
30 de Julho de 1961, manhã

Instruções De Gabriel A Daniel
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 Bom dia, amigos. Está muito quente para estar no Tabernáculo nesta manhã, mas
é muito glorioso estar aqui. Estou tão contente por podermos entrar hoje para este
serviço.  E  eu anunciei  que teria  um estudo agora sobre estas setenta semanas de
Daniel. Que se liga com o resto da mensagem antes de eu poder ir aos sete selos. Já
que, há sete selos, sete pragas, sete trombetas, três ais, a mulher no sol, a expulsão do
diabo vermelho, os 144000 selados - tudo acontece entre este tempo. E eu pensei que
teria que ter isto primeiro.

2 Agora, está calor. Nós não queremos permanecer por muito tempo - só enquanto
podermos. E esta é a época, normalmente de férias, em que as pessoas não têm igreja
muitas vezes e especialmente… Todas elas têm salas com ar condicionado e assim por
diante, onde é confortável. Nós gostávamos de ter isso, mas nesta altura não temos.

Muitos dos nossos antepassados sentavam-se no sol quente. Quando eu penso em
pedir  desculpa  às  pessoas  por  não  ter  um espaço  com ar  condicionado,  os  meus
pensamentos sempre vão a África, onde eles ficam ali naquelas tempestades e aquelas
mulheres com o cabelo caído pela cara, ali dia e noite, nunca saem do lugar onde estão.
Não comem, não bebem, nada, ficam ali - para captar uma palavra ou duas de vez em
quando da parte do Senhor.
3 Eu lembro-me do México, quando estava tanto calor que, honestamente, eu sentei-
me numa sala com ar condicionado e tentei abanar-me, estava tanto calor. E vi aquelas
pessoas a chegar ali às nove horas da manhã naquela grande arena e sem lugares para
se  sentarem -  pessoas  doentes,  muito  doentes,  a  morrer,  cancro,  tumor  e  mães
doentes, bebés a morrer e tudo. Ficavam ali de pé naquele sol escaldante, sem uma
sombra em lado nenhum e apenas encostavam-se uns aos outros desde as nove horas
da manhã até às nove horas da noite,  só para ouvir  trinta minutos através de um
intérprete e ver as obras do Senhor. Sentavam-se ali e esperavam, com roupas grandes
e pesadas. Eles vestiam-nas no Inverno e no Verão - era tudo o que eles tinham.

4 E depois eu lembro-me de me deitar lá naquelas selvas, como eles traziam aquelas
pessoas enfermas que nem se conseguiam mexer. E na Índia, quando eles colocavam
um no chão, depois colocavam um sobre esse e um sobre esse, assim, com lepra e
doenças onde eles os arrastavam e lá nas ruas; e colocavam-nos naquele sol quente,
escaldante, tropical e as tempestades e os relâmpagos a aparecer e coisas assim. Eles
deitavam-se  ali  naquele  sol  e  nas  tempestades  e  tudo  e  nunca  se  mexiam  nem
reclamavam - apenas tentavam captar uma palavra de Deus de vez em quando, algo
para a alma deles. Então por que é que devemos pedir desculpa nesta manhã com um
telhado  sobre  as  nossas  cabeças,  com ventoinhas  a  funcionar?  Nós  devíamos  ter
vergonha se reclamamos disso.

5 Assim, eu lembro-me há pouco tempo atrás numa ilha, numa das ilhas do Pacífico,
eu estava a ter um serviço ali naquela noite. E, oh, veio uma tempestade. Oh, eu nunca
vi uma tempestade assim - um relâmpago após o outro, deram luz àquela terra e como
os ventos sopravam até que as árvores estavam inclinadas para o chão. Eu disse, “Bem,
é melhor tirar o meu fato, porque não vai estar lá ninguém.”

Passados alguns momentos o pequeno carro encostou à porta e alguém bateu à
porta, pronto para ir.

E eu disse ao rapaz (ele sabia falar Inglês), eu disse, “Está lá alguém?”

Disse, “Nem se consegue chegar a quarteirões de distância do lugar [num grande
estádio]!”

E eu disse, “Quer dizer que as pessoas estão lá assim,” disse eu, “com toda esta
tempestade?”

Ele disse, “Elas querem ouvir falar de Deus.”

6 E  assim  eu  fui  lá.  E  estavam senhoras,  jovens,  adolescentes  sem  risinhos  e
gargalhadas, nem a fazer balões de pastilha elástica nem a falar dos seus amigos. Toda
a palavra, firmavam-se nisso. Nunca se mexiam, sentavam-se apenas e ouviam. Fazia-
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se  uma chamada  ao  altar…  Fazia-se  apenas  uma chamada  ao  altar  e  milhares  se
levantavam, com lágrimas nos seus olhos, assim, com as suas mãos levantadas para
Deus, queriam misericórdia para a alma deles - meninas e rapazes, dezassete, dezoito
anos de idade. Agora é um pouco difícil  fazer com que os mais velhos ouçam. Vê?
Mostra que não temos nada de que reclamar. Graças a Deus, sim, senhor.

