
U2 - VOCÊ TAMBÉM... VAI CAIR NESSA? 
OS PREPARATIVOS PARA A REVELAÇÃO DO ANTICRISTO SE 

INTENSIFICAM 

Antes que falem o contrário: eu não creio que o senhor Paul Hewson seja o anticristo, 
principalmente porque há algumas condições que ele teria de cumprir para poder constar na "lista de 
probabilidades"... porém ele tem feito um excelente trabalho de divulgação e despistamento ao chamar a 
atenção do mundo sobre si e, com isso, permitir a livre movimentação do verdadeiro e futuro ditador 
mundial. 

Meu site NÃO existe por causa desta banda e nem sou extremista em relação a nenhum de seus 
membros, ou seja, nem os odeio nem os idolatro. Conheço suas músicas e, sinceramente, não é a visão 
subjetiva dos fãs sobre as boas obras de seus ídolos que vai mudar uma análise diante da Bíblia. 

Aliás, o texto original foi escrito desde 26 de fevereiro de 2006... já ocorreram tantas coisas após 
isso! Até mesmo uma outra análise sobre outros enganos (dessa vez divulgados pelo grupo "gospel" 
Diante do Trono [http://teophilo.info/analises/afogados02.htm]) já foi escrita. Porque também não lê-
la[http://teophilo.info/analises/afogados02.htm]? 

  
Caso não seja capaz de ler uma crítica séria sobre o assunto sem ter uma crise de fanatismo, não 

prossiga adiante! 
Caso contrário leia o estudo e apresente refutações com bases sólidas e, de preferência, bíblicas. 

Subjetividades não são relevantes. 
 
Caso queira ler sobre outros personagens como Anthony 

Garotinho[http://teophilo.info/diversos/teatrinho.htm], 
Mozart[http://teophilo.info/analises/mozart01.htm], Ivete 
Sangalo[http://teophilo.info/analises/naosubliminares01.htm], Rick 
Warren[http://teophilo.info/analises/rickwarren01.htm], Ana 
Mendez[http://teophilo.info/analises/anamendez01.htm]... é só escolher! 

  
Que Deus proteja e abençoe com saúde a todos... e acrescente sabedoria e discernimento àqueles 

que realmente O quiserem servir. 

Teóphilo Noturno (04/05/2006 08:00) 

 

Concordando ou não com isso, qualquer um (que não seja Testemunha de Jeová) tem noção de 
que este mundo tem um destino a ser cumprido: o desfecho de tudo começa com o retorno de Jesus 
Cristo, o julgamento da humanidade e culmina com a destruição da atual criação. 

Não sou eu quem diz isso, mas a Bíblia apresenta profecias relacionadas a tais eventos desde o 
Antigo Testamento, tendo seu ápice no livro de Apocalipse escrito pelo Apóstolo João. 

Não estou querendo dizer com isso que devemos deixar de ter um comportamento de 
preservação da natureza ou abandonar os problemas sociais... a única questão diante da qual não 
devemos nos dobrar em hipótese alguma é a aceitação do ecumenismo que, conforme veremos adiante 
no texto, está ganhando popularidade. 

 
Já pude escrever diversos artigos abordando o tema “sinais do fim dos tempos” e sugiro que 

sejam conhecidos pelo leitor antes de prosseguir adiante. São eles: “O Termômetro do 
Fim[http://teophilo.info/estudos/termometro01.htm]”, “Um Plano 
Diabólico[http://teophilo.info/estudos/planodiabolico01.htm]”, “Que Paz é Essa?[ 



http://teophilo.info/estudos/pazdomundo01.htm]” e “Uma Definição para 
Apostasia[http://teophilo.info/estudos/definaapostasia.htm]”. 

 
Considerando agora que os leitores já têm noção de um pouco de tudo que está prestes a ocorrer, 

vamos falar sobre a (cada vez mais intensa) divulgação do vindouro reino do anticristo. Mais 
especificamente, vamos abordar aqui a visita do celebrado grupo irlandês de rock chamado “U2” (you 
too – você também) ao Brasil: sua agenda, seus símbolos e suas mensagens. 

30/04/2006 - Há um grande número de jovens vindo até aqui, principalmente através de comunidades do orkut, 
querendo ler algo que nunca foi e não está escrito, portanto antes que me acusem de dizer que o Bono é o anticristo, leiam 
aqui[http://teophilo.info/estudos/u2ac1.htm#naoe] e, se forem capazes, leiam um outro 
texto[http://teophilo.info/diversos/paradoxos.htm]. 

