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Revelation, chapter 13, verse 18: "Here is wisdom. Let him that has
understanding count the number of the beast; for it is the number of
a man; and his number is Six hundred, Sixty, Six.”
The number of His name is the number of the beast, says the prophecy.
"It is a number of a man, and his number is six hundred and sixty
six" (666). Some attribute this number to the word Lateinos [= Greek,
and Hebrew: Romiith] "Latin" (Roman) kingdom, by claiming [noting] (we
do not know by what rule [consult the "Encyclopedia], that L stands for
30, A for 1, T for 300, E for 5; I for 10, N of 50; O for 70 and S for 200, all
these numbers result in 666. We consider it a mere conjecture to derive the
number of these names, for in this way also other names could be found.
Be that as it may, we have a more considerable REASON not to accept
that name. The prophecy says that the number is man’s number, and if it
is derived from a name or a title, thus, according to a natural conclusion,
that should be the name or title of any special personality. However, here
we deal with the name of a nation or a kingdom, and not that of a "man",
as required by the prophecy.
A name that, as to our knowledge, most explicitly shows the number
of the beast is the blasphemous title which the popes bestowed upon
themselves carrying letters of precious stones on the papal miter or the
crown.
Its Latin title is: VICARIUS FILII DEI, meaning "Representative of
the Son of God". If we now take out those letters out of the title used as
numbers by the Romans, and add together their numerical values, we will
obtain exactly the number 666.
The number of the beast, says the prophecy, “is the number of a man;”
and if it is to be derived from a name of title, the natural conclusion would
be that it must be the name or title of some particular man. The most
plausible expression we have seen suggested as containing the number
of the beast, is the title which the pope takes to himself, and allows
others to apply to him. That title is this [in Latin]: VICARIUS FILII
DEI, “Vicegerent of the Son of God.” Taking the letters out of this
title which the Latins used as numerals, and giving them their numerical
value, we have just 666. Thus we have V, 5; I, 1; C, 100 (a and r not
used as numerals); I, 1; U (formerly the same as V), 5 (s and f not used
as numerals); I, 1; L, 50; I, 1; I, 1; D, 500 (e not used as a numeral);
I,1. Adding these number together, we have just 666.
This title, there is reason to believe, was formerly inscribed upon the
pope’s crown. The following testimony on this point is given by the late
Elder D.E. Scoles, of Washburn, Mo. [Missouri]:-
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“I have met two men who declare that they have seen this specific
crown; and their testimony is so perfectly in agreement that I am convinced
that what they saw is true. The first man was M. De Latti, a Sabbath-keeper
who had previously been a Catholic priest, and had spent four years in
Rome. He visited me when I was pastor in St. Paul, Minnesota, several
years ago. I showed him my tract, “The Seal of God and the Mark of the
Beast.’ He at once told me that the inscription was not correctly placed
in my illustration. He stated that he had often seen it in the museum at
the Vatican, and gave a detailed and accurate description of the whole
crown. When my tract was published, I was ignorant of the arrangement of
the words of the Latin inscriptions, hence, in the illustration of the crown,
placed them in one line. Brother De Latti at once pointed out the mistake,
and said the first word of the sentence was on the first crown of the triple
arrangement, the second word on the second part of the crown, while the
word DEI was on the lower division of the triple crown. He also explained
that the first two words were in dark-colored jewels, while the Dei was
composed entirely of diamonds.
“During a tent-meeting which I held in Webb City, Missouri, I presented
the subject, ‘The Seal of God and the Mark of the Beast.’ I used charts to
illustrate it, one being a reproduction of the crown as Brother De Latti had
described it. A Presbyterian minister was present, Rev. B. Hoffman, and
when I described the crown, he spoke out publicly and made a statement
to the congregation, saying that while in Rome studying for the priesthood,
he had seen this very crown, and noted its inscription, and that the word
DEI was composed of one hundred diamonds. I met him and learned his
name, and visited him at his home, and was convinced from his description
that this was the identical crown that Brother De Latti had seen, but which
has been denied by many. I then asked him for a written statement, and he
gave me the following:“’To Whom It May Concern: This is to certify that I was born in Bavaria
in 1828, was educated in Munich, and was reared a Roman Catholic. In
1844 and 1845 I was a student for the priesthood in the Jesuit College in
Rome. During the Easter service of 1845, Pope Gregory XVI wore a triple
crown upon which was the inscription, in jewels, VICARIUS FILII DEI.
We were told that there were one hundred diamonds in the word DEI; the
other words were of some other kind of precious stones of a darker color.
There was one word upon each crown, and not all on the same line. I was
present at the service, and saw the crown distinctly, and noted it carefully.
“’In 1850 I was converted to God and to Protestantism. Two years later
I entered the Evangelical Church ministry, but later in life I united with the
Presbyterian Church, of which I am now a retired pastor, having been in
the ministry for fifty years.
“’I have made the above statement at the request of Elder D.E. Scoles,
as he states that some deny that the pope ever wore this TIARA. But I
know that he did, for I saw it upon his head.
“’Sincerely your in Christian service, (Signed) “’B. HOFFMAN.

