
ANUNNAKI 
IGREJA PÚBLICA DE NIBIRU 

ADENTO DESATENTO 

 

Embora muitos vagam pelas 

soturnas noites, venho lhe 

avisar que é melhor não sair 

a noite nessa semana. A 

realeza celestial está 

programando abduções 

distintas e somente os filhos 

da Igreja Pública De Nibiru 

saberá disso. 

Quando chegamos aqui, 

havia quase nada. Apenas 

uns montes de nada. Um 

pouco de vegetação aqui e 

ali e alguns animais 

selvagens. Os primatas foram 

que nos surpreenderam mais. 

A genética deles se 

diferenciavam com a nossa 

com apenas 32%!! Era 

incrível. Tratamos de mutá-

los contra a vontade de Enlil. 

Nós éramos auto 

independente dele. Depois da 

ovelha Doly, surgiu aquele 

guaraná do Satanás que dá 

medo. Anunnakis não gosta 

daquilo! Avisados estão, 

quando fomos em sua casa... 

NÃO NOS OFEREÇA GUARANÁ 

DOLY! 

A igreja Pública de Nibiru está aceitando fiéis infieis em sua orla de 

fiéis infiéi. Caso se interesse por nosso apreço, se dirija ao primeiro 

centro público da Nave Mãe, ou mande um WhatsApp para 1258 001 

3636 



OS QUATRO CAVALEIROS 

DO APOCALIPSE 

 

Quando surgiu em 

meados da década de 

1970, os quatro 

cavaleiros do apocalipse 

vieram para balancear 

as estruturas da cultura 

cristã e quebrar muitos 

tabus “emtabuzados”. 

Depois do término da 

banda, as profecias 

bíblicas dissera que em 

tempos difíceis iriam 

surgir os quatro 

cavaleiros do apocalipse 

para anunciar o fim. Em 

2013 voltou a Banda um 

dos cavaleiros para 

anunciar o início de 

tempos difíceis. Ozzy é 

imortal. O cavaleiro da 

Morte. 

Onde deixei 
meus óculos? 

Eu assino a Anunnaki! 

Eu sou, a Igreja 

Pública de Nibiru 



O QUE DARK NIGHT TEM A DIZER???? 

Dark Night: Minha indignação com 

essa raça medíocre terráqueos. Fui 

evocado, tirado do meu recinto por 

um mortal sujo!! Que estupidez desse 

cretino.  

Entrevistador: Como você veio parar aqui? 

Entrevistador: Depois o que você fez com 

seu evocador? 

Dark Night: Eu comi ele. 

Entrevistador: ................................. 



Depois de criar vossa raça, 

decidimos escravizá-los. Calma... Foi 

uma escravização boa e bem legal. 

Vocês trabalharam par nós enquanto 

que nós dava a segurança a vocês... 

Você acham mesmo que os 

dinossauros foram extintos por um 

meteoro?? Hahahah...  

 

Vocês nem sabiam falar, apenas 

rugiam um grunchido esquisito, 

tinham uma pelagem escrota e uma 

boca nervosa! Nós somos seus deuses 

e você nos devem essa pela 

eternidade. 

 

Nós não tramamos nada para 

dominar nosso planeta, ele já é 

nosso. Se criamos vocês, foi fácil 

comandá-los. Hoje nós somos quem 

rege a economia e os Illuminatis são 

nossas marionetes. 

Quem é da Igreja Pública de Nibiru ganha um pirulito de morango 

Não esqueça de contatarmos falando com seu animal de estimação 

Que frio... 