Na verdade, o grupo não importa muito, mas sim seu líder. Paul Hewson, popularmente 
conhecido como “Bono Vox”. Segundo informações da wikipedia[http://en.wikipedia.org/wiki/Bono], 
cresceu vivendo a indefinição religiosa entre o protestantismo e o catolicismo, seu apelido significa, em 

latim, “Boa Voz”. “Bono”, em italiano, é uma gíria para 
“sexy”. 

Eu pensava que ele era embaixador da ONU pela 
paz, mas não encontrei nenhuma referência a Bono Vox 
na lista vigente  
[http://www.un.org/advocates/2000/bios.htm], porém 
descobri uma organização chamada “DATA 
[http://www.data.org/]” que parece pertencer ou ter sido 
criada por ele. Resumindo: o senhor “Boa Voz” atingiu 
tão elevada proeminência mundial que pode, inclusive, 
de acordo com sua própria disponibilidade, criar espaço 
na agenda 
[http://ultimosegundo.ig.com.br/materias/cultura/227950

1-2280000/2279788/2279788_1.xml] do presidente do Brasil para que este possa atendê-lo... por mais 
que a imprensa divulgue que esse encontro estava agendado desde o ano 
passado[http://correiodobrasil.cidadeinternet.com.br/noticia.asp?c=101168]! 

Antes que venham me acusar de buscar sensacionalismo, saibam que, na verdade, esta pesquisa 
só veio ser feita após eu ter recebido um alerta, dado por um dos membros do grupo “A Espada do 
Espírito”[ http://br.groups.yahoo.com/group/espada/], do qual faço parte: 

Não sei se alguém aqui assistiu ao show do U2 ontem pela Rede Globo, e 
viu o que eu vi. Mas fiquei realmente espantado com o que aconteceu. 

Lá pelas tantas, o Bono colocou uma faixa na cabeça com a palavra 
CoeXisT (Coexista)onde o C era a meia-lua islâmica, o X era o selo de 
Salomão (Hexagrama) e o T era uma Cruz... a frase apareceu no telão e, até 
aí, eu já estava escandalizado com a apologia ao ecumenismo. 

Porém fiquei realmente estupefato foi quando na faixa, o T estava 
simbolizado com uma cruz INVERTIDA! Ou seja, numa mesma faixa o Bono 
conseguiu exibir três símbolos satânicos, e a "galera" vibrou... 

De quebra, depois de passar umas três músicas com a faixa e de colocá-
la como uma venda e sair caminhando como cego, ele "acidentalmente" corta o 
dedo e enfaixa com a dita cuja que fica ensangüentada... 

Só isso já é suficiente pra mostrar de que lado Bono e Cia. estão! 
Mas, pra fechar com "chave de ouro", no fim do show Bono coloca um 

terço católico no seu microfone e sai de cena. Quando a câmera dá um close 
no crucifixo o que vejo? O CRUCIFIXO VERGADO!!!! 

É mole ou quer mais? 



Espero que, depois dessa, aqueles cristãos que admiram o U2, e 
especialmente o Bono, reflitam sobre quem estão estimando... 

Considerei a possibilidade de deixar algum tempo passar, mas justamente por ser mundano e 
recente o assunto abordado aqui vai servir mais do que perfeitamente como intervalo preparatório e 
explicativo do 2º vídeo da série “afogados”, que lançarei em breve. Para quem gosta de multimídia, esta 
pesquisa é um prato cheio: está cheia de fotos e ainda tem um vídeo complementar (Link 1: 
Rapidshare[http://rapidshare.de/files/14236281/u2_anticristo.wmv.html] / Link 2: 
Turboupload[http://d.turboupload.com/d/391634/u2_anticristo.wmv.html]). O legal de usar imagens que 
não são de minha autoria é que diante de fatos... não há argumentos. 

Vamos analisar os fatos cronologicamente, conforme apresentados pela TV: 

 
Antes de colocar a faixa, podemos observar que a cruz apresentada está desenhada de maneira 

correta... não que isso valide a mensagem propagada, mas também não indica a presença do símbolo 
satânico que é a cruz invertida. 