Gostávamos de ter isto tudo moderno como o resto da América, mas não temos
dessa forma, assim vamos continuar com o que temos.

7 Agora, eu tenho uma pequena coisa que reparei  que gostava de fazer aqui  no
Tabernáculo mais uma vez. Quantos têm Bíblias? Levantem a mão. Bom! Vamos abrir
em Salmos 99 antes de termos a oração. Nós costumávamos fazer isto, Irmão Neville,
há anos atrás. Eu não sei se… já leram um Salmo esta manhã? Não. Eu gostava que a
congregação lesse um dos Salmos.

Hoje  de  manhã quando  eu  estava  sentado  no  meu escritório  a  meditar  nesta
mensagem e na Palavra, eu pensei, “Sabes, seria bom fazê-los todos voltar a ler um
Salmo. Gosto tanto disso.” A razão por que me atrasei um pouco foi porque tive de
atender um telefonema de longa distância de Cheyenne, assim essa foi a razão por que
eu…

E agora, enquanto estamos a abrir neste Salmo, eu tenho alguns anúncios para
fazer que me foram dados. Salmos 99.

8 “Daqui em diante, todos os avisos em relação a reuniões aqui no Tabernáculo e nas
campanhas virão do escritório em Jeffersonville. Se alguém desejar ser avisado das
reuniões deve preencher um papel, ou dar o seu nome e endereço e colocá-lo no púlpito
no final do serviço desta noite. Vai ser enviado um aviso a tempo para que possam fazer
os preparativos a fim de estar presente nas reuniões.” Isto é, se alguém no futuro quiser
saber onde é que nós vamos ter reuniões, nós temos um sistema montado no escritório
ali agora, em que pode colocar o seu nome e endereço aqui e nós vamos enviar-lhe um
cartão com antecedência para que saiba onde são as reuniões e provavelmente os
temas e seja o que for que houver, se tiverem oportunidade, vejam. Se não tiver um
lugar oficial de onde isso venha, um diz isto e um diz aquilo e você não entende, veja.
Assim preencha o seu nome e endereço e coloque aqui e o Billy Paul vai pegar nele e vai
dá-lo.

9 Agora, perguntaram também se vai haver mais… “Irmão Branham, vai ter mais
alguns  serviços  de  cura  no  Tabernáculo  com  discernimentos?”  Não.  Não,  os
discernimentos serão dados pela outra administração. Nós temos o Irmão Neville aqui
agora que tem um dom de profecia, que profetiza sobre os enfermos e dá-lhes a saber
as  coisas  que  eles  têm  necessidade  de  saber.  E  nós  temos  um  irmão  chamado
Higgenbotham, um dos administradores, que serviu fielmente na administração. Eu não
o estou a ver nesta manhã, mas ele normalmente tem o dom de falar em línguas e uma
senhora chamada Arganbright, uma boa irmã, que tem um dom de interpretação de
línguas.

10 E estas mensagens estão a provar que são de Deus, porque na verdade não estão a
vir  fora  de ordem, estão colocadas em ordem. E já  que estes  dons se  começam a
acumular, nós vamos tentar estabelecê-los na forma certa de o fazer na igreja. E eu vou
vê-los muito em breve e… para que as reuniões continuem perfeitamente na ordem do
Senhor, enquanto colocamos isso perfeitamente.

Mas estas pessoas queridas… Tal como diz a minha vizinha, a Sra. Wood, que tem
uma ligação telefónica  aqui  e  uma fita  ali  atrás  para  gravar  as  reuniões  só  com o
propósito de ter essas mensagens e escrevê-las e ver se estão certas ou não, veja. É
assim que ela as está a verificar. Eu sei que a Sra. Wood é uma mulher honesta e ela
está a dizer-me que muitas coisas que foram ditas estão a acontecer.