“’Webb City, Missouri, Oct. 29, 1906.’”
Also printed in the german newspaper "Lüdenscheider Generalanzeiger"
from 1922 A.D.
The following extract is from a work entitled "The Reformation", bearing
the date of 1832:
“’Mrs. A.,’ said Miss Emmons, ‘I saw a very curious fact the other
day; I have dwelt upon it much, and will mention it. A person, lately, was
witnessing a ceremony of the Romish Church. As the pope passed him
in procession, splendidly dressed in his pontifical robes, the gentleman’s
eye rested on these full, blazing letters in front of his miter: “VICARIUS
FILII DEI,” the Vicar of the Son of God. His thoughts, with the rapidity
of lightning, reverted to Rev. 13:18.’ ‘Will you turn to it,’ said Mrs. A. Alice
opened the New Testament and read: ‘Let him that hath understanding
count the number of the beast: for it is the number of a man; and his
number is Six hundred, Sixty, Six.’ She paused, and Miss Emmons said,
‘He took out his pencil, and marking the numerical letters or the inscription
on his tablet, it stood 666.’”
Here we have indeed the number of a man, even the “man of sin;”
and it is a little singular, perhaps providential, that he should select a title
which shows the blasphemous character of the beast, and then cause it to
be inscribed upon his miter, as if to brand himself with the number 666.
The foregoing extract doubtless refers to a particular pope on a particular
occasion. Other popes might not wear the title emblazoned on the MITRE /
MITER, as there stated. But this does not affect the application at all;
for the popes all assume to be the “Vicar of Christ” (see Standard
Dictionary under “vicar”), and the Latin words given above are the words
which express that title, in the form “vicar of the Son of God;” and their
numerical value is 666.
Thus closes chapter 13, leaving the people of God with the powers
of earth in deadly array against them, and the decrees of death and
banishment from society upon them for their adherence to the truth.
Spiritualism will be, at the time specified, performing its most imposing
wonders, deceiving all the world except the elect. Matthew 24:24;
2 Thessalonians 2:8-12. This will be the “hour of temptation,” or trial, which
is to come, as the closing test, upon all the world, to try them that dwell upon
the earth, as mentioned in Rev. 3:10. What is the issue of this conflict?
This important inquiry is not left unanswered. The first five verses of the
following chapter [Rev. 14:1-5], which should have been numbered as a
part of this, complete the chain of this prophecy, and reveal the glorious
triumphs of the champions of the truth.
taken from: “Daniel and the Revelation“ by Uriah Smith, 1897; Stanborough Press, 1900, pp. 542-545 (see: 'Thoughts on the Revelation.'
by Uriah Smith, 1883); editor: [...]
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In 1982 "The Dictionary of Foreign Words“, DUDEN, the Bibliographical
Institute, Mannheim/Vienna/Zurich, explains the meanings of the term:
Mitra [greek-latin]:
1. Headpiece of high catholic clerics, bishops miters.
2. Cap-like Headpiece of ancient Near Eastern Rulers.
3. a) A frontlet for woman in the Greek and Roman culture;
b) Metallic waist-belt for warriors.
4. cap-shaped bandage (med.)
< Tiara > [Old Persian-Greek-Latin]:
1. (historical meaning) high conic-shaped headgear of Old Persian
kings.
2. a threefold / triple crown of the Pope, which he wares during
ceremonious
events outside the liturgy
Deification [de- ifikazion; lat.-nlat.] the;-, - s: divinization of a human
or object.
Deifying (latin) to deify.
Dei gratia (“from God’s grace”): Addition to the title of bishop,
Previously also for princes: short of: D.G..
Quote:
"The pontifical title `Pontifex Maximus`, displayed here on the floor
of St. Peters Basilica, is the same heathen title that was handed down
by the Babylonian Priesthood (one should note the lion with the eagle
wings, the symbol of Babylon).“
“The triple fold Crown (Tiara) of the Pope“ “The triple fold Crown descents from the paganism, as you can
see from the winged bull-effigies in Babylon which also wear a triple
fold Crown. (British Museum)”
”The Assyrian king (British Museum London) wears a Maltese
cross and is surrounded by heathen symbols of sun worship: the sun
wheel, the solar disc and a triple fold tiara. All these symbols can also
be found in the papacy. As you can see here in the wheel on a catholic
altar and in the wheel inside the wheel (the throne of the sun god), on
the St. Peters Square with the sun-obelisk (a phallus symbol) in the
center.”
”The winged Dragon was the symbol if the heathen Rome and the
Catholic Church made it their own. In Revelation chapter 13 we learn
that the dragon gives his power and his throne to the papacy. Here
you can see the heathen-roman coat of arms and beside that is the
dragon on the papal coat of arms in the Vatican museums. Vatis=
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soothsayer, can= snake, Vatican= soothsaying snake.
Walter J. Veith's statement in his lecture 'The Wine of Babylon':
"The dragon on the papal coat of arms in the Vatican Museum:
Vatis = diviner, can = serpent = snake
Vatican according to this is called: "Worship of the divine snake!"
and also spoke Walter J. Veith: "The old statue of Jupiter with its
occult blessing hand is now: St. Peter in the Vatican."
Today is Rome the Personification of the old Babylonian religion
and God calls his people out of Babylon.” (Revelation 18)
"The pavement under the dome of St. Paul also reminds us of the
sun worship by using the same symbols as the St. Peters Basilica
– a circular sun picture according to the black and white model of
the freemasons. The pictures of the sun, moon and stars (heathen
symbols of the male and female main gods) and the occult hexagram
of the freemasons, the pentagram and triangles in the circles adorn
the mosaic floor. The ambient peacocks at this place and a triangle in
a circle are also symbols of the sun god or Lucifer.”
“In the tomb beneath the cathedral are the graves and pictures of
clothing and objects, which bear the heathen inscription IHS (Isis,
Hores, Seb), surrounded by sun rays and embroideries of those birds,
that feed their cubs with their own flesh. All these are symbols of the
worship of Osiris.”
”The door of the chapel in St. Ignatius in San Francisco shows the
peacock, the phoenix, the weeverfish, the unicorn, a heathen Miter
and the rod with the ´P´ and the crossed feathers (a symbol of the
number 666, which is also used among freemasons).”
”The pine cone in the hand of a winged Babylonian cherub and the
pine cone on the rod of Osiris.”
”The pine cone on the St. Peters Square in Rome with two peacocks,
which also are a symbol of the heathen sun god.”
”The pine cone on the rod of the pope identifies him as a heathen
high priest.”
from: „Truth Matters – Escaping the Labyrinth of Error“ by Walter J.
Veith, Amazing Discoveries Charitable Foundation, pages 249, 251+252,
246+246, 234, 233
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Handwritten proof that Catholics use the title Vicarius Filii Dei to describe the
Pope. This is a notarized page from March 5, 1943.
Dr. Johannes Quasten of the Catholic University of America in Washington D.
C. wrote, „The title Vicarius Filii Dei as well as the title Vicarius Christi is
very common as the title for the Pope.“
(see also: amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-forArticles)
'Our Sunday Visitor', page 3, Sunday, April 18th, 1915:
"The letters inscribed in the Pope's mitre are these: Vicarius Filii Dei,
which is the Latin for Vicar of the Son of God."