Apesar de a faixa ter “surgido”, é altamente improvável que a mesma tenha sido feita às pressas, 
principalmente porque o tema “CoeXisT” é o núcleo da apresentação e terá até uma versão à laser (em 
português!) projetada dentro de mais alguns minutos. 

 



Misteriosamente, depois de colocada na cabeça, a cruz nunca mais volta a ser apresentada de 
forma correta. Se eu fosse ser simplista, diria que foi mera coincidência... por causa de algumas 
dobraduras no pano. Porém vejamos uma seqüência de imagens para confirmar tal constatação: 

 

 



 

 



 
Não posso julgar se esse fato foi planejado, mas que a cruz que originalmente estava correta se 

tornou uma cruz invertida... isso se tornou! A dobradura estratégica na parte superior (causando 
impressão de prolongamento) e a reentrância da parte inferior (servindo para encurtar) criaram 
eventualmente um símbolo satânico a ser exibido com certo destaque. 

Há mais imagens que analisei, mas creio que as apresentadas acima servem como exemplos de 
momentos bem diversos. 

 
Outro detalhe bastante curioso é que haviam legendas exibindo a tradução para o português das 

músicas sendo executadas, porém, durante “Sunday Bloody Sunday” elas não foram exibidas. Havemos 



de concordar que ouvir, traduzir e digitar em tempo real é algo que beira o impossível. Mas o que o 
cantor diz logo depois da exibição do grandioso “CoeXisTa” é bastante questionável se analisado 
através da ótica bíblica. Vejamos algumas das palavras ditas por ele e que pude entender claramente: 
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O que foi isso? Ele tentou comparar Jesus Cristo a alguma outra coisa? Quis dizer que é tudo 
verdade?! Coitado! Pelo menos ele se assume como roqueiro e não usa o título “gospel”... isso permite o 
benefício da ignorância a respeito de João 14:6, onde está escrito: 

“Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida; ninguém vem ao Pai, senão por 
mim.” 

Tal desconhecimento já é problemático, mas a fala piora um pouco mais quando ele começa a 
questionar Abraão por seus atos... a pedir que ele fale com seus filhos (!!!). Ora, Abraão está morto 
(conforme Gênesis 25:8) e é incapaz de tomar quaisquer atitudes... quem terá suas lágrimas enxugadas 
pelo próprio Cordeiro serão primeiramente os santos e os mártires (Apocalipse 7:17) e, em um novo 
céu e uma nova terra (não mais estes que conhecemos) Deus fará isso de forma definitiva (Apocalipse 
21:4). 

Não posso exigir que um cantor do mundo saiba isso... mas posso muito bem puxar a orelha dos 
que se dizem servos do Senhor e ficam repetindo e suspirando por coisas absurdas como essas! Porque, 
ao invés de ficarem se entupindo de TV e músicas vazias, não vão estudar a Bíblia, hein? Tem muitas 
coisas que vocês devem aprender sobre as profecias... principalmente sobre a volta de Jesus! 

 
Agora vemos esse rapaz se emocionando durante a profecia... opa! Achei que estava analisando 

o outro vídeo... esse aí é apenas um fã emocionado. Não que a idolatria seja algo aprovável... 
Aliás, antes de prosseguir, tenho que relatar duas estranhíssimas constatações que fiz ao 

pesquisar sobre Bono Vox: 
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2. Descobri, através do site da organização do 
cantor[http://www.data.org/whyme/yourfaith/] que ele tem 
alguma forma de vínculo justamente com... Rick 
Warren[http://www.christianitytoday.com/ct/2005/127/33.0
.html]!  

O primeiro item conta como os pais, parentes e amigos de 
Bono Vox o chamavam desde criança... coisa muito singela e carinhosa: “o anticristo”. Depois disso, 
descobri que há um “ponto de contato” entre ele e Rick Warren definitivamente não me surpreendeu... 

Essa pregação da paz através de métodos humanos ao invés do evangelho bíblico é uma luta que 
ganha terreno a cada dia. Bono se destaca ao desempenhar esse papel... é um excelente arauto do 
“mundo melhor” (porém transitório...) que o anticristo irá trazer consigo para enganar a humanidade. 
Será algo tão impressionante que envolverá até a cura de uma “ferida de morte”, o que fará toda a terra 
se maravilhar. Leiam Apocalipse 13:3-4 e vejam que a besta será adorada com frases como “Quem é 
semelhante à besta?”... e depois não digam que não foram avisados! 