11 Agora, assim estamos tão agradecidos por isso. Que alívio que é para mim em
casa, quando chego a casa. Esse discernimento no lado profético desgasta-me. E por
isso, Deus tem-me enviado algum alívio por isso, através da profecia e do falar em
línguas e da interpretação, que é profecia. Que é profecia, falar em línguas… Então são
duas pessoas diferentes a profetizar. Uma a falar, a outra entendendo o que ela está a
dizer em línguas desconhecidas, é exactamente profecia.
12 E agora, nós temos isso todos os dias, todas as reuniões aqui quando temos as
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nossas filas de oração na reunião. Agora, há alguém que pergunta acerca do dom. Sim,
eu ainda o tenho, mas a única forma que eu o uso é em entrevistas privadas que eu
tenho. E para as obter (eu creio que eles têm no quadro dos avisos ali atrás), para ter
permissão e marcar a sua hora em ordem pelo Billy Paul, o meu filho, para aqui ou nas
reuniões depois disto, lá nos campos em qualquer lugar, você deve ter um pequeno
cartão que o Billy Paul lhe vai dar. Se houver alguma coisa na vida que não consiga
entender e não sabe como sair disso e está à procura da sabedoria do Senhor, então
veja o Billy Paul, o meu filho, que é o secretário e ele vai dar-lhe um pequeno cartão e
marcar-lhe um data,  numa certa  altura.  E  depois  quando nós estamos a ter  essas
entrevistas, então isso será quando nós entramos juntos, só você e eu (e se for uma
mulher a vir, você vai entrar comigo e com a minha esposa) e depois nós vamos ver e
buscar o Senhor e perguntar-Lhe o que deve fazer.

13 Agora, outros casos menores e assim por diante, são dados ao Irmão Neville e ao
Irmão  Higgenbotham e  à  Irmã  Arganbright  e  aos  outros  que  falam  em línguas  e
interpretam, que estão aqui na igreja.

Por isso nós somos como a jornada… eu creio que foi Jetro que disse a Moisés um
dia, veja, “Vamos tomar alguns anciãos…” E o Espírito de Deus foi tirado de Moisés e foi
colocado em setenta dos anciãos e eles profetizavam; mas apenas as coisas maiores e
difíceis vinham a Moisés. Agora, nós não somos Moisés, nem estes são os anciãos, mas
nós ainda servimos o Deus Jeová com a mesma coluna de fogo a guiar-nos para a terra
prometida.  Assim então,  sim,  vai  haver  outras… vai  haver  reuniões  e  vai  haver  a
interpreta… os discernimentos virão. Isso vai dar-me uma hipótese então de estar em
oração e estudar os dias em que eu sei que estas entrevistas vêm e estar preparado
para elas.

Agora lembre-se, Billy Paul Branham, o nosso secretário de campo, vai… As notícias
estão no quadro ali atrás pelos administradores. Eu tenho uma nota aqui para anunciar
isso e para dizer às pessoas que elas podem ler isso no quadro das notícias quando
surgirem.

14 Agora,  esta  manhã  nós  temos  uma  grande  lição  e  esta  noite  vamos  tentar
continuar com isso e se o Senhor permitir, no próximo Domingo temos outra sobre isso.
Eu não sabia como seria profundo até que estudei e continua a ser um mistério para
mim. Assim, eu estou apenas a depender do Senhor.

15 Agora, vocês com as vossas Bíblias, vamos abrir em Salmos noventa e nove - 99. E
eu vou ler o primeiro versículo, a congregação lê o segundo versículo, depois todos
juntos vamos ler o último versículo. Vamos continuar: eu primeiro, a congregação o
segundo, eu o terceiro, a congregação o quarto, até ao último versículo e depois vamos
ler todos juntos. Vamos ficar de pé enquanto lemos a Palavra de Deus.

O  SENHOR  reina;  tremam  as  nações.  Ele  está  entronizado  entre  os
querubins; comova-se a terra.

O SENHOR é grande em Sião e mais elevado que todas as nações.

Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo.

E a força do Rei ama o juízo; tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em
Jacó.

Exaltai ao SENHOR, nosso Deus, e prostrai-vos diante do escabelo de seus
pés, porque ele é santo

Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam
o seu nome, clamavam ao SENHOR, e ele os ouvia.

Na coluna de nuvem lhes falava; eles guardavam os seus testemunhos e
os estatutos que lhes dera.

Tu  os  escutaste,  SENHOR,  nosso  Deus;  tu  foste  um  Deus  que  lhes
perdoaste, posto que vingador dos seus feitos.

Exaltai ao SENHOR, nosso Deus, e adorai-o no seu santo monte, porque o
SENHOR, nosso Deus, é santo.

16 Vamos inclinar as nossas cabeças. Verdadeiramente, Senhor, estas palavras estão
escritas pelo Teu servo David num salmo para Ti. Tu habitas entre os querubins. Tu és
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santo e o Teu monte é santo. Permite-nos aproximar com os nossos corações aspergidos
com o sangue do Senhor Jesus com uma pura consciência e com fé e certeza de que
estamos a vir à presença do nosso Deus. Permite que toda esta audiência esta manhã
seja reverente. Abre os nossos ouvidos de entendimento. Fala-nos em sabedoria para
que possamos saber como nos devemos comportar nestes dias e na Tua presença.