„The day … may be very near when we shall all have to fight the battle
of the Reformation over again.“
Grattan Guinness
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'VICARIUS FILII DEI' for the pope, page 96, § 342:
PALEA 221 - C. XIV. De eodem.
Constantinus inperator quarta di sui baptismi priuilegium Romanae
ecclesiae Pontifici contulit, ut in toto orbe Romano sacerdotes ita
hunc caput habeant, sicut "Utile ludicauimus una cum omnibus
satrapis nostris, et uniuerso senatu optimatibusque meis, etiam et
cuncto populo Romanae gloriae inperio subiacenti, ut sicut B. Petrus
in terris uicarius Filii Dei esse uidetur constitutus, ita et Pontifices,
...
CORPUS IURIS CANONICI - DECRETUM MAGISTRI
GRATIANI,
AEMILII LUDOUICI RICHTERI
EX OFFICIMA DERNNARDI TAUCMNITZ
LIPSIAE MDCCCLXXIX

"U" and "V" have the same value (see: encyclopedia).

PROMPTA BIBLIOTHECA
SANTISSIMI D. N. GREGORU XVI P. M.
PAPA - p. 1828
20. Non minus summam Papæ auctoritatem e potestatem ...
»Sanctam Romanam Ecclesiam, et le reetorem ipsius exaltabo; cap.
Constantinus 14, dist. 96, ibi.
Ut sicut Beatus Petrus in terris vicarius Filii Dei fuit constitutus ...

see in german: "Die Identität der Zahl 666 in der Offenbarung"
http://www.youtube.com/watch?v=2v_NBQeLGVU&feature=player_
embedded#!
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Apocalipse, capítulo 13, verso 18: " Aqui há sabedoria. Aquele que
tem entendimento, calcule o número da besta; porque é o número de
um homem, e o seu número é seiscentos e sessenta e seis. ” ...
"O tradutor: google.de":