No vídeo complementar a esta pesquisa há uma cena de Bono Vox e banda, acompanhados pelo 
ministro Gilberto Gil, em Salvador cantando junto ao trio elétrico liderado por Ivete 
Sangalo[http://teophilo.info/analises/naosubliminares01.htm]. Sabe-se que ela e o ministro são 
ferrenhos defensores (e provavelmente seguidores) da "religião baiana", ou, como é comumente 
chamada para não ressaltar o baixo espiritismo, "cultura afro". De um jeito ou de outro é mais um 
componente para caracterizar o ecumenismo... 

Ao ler a entrevista dada por ele ao site 
Paraíba[http://www.paraiba.com.br/noticia.shtml?24655#], fico impressionado, no mínimo, com uma 
frase: ,/���$���1���*������������	����	,... que perfeição! Deus e carnaval, tudo a ver! 

... só se for o deus deste século, ao qual já há bastante gente servindo... 
Seria apenas mera coincidência se, ao cantar “No Woman No Cry” o cantor não fizesse 

pequenas alterações na letra para não deixar de passar sua mensagem preparatória: 
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Fiquei pasmo com essas palavras: ele está prometendo uma “nova vida” e um “novo Brasil”... 
não está nem supondo! Fala como se fosse certeza e, ainda por cima afirma que “o que está vindo é 
muito melhor”... o povo vibrou, mas eu tenho calafrios a cada vez que lembro disso. 

Isso dele dizer que está tentando “mudar o mundo” esbarra levemente no texto de Daniel 7:25... 
se bem que muita gente repete essa frase. Mas porque um cantor estaria fazendo este tipo de promessas? 
É algo tão incomum quanto o pedido 
registrado[http://www.correiodoestado.com.br/exibir.asp?chave=122946,1,6,20-02-2006] abaixo: 
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Sempre que vejo pedidos desse tipo, não consigo deixar de me lembrar do livro de Arno Froese 
chamado "Como a Democracia Elegerá o Anticristo[http://teophilo.info/indica.htm#democracia]"... 
mas, voltando ao show, chegou um momento onde o vocalista faz uma “brincadeira” bastante suspeita... 
observem a seqüência: 



 

 

 



 
O que vemos aqui é uma analogia ao ritual de iniciação maçônico, onde o candidato a Aprendiz 

anda vendado e o grão-mestre lhe questiona “O que procuras?”. O novato deve responder: “Procuro a 
luz!”, numa alusão à busca pela sabedoria. 

Bono aqui faz um perfeito paralelo a tal cerimônia ao andar inseguro e com os olhos vendados 
até chegar ao ponto onde é auxiliado a acender sua “luz”... dessa vez não consigo crer em mera 
coincidência. 

Relacionados a esta “atuação” ainda há dois fatos curiosos: a câmera registra com precisão 
quando ele “molha os lábios”, pondo a língua de um lado para o outro... pode até ser que ele esteja com 
a boca seca, mas me lembro vagamente de que existe um sinal de invocação ao demônio feito de uma 
forma semelhante a esta... acho que o pessoal do grupo KISS executa isso de forma mais escancarada. 
Bono foi bastante discreto, mas foi algo que não deixou de ser registrado. O outro fato é o “acidental” 
corte em algum lugar de sua mão... corte que é enrolado, sem a menor cerimônia, com o símbolo de três 
religiões. 

Ora... não querendo me importar muito com os outros dois símbolos, mas colocar sangue na cruz 
é algo que não deixa de chamar minha atenção: é uma miniatura de sacrifício! O mais chocante ocorre 
depois quando ele se livra do pano sem reverência ou referência... aquilo se tornou simplesmente um 
lixo! Será que ele quis dizer isso? Que o sangue na cruz de nada valeu? Há simbologia demais neste 
show e, pela caminhada às cegas, posso ter quase certeza que nada aqui está ocorrendo sem um objetivo 
muito bem pensado anteriormente. 