17 Nós pedimos a Ti, nosso Deus, que nos reveles estas coisas secretas que estiveram
escondidas todos estes anos, enquanto nos aproximamos de uma das palavras mais
sinceras e solenes. Tu falaste disso quando estavas aqui na terra e disseste, “Quem lê,
que entenda.” Assim nós, com toda a graça, vimos a Ti,  Senhor e buscamos a Tua
sabedoria,  não  sabendo  o  que  dizer.  Coloca  aqui  em ordem algumas  escrituras  e
dependemos de Ti solenemente e com santidade para a resposta, para nenhum outro
propósito que não seja sabermos a hora em que estamos a viver, para que possamos
estar preparados para as grandes coisas que estão à nossa frente. Não podes conceder-
nos isso, Senhor? No nome daquele que nos ensinou tudo aquilo que devíamos orar
assim: [A congregação junta-se a orar a Oração do Senhor.]

…Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome;

Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu;

O pão nosso de cada dia nos dá hoje;

E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores;

E não nos induzas à tentação; mas livra-nos do mal; porque teu é o reino,
e o poder, e a glória, para sempre. Ámen.

Podem sentar.

18 Agora, se algum dos homens quiser tirar o casaco, sintam-se à vontade. E aqueles
que estão de pé dos lados nas paredes, se os pés começarem a doer, ora, tenham a
liberdade de se mexerem.

E agora, eu penso que se as crianças quiserem ir para as suas salas… Ou já foram
despedidas? O pastor diz que a audiência tem as salas cheias, por isso não podemos ter
a Escola Dominical para os pequeninos. Nós ficaríamos contentes se vocês pequeninos
agora cooperassem connosco, porque nesta manhã estamos a ter… estamos a começar
uma grande mensagem, tremenda que eu tenho a certeza que vai ser muito importante
para o vosso pai e a vossa mãe e os vossos amados que estão aqui e até para vocês
pequeninos. Por isso abordamos isto de forma muito reverente.

19 Se o Senhor permitir, esta manhã vamos tomar o tema das setenta semanas de
Daniel. E esta manhã estamos a falar de Daniel no cativeiro e Gabriel a voar para o
instruir sobre o futuro. Enquanto Daniel estava em oração, Gabriel, o anjo, veio para o
instruir. Hoje à noite quero falar sobre “O Sêxtuplo Propósito da Sua Visita” - seis temas
diferentes para serem trazidos esta noite, por que Gabriel veio.

No próximo Domingo, se o Senhor permitir, eu quero colocar a razão e o tempo das
sete eras da igreja e em que tempo são e onde é que nós estamos hoje. Isso é no
próximo Domingo de manhã, o Senhor permitindo.

20 Agora, a razão para isto… eu trouxe algumas notas das minhas últimas mensagens.
E esta manhã eu quero cobrir isso, porque isto está na fita magnética que vai por todo o
mundo,  a muitos países.  E a razão por  que eu volto atrás é sempre porque talvez
alguém não ouve a fita pela primeira vez e não seria capaz de entender o que eu quis
dizer quando me refiro a alguma coisa.

Nós estivemos agora durante meses no estudo do livro de Apocalipse, a revelação
de Jesus Cristo. Passámos pelas eras da igreja. Os primeiros três capítulos de Apocalipse
foram as eras da igreja. Depois João foi arrebatado no quarto e quinto capítulo e foram-
lhe mostradas coisas que iam acontecer depois. Agora, no sexto capítulo ele volta à
terra novamente para ver coisas a acontecer que vão desde o capítulo seis, versículo
um, até ao capítulo dezanove e versículo vinte e um. Aqui vêm os selos, as pragas, os
ais, as locustas, a mulher no sol e a expulsão do dragão vermelho, o selar dos 144000 e
todas estas coisas.

21 Esta foi uma semana tremenda de estudo. Ontem durante todo o dia eu mal saí do
meu escritório, tentando estudar. E é algo no… Da última vez, muitos dos mais antigos
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aqui que eu ensinei, eu disse apenas, “Aqui pertence as setenta semanas de Daniel,”
mas não tentei abordar isso, para o explicar. Mas desta vez, pela graça de Deus, eu
tomei  para mim tentar  pedir  graça perante Deus para que eu possa trazer  isto  às
pessoas. E aqui estou a encontrar coisas de que não sei nada.

