreditei plenamente... até que Rabin foi assassinado. Eu
próprio encontrei a predição de seu assassinato no código da Bíblia,
um claro aviso de que ele seria morto no ano judaico que começou em
finais de 1995, mas nunca cheguei a acreditar realmente que aquilo
aconteceria. E quando ele foi morto, conforme predito e na data
predita, meu primeiro pensamento foi, „Ah, meu Deus, é real!”
Não podia ser uma coincidência. As palavras assassino que
assassinará” cruzam o nome “Yitzhak Rabin” na única vez em que
esse nome completo aparece no Antigo Testamento. O código da
Bíblia afirmava que ele seria assassinado no ano judaico que
começava em setembro de 1995. E então, em 4 de novembro, Rabin
estava morto.
Ilustração
YITZHAK RABIN - AMI R
O NOME DO ASSASSINO QUE ASSASSINARÁ NOME DO ASSASSINO
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O amigo de Rabin, Chaim Guri, contou-me que esse também foi seu
primeiro pensamento quando o primeiro-ministro levou o tiro: o
assassinato fora previsto.
Foi como uma facada no meu coração. Liguei para o chefe do
gabinete, General Barak, e lhe disse: “O repórter americano sabia
disso há um ano, eu contei ao Primeiro-ministro. Estava na Bíblia.
Quando encontrei a codificação do assassinato de Rabin, lembrei-me
da primeira pergunta que meu editor me fizera: “E se você soubesse
do assassinato de Sadat antes que acontecesse? Você poderia
alertá-lo e evitar a tragédia?
Com Rabin, eu tentei e fracassei. Antes do assassinato, nunca fui capaz de encontrar o nome do pistoleiro ou a data exata. Poucos dias
após meu primeiro contato com o primeiro-ministro, o Dr. Rips e eu
nos reunimos com o cientista-chefe do Ministério da Defesa de Israel,
o General Isaac Ben-Israel. Procuramos detalhes. Mas a única
coisa evidente era o ano predito para o crime.
Após a morte de Rabin, o nome de seu assassino - Amir – foi
imediatamente encontrado no código da Bíblia. Esteve sempre ali,
logo acima do nome de Rabin, mas oculto ao olhar.

Ilustração
O ASSASSINATO DE RABIN EM 5756 (1995/96 d.c.). FR
AMIR 0 TEL-AVIV...
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