Finalmente, mas não de forma menos surpreendente, há um último simbolismo: 



 
Bono se curva em sinal de profunda reverência a um símbolo: um crucifixo que ele tira do peito 

e pendura no microfone. A câmera se aproxima e... é exatamente o mesmo crucifixo vergado que o papa 
leva em seu cetro! Ora, mas este crucifixo é, segundo o site “A Espada do Espírito”[ 
http://www.espada.eti.br/n1359.asp]: 
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Para que não restem dúvidas, aqui estão as imagens de três Papas portando o mesmo símbolo: 

 



 
Pois é... foi justamente a esse sinal que ele preferiu fazer reverência... 
Pelo menos encontrei outra pessoa que fez algum tipo de crítica a esse cantor, mesmo não sendo 

uma observação bíblica acho interessante deixar o link para a opinião política da jornalista Bárbara 
Gancia[http://www.debrasilia.com/index2.php?pag=ver_noticia&cod_noticia=1976] , que me pareceu 
ser uma das poucas que não achou tudo maravilhoso... 

Após tantas provas de, no mínimo, ecumenismo dadas por esse cantor, eu fico questionando o 
que tem ele em comum com a igreja protestante? Eu não sei, mas o pessoal ligado aos "propósitos" deve 
achá-lo um exemplo a ser seguido, pois bono foi convidado para ser preletor do "The Global Leadership 
Summit 2006[http://www.willowcreek.org.br/app_internal_events.asp?folder=2&page=8&event=12]", 
que acontecerá em setembro na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo. O site diz que "quem deve 
participar" deste evento é: 
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Como contaminar o corpo de Cristo mais rapidamente? Fácil: envenene seus líderes! Veja, por 
curiosidade, quem foram os preletores deste congresso em 
2005[http://www.willowcreek.org.br/app_internal_events.asp?folder=2&page=8&event=8]. 

O que a liderança das igrejas protestantes tem a aprender com alguém que reverencia a imagem 
do anticristo? 

Completando a pesquisa, uma série de imagens de importantes encontros entre líderes mundiais 
e esse homem: 



 
Ah! Antes que falem o contrário: eu não creio que o senhor Paul Hewson seja o anticristo, 

principalmente porque há algumas condições que ele teria de cumprir para poder constar na "lista de 
probabilidades"... porém ele tem feito um excelente trabalho de divulgação e despistamento ao chamar a 
atenção do mundo sobre si e, com isso, permitir a livre movimentação do verdadeiro e futuro ditador 
mundial. 

Bem... por enquanto é isso. As referências à chegada próxima do governo do anticristo estão se 
tornando mais freqüentes e vistosas a cada dia. A Bíblia não promete em lugar algum que as coisas vão 
melhorar no final dos tempos, pelo contrário: 

“Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até 
agora, nem tampouco há de haver” (Mateus 24:21). 

Quem promete um mundo melhor pode parecer uma pessoa muito boa, mas está mentindo e indo 
contra a própria palavra de Deus: 

“Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite; no qual os céus passarão com grande 
estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra, e as obras que nela há, se queimarão” (II 
Pedro 3:10). 

Fingir que este texto não está na Bíblia e prometer qualquer coisa diferente do que lá está 
registrado já é motivo suficiente para enquadrar qualquer “cristão” que assim aja ao texto de Gálatas 
1:8-9. 

Ao denunciar os enganos que tenho descoberto, acabo me deparando com pessoas que preferem 
defender a mentira que enxergar a verdade... preferem defender seus gostos pessoais que compreender a 
Palavra de Deus. Mas até mesmo isso já estava previsto: 

“Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências; e desviarão os 
ouvidos da verdade, voltando às fábulas” (II Timóteo 4:3-4). 

Para mim, que não sou profeta, nem pastor, nem cantor, nem junto multidões para enredá-los 
com enganos... sou apenas um servo e não estou aqui nem para fazer amigos e muito menos influenciar 
pessoas... principalmente porque o ato de convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo não é 
tarefa minha. Cabe a mim apenas obedecer às recomendações de Paulo a Timóteo: 



“Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu 
ministério. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com 
toda a longanimidade e doutrina” (II Timóteo 4:5 e 2). 

Que Deus proteja e abençoe com saúde a todos... e acrescente sabedoria e discernimento àqueles 
que realmente O quiserem servir. 

Teóphilo Noturno (26/02/2006 20:00) 

 
[1] Jesus. Judeu. Mohammed. É verdade. Todos filhos de Abraão. Pai Abraão, o que você fez? Pai Abraão... fale a 

seus filhos... limpe as lágrimas.[ http://teophilo.info/estudos/u2ac1.htm#_ftnref7] 

 
http://teophilo.info/ 