22 E depois eu estive a ler o livro do Dr. Larkin, o livro do Dr. Smith, as notas do Dr.
Scofield, diversos comentários de homens por toda a parte e, no entanto, não consigo
colocá-los em acordo para fazer com que soe correcto, veja. Assim esta semana eu
estou a planear… Estive a visitar a biblioteca em Kentucky em alguma da astronomia
antiga dos calendários e dos tempos e a pegar das bibliotecas e assim por diante, todos
os  livros  antigos  que  pude  e  o  pouco  que  consegui;  e  tive  a  minha  confiança
solenemente depositada em Jesus Cristo para me revelar isso, porque eu não quero que
isso diga, “Eu sei isto, e eu sei aquilo [Ele conhece o meu coração; Ele está a ouvir-
me.],” mas eu quero que isso para que eu possa trazer entendimento para o Seu povo.
Por isso, eu creio que Ele me vai dar. Eu ainda não sei, mas eu estou a confiar Nele para
o próximo Domingo, porque isso vai ser uma parte tremenda, no próximo Domingo por
saber e colocar essas setenta semanas.

Cada uma tem um lugar diferente. E quando você as coloca, você passa por elas, e
não se encaixam, não estão bem registadas. Não pode ser. E por isso, eu posso não ser
capaz de ter isso certo, mas eu vou confiar no Senhor para isso.

23 E eu lembro de Salomão uma vez a orar e a pedir ao Senhor Deus se Ele lhe podia
dar sabedoria. Não para si mesmo - não foi extensão de dias, não foi uma vida mais
longa, não foram riquezas - mas para que ele pudesse ter sabedoria para saber como
julgar o povo de Deus. E Deus honrou essa oração e deu a Salomão essa sabedoria,
porque foi para o Seu povo. E é por isso que eu estou a pedir a Deus para me fazer
saber o que significam estas setenta semanas, porque eu sei que é o calendário exacto
para a era em que nós estamos a viver.  E por isso eu quero saber.  Não para mim
mesmo. Eu sou… não é para mim mesmo. Claro, eu quero saber. Eu não digo isso dessa
forma, “Não para mim mesmo,” porque eu quero isso para mim mesmo. Eu quero saber,
porque eu quero saber onde é que nós estamos a viver e em que tempo é que estamos
a viver. E então, eu sei que isso foi dado.

24 E várias pessoas já estudaram isso e colocaram há muito tempo atrás… Um homem
que eu estava a ler tinha tudo terminado em 1919, das setenta semanas. Bem, não foi
assim. Após setenta semanas… Após setenta semanas está tudo terminado. Assim nós
queremos conhecer a verdade e eu estou a pedir a Deus que me dê a verdade.

25 Agora, para basear isto, volte atrás, eu quero voltar atrás um pouco. Assim por
isso, algumas notas que eu apontei que nós tivemos no quinto… nos capítulos quatro e
cinco, para que as pessoas entendam.

Primeiro, antes de fazermos isto, eu quero voltar atrás para que entendam a partir
do quarto… Agora lembre-se, o capítulo três foi a era da igreja de Laodicéia e a igreja foi
arrebatada no final de Laodicéia.

26 Agora, eu estava a tentar explicar uma coisa à minha esposa acerca disso. Eu tive a
Becky, a minha filha, com todo o tipo de dicionários diferentes e coisas assim que nós
conseguimos encontrar. Eles não dão a resposta. Eu tenho o dicionário Bíblico, eu tenho
o dicionário Grego antigo, eu tenho o Webster [dicionário de Inglês] e muitos outros, os
dicionários modernos. Nenhum deles podia dar as palavras, ou a resposta de qualquer
forma.

A minha esposa disse, “Como é que esperas que o nosso povo, que são pessoas
pobres, e muitas delas sem instrução como nós, entendam uma coisa dessas?”

Eu disse, “Deus vai dar a resposta.” Não importa se é muito complicado, Deus pode
explicar e simplificar. Porque nós somos uma porção dessas pessoas que desejam, que
oram, por esse dia e por essa hora; e os nossos olhos estão colocados na direcção do
céu e nós estamos à espera da Sua vinda. E eu tenho a certeza que Ele nos vai mostrar.
Agora, isto não vai dizer-nos o dia nem a hora, porque ninguém vai saber isso, mas irá
certamente dizer-nos o dia da semana em que estamos a viver, se pudermos entender.
27 Agora, no capítulo quatro João foi  arrebatado imediatamente a seguir à igreja.
João,  subindo,  ele  viu  toda  a  era  da  igreja.  É  aí  que  eu  gostava  de  parar  por  um
segundo para dizer que muitas pessoas que estão à espera que alguma coisa grande,
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tremenda, poderosa aconteça na era Gentia certamente estão erradas. A era da igreja e
tudo isso que vai acontecer durante o reino Gentio está registado de Apocalipse 1 a
Apocalipse 3, inclusive. Depois a igreja foi arrebatada e foi tomada e o restante até ao
capítulo dezanove é o que acontece à raça Judia, depois de a igreja ser arrebatada e é o
tempo da grande tribulação. Nada acontece entre os Gentios, apenas a matança e assim
por diante, como vamos chegar a isso e ver.