Citação:
O número do seu nome é o número da besta, diz que a profecia. "É um
número de um homem, eo seu número é seiscentos e sessenta-eseis" (666). Alguns atribuem esse número com a palavra Lateinos [=
grego e hebraico: Romiith] "Latina" (Roman) reino, alegando [observando]
(não sabemos por que regra [consultar o "Encyclopedia], que L significa
30 , A para 1, T para 300, E para a 5; I para 10, N de 50, o para 70. e
S para 200, todos estes números resultam em 666 consideramos que é
uma mera conjectura para derivar o número destes nomes, pois assim
também outros nomes poderiam ser encontrados. Seja como for, temos
uma razão mais importante para não aceitar esse nome. a profecia diz que
o número é o número do homem, e se ele é derivado de um nome ou um
título assim, de acordo com uma conclusão natural, que deve ser o nome
ou o título de qualquer personalidade especial. entanto, aqui lidamos com
o nome de uma nação ou de um reino, e não a de um "homem", conforme
exigido pela profecia .
Um nome que, a nosso conhecimento, mostra mais explicitamente
o número da besta é o título blasfemo que os papas concedeu-se levar
cartas de pedras preciosas sobre a mitra papal ou a coroa.
Seu título Latina é: VICARIUS FILII DEI, que significa
"Representante do Filho de Deus". Se agora tirar essas cartas fora
do título usado como números pelos romanos, e somar seus valores
numéricos, vamos obter exatamente o número 666.
O número da besta, diz a profecia, "é o número de um homem", e se
é para ser derivado de um nome de título, a conclusão natural seria que
ele deve ser o nome ou o título de um homem particular. A expressão
mais plausível que já vi sugerido como contendo o número da besta, é o
título que o Papa toma para si, e permite que os outros se aplicam a ele.
Esse título é este [em latim]: VICARIUS FILII DEI, "Vicegerent do
Filho de Deus." Tomando as cartas fora deste título que os latinos usados
como numerais, e dando-lhes o seu valor numérico, temos apenas 666.
Assim, temos V, 5, I, 1, C, 100 (um er não usado como numeração); I, 1; U
(anteriormente o mesmo como V), 5 (s e f não usado como numeração); I 1,
L, 50; I, 1; I, 1, D, 500 (e não usado como um numeral), I, 1. Adicionando
esses números juntos, temos apenas 666.
Este título, não há razão para acreditar que, se anteriormente inscrito
sobre a coroa do papa. O seguinte testemunho sobre esse ponto é dado
pelo falecido Élder D. E. Scoles, de Washburn, Mo [Missouri]: -
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"Eu conheci dois homens que declaram ter visto esta coroa específico,
e seu testemunho é tão perfeitamente de acordo em que estou convencido
de que o que eles viram é verdade. O primeiro homem era M. De Latti,
um observador do sábado, que já havia sido um padre católico, e passou
quatro anos em Roma. Ele me visitou quando eu era pastor em St. Paul,
Minnesota, há vários anos. Mostrei-lhe o meu trato, "O Selo de Deus
ea Marca da Besta." Ele imediatamente me disse que a inscrição não
foi correctamente colocado na minha ilustração. Ele afirmou que muitas
vezes tinha visto no museu, no Vaticano, e deu uma descrição detalhada e
precisa de toda a coroa. Quando meu trato foi publicado, eu era ignorante
do arranjo das palavras das inscrições em latim, daí, na ilustração da
coroa, colocou-os em uma linha. Irmão De Latti imediatamente apontou
o erro, e disse que a primeira palavra da frase foi na primeira coroa do
arranjo triplo, a segunda palavra na segunda parte da coroa, enquanto
a palavra DEI estava no menor divisão da tríplice coroa. Ele também
explicou que as duas primeiras palavras foram em jóias de cor escura,
enquanto a Dei foi composta inteiramente de diamantes.
"Durante uma tenda reunião que eu tinha em Webb City, Missouri, que
apresentou o tema," O Selo de Deus ea Marca da Besta. "Eu costumava
gráficos para ilustrar que, sendo um deles uma reprodução da coroa como
o irmão De Latti havia descrito. Um pastor presbiteriano estava presente,
Rev. B. Hoffman, e quando eu descrevi a coroa, ele falou publicamente
e fez uma declaração para a congregação, dizendo que, enquanto em
Roma estudando para o sacerdócio, ele já tinha visto isso muito coroa,
e observou sua inscrição, e que a palavra DEI foi composta por cem