Mas a igreja já foi  no décimo terceiro… no último versículo do capítulo três de
Apocalipse quando a era da igreja de Laodicéia termina, que foi a última.

28 E nós vimos cada era da igreja,  de cada vez,  cada coisa que aconteceu,  cada
estrela, cada mensageiro, a natureza deles, o que eles fizeram, e trouxemos isso ao
longo da história até à última - desenhamos aí a imagem do lado da parede - e quando
nós terminamos, o Espírito Santo veio e fez um círculo da mesma coisa na parede e
revelou-a por Si mesmo aqui mesmo a todos nós.

Agora, ao fazer isto, eu confio que no final disto Ele virá com algo tremendo e nos
mostrará novamente que estamos no tempo do fim.

29 Quantos ouviram Kennedy… O discurso do Presidente Kennedy, os comentários e
assim por diante? Quantos ouviram a sua previsão, que a 1 de Janeiro está previsto que
tanto os Estados Unidos como a Rússia  vão ser  cinza vulcânica? É tudo o que nós
precisamos. É mais tarde do que pensamos, veja. Assim se estamos tão perto que até
os homens desta terra estão a prever que esta coisa tremenda aconteça, é melhor
estarmos alerta, tudo actualizado, todas as confissões feitas, tudo pronto, porque nós
não sabemos em que altura é que o nosso Senhor nos vai chamar. E quando Ele fizer os
chamamentos, “Subi cá!” é melhor você estar preparado. Virá na hora em que não
pensam.

30 O grande reavivamento Pentecostal está agora a terminar. Nós vemos por todo o
lado - o último grande movimento. A mensagem já surgiu. Está tudo pronto agora, à
espera. A igreja está selada. O maligno está a fazer mais maldade. As igrejas estão a
tornar-se mais como igrejas. Os santos estão a aproximar-se mais de Deus. Os dons do
Espírito estão a começar a multiplicar-se nos pequenos grupos. Estamos no tempo do
fim. Oh, eu gosto muito daquela canção que nós costumávamos cantar na igreja:

Estou à espera da vinda desse alegre dia do milénio,
Quando o nosso bendito Senhor virá e arrebatará a Sua noiva que

está à espera.
Oh, o meu coração chora, com sede desse dia de doce libertação,
Quando o nosso Salvador virá de volta à terra.

(À espera dessa hora.)

31 Agora, no capítulo cinco no versículo cinco, vimos na nossa lição anterior que nós
falamos desse redentor parente, que vimos que era Cristo. Tipificado com Rute: Rute a
decidir,  Rute  a  servir,  Rute  a  descansar.  A  decidir  foi  a  justificação;  a  servir,
preparando-se, a santificação; a descansar foi com o Espírito Santo até que veio a ceia
das bodas. Como é belo!

A igreja passou por John Wesley, justificação… ou, Martinho Lutero, justificação;
por John Wesley, santificação; pelo Pentecostal, baptismo do Espírito Santo; e agora, a
descansar, à espera da vinda do seu Senhor. Perfeitamente!

O nosso Redentor Parente, os anciãos estavam certos quando Lhe chamaram um
Cordeiro prestes a tornar-se um Leão, o Seu juiz. Ele era um Cordeiro, você sabe, com o
livro selado com sete selos. Quando o livro foi  tomado, a obra de mediação estava
terminada.

32 Agora,  no  capítulo  três,  a  igreja  foi  arrebatada,  mas  agora  a  redenção  será
revelada - como a igreja foi redimida, a revelação daquilo que aconteceu durante a era
da igreja. Veja, a igreja desapareceu. Assim Ele está agora a mostrar no capítulo cinco
como é que Ele o fez, o que aconteceu, como Ele selou a igreja. A revelação do Seu
nome, o baptismo na água usando o Seu nome, a vida eterna, nenhum inferno eterno, a
semente da serpente, a segurança eterna, todas as grandes doutrinas, a predestinação
da igreja, que foi revelada à igreja. Ele está a mostrar como é que Ele o fez.

33 Agora, é dado ao nosso Parente o livro selado com sete selos da redenção desde o
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dono original. Amém! Quem é que vemos que era o dono original? O próprio Deus. “E o
Cordeiro veio e tomou o livro da destra daquele que estava assentado sobre o trono.”
Quem era o Cordeiro? O Redentor, o nosso Redentor Parente, o Parente para a igreja
que veio e redimiu Israel.

Agora, nós vamos entrar nisso esta manhã. Israel foi redimido, mas não lhes foi
aplicado a eles, porque eles rejeitaram-No. Mas a igreja recebeu a sua redenção. E Ele é
o  nosso  Redentor  Parente.  Como Boaz  teve  de  redimir  Naomi  para  obter  Rute  -  a
Moabita, uma estrangeira, uma Gentia - assim Cristo redimiu Israel, aplicou a redenção
e foi rejeitado.

34 Lembra-se  do  perdão  que  o  homem que  foi  baleado,  que  eu  às  vezes  conto,
durante a Guerra Civil,  quando ele era um bom homem? Ele estava inocente e eles
viram que ele era culpado - apesar de ele ser culpado de certa forma, por ele fugir no
tempo da batalha. E eles viram que ele era culpado e iam executá-lo. E um homem foi
ter com o Presidente Lincoln e disse, “Sr. Lincoln, este é um homem Cristão. Ele estava
assustado, o rapaz. Eu conheço a sua família. Ele estava apenas assustado. Ele não quis
fazer mal. Ele fugiu.” Disse, “Sr. Lincoln, está nas suas mãos. Você é o único que o pode
perdoar.” O Sr. Lincoln pegou numa folha de papel e na sua caneta e assinou, “Perdoo
este Tal e tal. Abraham Lincoln.”

Ele voltou a correr para a prisão e ele disse, “Aqui está. Eu tenho o seu perdão.”

35 E o homem disse, “Eu recuso-me a olhar para isso. Teria um grande selo sobre
aquilo. Seria tudo. Você está apenas a tentar gozar comigo. Não é Abraham Lincoln.
Qualquer pessoa pode assinar o nome dele, mas teria de ser documentado pelo seu selo
e assim por diante se vier dele.” E o homem persuadiu-o, apesar de o homem na prisão
pensar  que  ele  estava  a  brincar  e  apenas  foi  embora.  Na  manhã  seguinte  ele  foi
executado. E depois de ele ser executado, depois houve um julgamento no Tribunal
Federal,  porque  Abraham  Lincoln,  vinte  e  quatro  horas  antes  de  o  homem  ser
executado,  assinou  o  seu  nome para  que  este  homem fosse  perdoado  e  depois  o
governo executou-o na mesma. Então e agora? Então o Tribunal Federal dos Estados
Unidos disse… chegou a esta decisão do Tribunal Federal, que disse, “Um perdão não é
um perdão até que seja recebido como perdão.”

36 E Jesus redimiu Israel no Calvário, mas não foi um perdão para eles porque eles
não  o  receberam como um perdão.  Mas  na  nossa  lição  agora  sobre  estas  setenta
semanas, vemos que eles voltam e recebem o seu perdão. Mas Ele redimiu a igreja.
Então nós estamos perdoados, porque nós recebemos o sangue de Jesus Cristo como
nosso perdão.

37 Agora, nós vemos que Ele foi o nosso Redentor Parente e Ele tomou o livro da mão
do proprietário original. É um título de propriedade para a redenção. Nós vimos isso.
Lembram-se do estudo? É um título de propriedade para a redenção. É uma escritura de
propriedade com isso, em que Deus requereu a vida pela morte, no Jardim do Éden.
Então Jesus, o justo, morreu e tomou um título de propriedade e foi capaz de romper os
selos, revelar o que estava dentro deles e deu a herança que Lhe pertencia ao Seu povo.
A vida eterna que Ele herdou ao fazer isso, Ele passou a Sua própria vida de volta no
Calvário e dividiu-a entre nós pelo Espírito Santo. Amém! Nenhum homem já foi capaz
de pensar sequer no amor que isso foi, o que Ele fez.

Satanás, o que antes era possuidor por causa da queda no Jardim, está amarrado e
lançado num lago de fogo. Os seus dias estão terminados.

38 Jesus no evangelho teve quatro títulos, nós vimos isso: Filho de David, herdeiro do
trono; Filho de Abraão, a concessão real; Filho do homem, herdeiro da terra; Filho de
Deus, herdeiro de todas as coisas, a concessão real.

No  Velho  Testamento,  a  propriedade  não  podia  ser  retida  por  mais  do  que
cinquenta  anos.  Não  podia  ser  retirada  do  seu  proprietário  original  a  não  ser  por
cinquenta anos. E no quadragésimo dia Ele pagou o preço. No quinquagésimo dia, a
redenção e o poder que pertenciam à igreja que foram perdidos no Jardim do Éden
foram redimidos e enviados a nós pelo baptismo do Espírito Santo ao quinquagésimo
dia.
39 Depois nós vimos os pergaminhos. Nós vimos os pergaminhos… Como é que este
pergaminho  lhe  foi  dado,  como  é  que  Jeremias,  em  Jeremias  32:6,  o  seu  primo,
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Hanameel, deixou-lhe uma herança. E eles iam para o cativeiro (que nós vamos ver
nesta manhã, o cativeiro), e foi guardado num vaso terrestre. Mostra onde o poder de
Deus e os pergaminhos e os segredos de Deus são conhecidos - no coração. O nosso
plano de redenção, o mesmo ser mantido em vasos terrestres - o nome de Jesus e a
revelação.