diamantes. Eu o conheci e aprendi o nome dele, e visitou-o em sua casa,
e estava convencido de sua descrição que esta era a coroa idêntica que
o irmão De Latti tinha visto, mas que foi negado por muitos. Eu, então,
pediu-lhe uma declaração por escrito, e ele deu-me o seguinte: "'A quem possa interessar: Isto é para certificar que eu nasci na Baviera
em 1828 dC, foi educado em Munique, e foi criado um católico romano.
Em 1844 e 1845 dC eu era um estudante para o sacerdócio no Colégio
dos Jesuítas, em Roma. Durante o culto de Páscoa de 1845, o Papa
Gregório XVI usava um triple crown sobre a qual foi a inscrição, em jóias,
VICARIUS FILII DEI. Fomos informados de que havia uma centena de
diamantes na palavra DEI; as outras palavras eram de algum outro tipo
de pedras preciosas de uma cor mais escura. Houve uma palavra em cada
coroa, e nem todos na mesma linha. Eu estava presente no serviço, e viu
a coroa distintamente, e observou-o atentamente.
"'Em 1850 dC eu fui convertido a Deus e ao protestantismo. Dois anos
depois, entrou no ministério da Igreja Evangélica, mas mais tarde na vida,
eu unidos com a Igreja Presbiteriana, da qual eu sou agora um pastor
aposentado, depois de ter estado no ministério por 50 anos.
"Eu fiz a declaração acima, a pedido de Elder D. E. Scoles, como ele
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afirma que alguns negam que o papa nunca usou este TIARA. Mas eu sei
que ele fez, porque eu vi sobre a sua cabeça.
"'Sinceramente seu no serviço cristão, (assinado)"' B. HOFFMAN.
"'Webb City, Missouri, 29 de outubro de 1906 dC."
Também impresso no jornal alemão "Lüdenscheider Generalanzeiger" de
1922 dC
O excerto seguinte é de um trabalho intitulado "A Reforma", com a data
de 1832 dC:
"'Sra. A.,' disse menina / senhora Emmons, 'Eu vi um fato muito curioso no
outro dia, eu morei em muito, e mencioná-lo. Uma pessoa que, ultimamente,
estava testemunhando uma cerimônia da Igreja de Roma. Como o papa
passou por ele em procissão, esplendidamente vestido com suas vestes
pontificais, o olho do senhor repousava sobre estes, letras ardentes
completos na frente de sua mitra: "VICARIUS FILII DEI", o Vigário
do Filho de Deus. Seus pensamentos, com a rapidez de um relâmpago,
revertido para Apocalipse 13:18.' 'Você vai voltar para ele,' disse a Sra.
A. Alice abriu o Novo Testamento e leu: 'Aquele que tem entendimento,
calcule o número da besta, pois é número de um homem, eo seu número
é seiscentos e sessenta e six.' Ela fez uma pausa, e menina Emmons
disse: 'Ele tirou o lápis, e marcar as cartas numéricas ou a inscrição em
seu tablet. situou-se 666. '"
Aqui temos de fato o número de um homem, mesmo o "homem do pecado",
e é um pouco singular, talvez providencial, que ele deve selecionar um
título que mostra o caráter blasfemo da besta, e, em seguida, fazer
com que seja inscrita sobre a sua mitra, como se para si mesmo, com
o número 666 da marca. O extrato anterior, sem dúvida, refere-se a um
papa especial em uma ocasião especial. Outros papas não poderia usar
o título estampado na MITRE / MITRA, como não declarado. Mas isso
não prejudica a aplicação a todos, pois os papas todos assumem ser o
"Vigário de Cristo" (ver dicionário padrão em "vigário"), e as palavras
latinas dadas acima são as palavras que expressam esse título, na forma
"vigário do Filho de Deus", e seu valor numérico é 666.
Assim termina o capítulo 13, deixando o povo de Deus com os poderes
da terra em conjunto mortal contra eles, e os decretos de morte e
banimento da sociedade sobre eles, para a sua adesão à verdade.
Espiritismo será, no horário especificado, realizando suas maravilhas mais
imponentes, enganando todo o mundo, exceto os eleitos. Mateus 24:24,
2 Tessalonicenses 2:8-12. Esta será a "hora da tentação", ou julgamento,
que está por vir, como o teste de encerramento, sobre todo o mundo, para
tentar os que habitam sobre a terra, como mencionado em Apocalipse
3:10. Qual é o problema desse conflito? Este inquérito importante não é
deixada sem resposta. Os cinco primeiros versículos do capítulo seguinte
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[Apocalipse 14:1-5], que deveria ter sido contados como parte disso,
completar a cadeia desta profecia, e revelar os gloriosos triunfos dos
campeões da verdade.

dobra tripla. (Museu Britânico) "
"O rei assírio (British Museum de Londres) usa uma cruz de Malta e
está rodeado por símbolos pagãos de adoração do sol: a roda do sol,
o disco solar e uma dobra tiara triplo. Todos estes símbolos também
pode ser encontrado na papa. Como você pode ver aqui na roda em
um altar católico e na roda dentro da roda (o trono do deus sol), na
Praça St. Peters com o sol obelisco (um símbolo falo) no centro. "
"O dragão alado era o símbolo se a Roma pagã ea Igreja Católica
fez a sua própria. Em Apocalipse, capítulo 13, aprendemos que o
dragão dá seu poder e seu trono para o papado. Aqui você pode ver
o brasão pagã-romana de armas e ao lado que é o dragão no brasão
papal de armas nos museus do Vaticano.

tirado de: "Daniel and the Revelation - Daniel e Apocalipse", de Uriah
Smith, 1897 dC; Stanborough Press, 1900 dC, p. 542-545 (ver: 'Thoughts
on the Revelation - Reflexões sobre o Apocalipse' por Uriah Smith,
1883 dC); editor: [...]
"O tradutor: google.de":

Em 1982, "O Dicionário de palavras estrangeiras", DUDEN, o Instituto
Bibliográfico, Mannheim / Viena / Zurique, explica o significado do termo:
Mitra [greco-latina]:
1. Capacete de altos clérigos católicos, bispos mitras.
2. Cap-como capacete dos antigos governantes do Oriente Médio.
3. a) A frontlet para a mulher na cultura grega e romana;
b) Metallic cintura cinto para guerreiros.
4. curativo em forma de tampa (Med.)
“O dicionário de palavras estrangeiras" DUDEN, Instituto Bibliográfico
em Mannheim / Vienna/ Zurich, 1982 explica os significados do termo /
palavra:" <Tiara> [persa-greco-latim], o:
1. (historicamente) altar, cocar – vestimenta da cabeca dos antigos
reis persas
2. coroa tríplice do Papa, que ele usa em ocasiões cerimoniais fora
da liturgia
"O tradutor: google.de":

Deificação [De-ifikazion; lat.-nlat] o, -, - s: divinização de um ser
humano ou objeto.
Endeusamento (latim) para divinizar.
Dei gratia ("da graça de Deus"): além do título de bispo,
anteriormente também para os príncipes: curto de: D.G.
"O tradutor: google.de":

Citação:
"O título pontifício 'Pontifex Maximus', exibido aqui no chão da
Basílica de São Pedro, é o mesmo título pagão que foi proferida pelo
sacerdócio babilônico (deve-se notar que o leão com asas de águia,
o símbolo da Babilônia). "
"O triplo vezes coroa (Tiara) do Papa" "O tríplice coroa descidas dobra do paganismo, como você pode
ver na alados bull-efígies na Babilônia, que também usa uma coroa

Vatis = adivinho, pode = serpente / cobra, Vaticano = cobra adivinhação.
Vaticano de acordo com isso é chamado: "Adoração da serpente
divina!"
A declaração de Walter J. Veith em sua palestra "O Vinho de Babilônia":
E também falou Walter J. Veith: "A velha estátua de Júpiter com a sua
mão bênção oculto é agora:. S. Pedro, no Vaticano."
Hoje é Roma a personificação da antiga Babilônia religião e Deus
chama o seu povo da Babilônia." (Apocalipse 18)
"O pavimento sob a cúpula de São Paulo também nos lembra o
culto ao sol, usando os mesmos símbolos como a Basílica de São
Pedro-. Uma imagem sol circular de acordo com o modelo preto e
branco dos maçons As imagens do sol, lua e as estrelas (símbolos
pagãos dos principais deuses masculinos e femininos) eo hexagrama
oculto dos maçons, o pentagrama e triângulos nos círculos adornam
o chão de mosaico. os pavões ambiente neste lugar e um triângulo
dentro de um círculo também são símbolos de o deus do sol ou de
Lúcifer. "
"No túmulo debaixo da catedral estão os túmulos e imagens de
roupas e objetos, que levam as nações inscrição IHS (Isis, Hores,
Seb), cercado por raios e bordados dessas aves de sol, que alimentam
seus filhotes com a sua própria carne. Todos estes são símbolos do
culto de Osíris. "
"A porta da capela de Santo Inácio, em San Francisco mostra
o pavão, o Phoenix, o weeverfish, o unicórnio, uma mitra pagã ea
haste com o 'P' e as penas cruzadas (um símbolo do número 666, que
também é usada entre os maçons). "
"A pinha na mão de um querubim alado da Babilônia e da pinha na
haste de Osíris."
"A pinha na Praça St. Peters em Roma, com dois pavões, que
também são um símbolo do deus sol pagão."
"A pinha na haste do papa identifica-lo como um sumo sacerdote
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pagão."
de: "A verdade importa - Escapando do Labirinto de Erro" por Walter
J. Veith, descobertas surpreendentes Charitable Foundation, páginas 249,
251 252, 246 246, 234, 233

'VICARIUS FILII DEI' para do Papa, pág. 96, § 342:

"O tradutor: google.de":

Prova escrita à mão que os católicos usam o título Vicarius Filii Dei
para descrever o Papa. Esta é uma página autenticada de 5 de março
de 1943.
Dr. Johannes Quasten da Universidade Católica da América em
Washington DC, escreveu: "O título Vicarius Filii Dei, bem como o
título Vicarius Christi é muito comum, como o título para o papa."
(veja também: amazingdiscoveries.org/albums/a/31/Reference-Index-forArticles)
'Our Sunday Visitor', pág. 3, Domingo, 18 de abril, 1915 dC:
"As letras inscritas na mitra do Papa são os seguintes: Vicarius Filii Dei,
que é o latim para Vigário do Filho de Deus."
"O tradutor: google.de":
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PALEA 221 - C. XIV. De eodem.
Constantinus inperator quarta di sui baptismi priuilegium Romanae
ecclesiae Pontifici contulit, ut in toto orbe Romano sacerdotes ita
hunc caput habeant, sicut "Utile ludicauimus una cum omnibus
satrapis nostris, et uniuerso senatu optimatibusque meis, etiam et
cuncto populo Romanae gloriae inperio subiacenti, ut sicut B. Petrus
in terris uicarius Filii Dei esse uidetur constitutus, ita et Pontifices,
...
"U" e "V" ter o valor igual (vê: encyclopedia).

CORPUS IURIS CANONICI - DECRETUM MAGISTRI
GRATIANI,
AEMILII LUDOUICI RICHTERI
EX OFFICIMA DERNNARDI TAUCMNITZ
LIPSIAE MDCCCLXXIX

"O dia ... pode ser muito próximo, quando todos teremos para lutar
a batalha da Reforma outra vez."

PROMPTA BIBLIOTHECA
SANTISSIMI D. N. GREGORU XVI P. M.

Grattan Guinness

PAPA - pág. 1828
20. Non minus summam Papæ auctoritatem e potestatem ...
»Sanctam Romanam Ecclesiam, et le reetorem ipsius exaltabo; cap.
Constantinus 14, dist. 96, ibi.
Ut sicut Beatus Petrus in terris vicarius Filii Dei fuit constitutus ...
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Citação:
A marca da besta - "o seu nome"
"E ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tenha a
marca e o nome da besta, e o número do seu nome."
Apocalipse 13:17
'20th Century New Testament':
"O número indicado pelas letras do seu nome."
'Bíblia Católica, versão Douay, Nota de Apocalipse 13:18':
"Versículo 18, Seiscentos e Sessenta e Seis. As letras numéricas do
seu nome devem formar esse número."
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portanto, ao Bispo de Roma, como cabeça da Igreja, deu o título de
'VIGÁRIO DE CRISTO.'"
"O Seu Número"
V I C A R I U S
5 1 100 - - 1 5 -

F I L I I
- 1 50 1 1

D E I
500 - 1 = ao todo = 666

"Aqui se requer sabedoria. O que tem entendimento, calcule o
número da besta; pois é o número de um homem, e o seu
número é seiscentos e sessenta e seis." (Apocalipse 13:18)
"A Sua Marca"

'Marvin R. Vincent, D. D., World Studies in the New Testament, Notes on
Revelation 13:18 (notas de Apocalipse)':
"O método de ler que geralmente é adoptado, é conhecido como
GHEMA-TRIA dos rabinos, que assinala a cada letra de um nome o
seu valor numérico e dá a soma dos números equivalente ao nome."

'Monsenhor Louis Segur, Plain Talk About the Prostestantism of
Today', pág. 213:

Lucius Ferraris, 'Prompta Bibliotheca (Dicionário Católico)', vol. VI, págs.
438, 442:
"O Papa é tão exaltado e tem tanta dignidade que não é
somente um homem, mas é como se fosse Deus, e o vigário de Deus.
"O Papa é de uma dignidade tão suprema e elevada que,
falando apro-priadamente, não foi estabelecido em nenhuma ordem
de dignidade, mas sim posto sobre o mesmo pedestal de todas as
dignidades...
"Ele é da mesma forma o monarca divino e imperador
supremo e rei dos reis.
"Portanto, o Papa está coroado com uma coroa tríplice, como
rei do Céu, da Terra e das regiões mais baixas."

The Douay Catechism, (Jesuítas) pág. 59:
"Pergunta: Como provam vocês que a Igreja tem poder para instituir
festas e dias sagrados?
Resposta: Pelo acto da mudança do sábado para o domingo, uma
mudança que os protestantes permitem e peal qual se contradizem
a si mesmos credulamente, ao guardar rigidamente o domingo
quebrando, ao mesmo tempo, a maioria das outras festad detades
pela mesma igreja.
Pergunta: Como provam vocês isto?
Reposta: Porque ao guardarem o domingo, reconhecem o poder
da igreja, para instituir festas e para impô-las, sob pena de incorrer
em pecado."

"Que se supõe que sejam as letras da coroa do Papa, e que
significam?
"As letras inscritas na mitra do Papa são estas: VICARIUS
FILII DEI, que em latim significam 'VIGÁRIO DO FILHO DE DEUS'.
de: "A Grande Controvérsia" Ellen Gould White
'Our Sunday Visitor' (Semanário Católico), Bureau of Information,
Huntington, domingo, Ind. 18 de Abril de 1915:
"Os Católicos ensinam que a Igreja, sendo uma sociedade visível,
tem que ter uma cabeça visível. Cristo, antes da sua ascenção ao
céu, nomeou a São Pedro para actuar como o seu representante...

"A oberservãncia do dominge pelos protestantes é uma
homenagem que prestam, apesar deles mesmos à autoridade da
Igreja Católica."

'Catholic Mirror, 23 dez 1893':
"Razão e bom senso diz que só há duas alternativas: ou o
protestantismo e a santificação do sábado ou o catolicismo e a
santificação do domingo. Um Compromisso é impossível."
'Cat., H. F. Thomas, Chanceler do Cardeal Gibbons':
"Naturalmente, a Igreja Católica presume que a mudança foi obra
sua... E que este acto é a MARCA da sua autoridade eclesiástica em
coisas religiosas."