40 Nós vimos que isto  estava selado com sete  selos  e  cada selo  foi  envolvido.  E
quando surgiu a revelação, Ele puxou o selo e desfez isto e leu o que aquele selo dizia;
depois Ele desfez o próximo, o pergaminho, e leu o que aquele selo dizia; desfez o
próximo e puxou-o e viu o que aquele selo dizia e qual era a revelação. Foi exactamente
o que os nossos sete selos que nós em breve vamos entrar, nós confiamos, vão fazer.
Cada selo quando é removido do livro será desenrolado e isso vai mostrar exactamente
o que aconteceu.

Nós vemos que há sete… cinco no plano de redenção. Cinco é o número e há cinco
setes: sete selos, sete espíritos, sete anjos, sete trombetas e sete eras da igreja. Assim
veja,  os  cinco  setes  são  a  graça.  Cinco  é  graça  e  sete  é  perfeição.  Assim  está
perfeitamente de acordo, exactamente, veja. Muito bem.

41 Como cada selo rompido na Palavra de Deus revela ao homem da era em que era
nós estamos a viver, o espírito da era, a igreja da era. Apocalipse 10, no final nós vemos
que quando o último selo foi aberto, nós vemos o anjo com um pé na terra e um sobre o
mar,  com as Suas mãos levantadas para o céu e um arco-íris  sobre a Sua cabeça,
jurando por Aquele que vive para todo o sempre, que não haverá mais tempo, no último
selo. E espere até chegarmos a esses selos e vermos onde está esse selo. Depois de
descobrir as setenta semanas, depois veja onde estão os selos. O tempo acabou. A
redenção terminou. Ele é agora o Leão e o juiz. Ele é o seu Salvador nesta manhã, mas
um dia Ele vai ser o seu juiz.

42 Do versículo oito até ao catorze do capítulo cinco revela o tempo para o Cordeiro
ser adorado tanto no céu como na terra, o livro selado com sete selos, o Cordeiro digno,
o  Redentor  Parente.  E  do  versículo  oito  até  ao  catorze,  anjos  adoram-No,  anciãos
adoram-No, criaturas viventes adoram-No e João adorou-O tanto que até disse, “Toda a
criatura no céu, na terra, debaixo da terra, ouviu-me dizer, «Bênçãos, glória, poder,
sabedoria, força, ao Cordeiro.»” - o tempo de adoração para o Rei Cordeiro.
43 Agora, a igreja já foi, lembre-se. Agora, vamos abrir em Daniel e no capítulo nove e
dos versículos um a três. E depois vamos ver do vinte ao vinte e sete, porque esta é
apenas a oração de Daniel. Quero que leiam isto várias vezes ao longo da semana agora
até que entendam.

No  ano  primeiro  de  Dario,  filho  de…  a  nação  dos  medos,  o  qual  foi
constituído rei sobre o reino dos caldeus,

No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel,  entendi pelos livros que o
número de… anos, de que falou… o SENHOR ao profeta Jeremias, em que
haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de setenta anos.

Agora, o seguinte.

…eu dirigi  o  meu rosto  ao  Senhor  Deus,  para  o  buscar  com oração,  e
rogos, e jejum, e pano de saco, e cinza.

…  orei  ao  SENHOR…  Deus,  e  confessei,  …  [E  continua,  agora  até
chegarmos ao versículo vinte.]

44 Para poupar tempo, as pessoas estão de pé, eu quero que cheguem ao 20… até
chegarmos agora ao versículo vinte.

Estando eu ainda falando,  e  orando,  e  confessando o meu pecado e o
pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do
SENHOR, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus,

Estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha
visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à
hora do sacrifício da tarde.

E me instruiu, e falou comigo, e disse: Daniel, agora, saí para fazer-te
entender o sentido.
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E se nós pudéssemos ter estado lá? Como é que ele o encontrou? Em oração. O
anjo, o homem. Repare, ele chamou-lhe “o homem.”

No princípio… No princípio das minhas súplicas, saiu a ordem, e [veio para
ele ir]  eu vim, para to declarar,  porque és mui amado; toma, pois,  bem
sentido na palavra e entende a visão.

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa
cidade  [ou  a  tua  cidade],  para  extinguir  a  transgressão,  …  dar  fim  aos
pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a
profecia, e ungir o Santo dos santos.

[Aí está a sêxtupla razão para a sua vinda. Agora repare:]

Sabe…  Sabe  e  entende  [Agora  ouça!]:  desde  a  saída  da  ordem  para
restaurar  e  para  edificar  Jerusalém,  até…  Messias,  o  Príncipe,  sete
semanas…  sessenta  e  duas  semanas;  as  ruas  e  as  tranqueiras  se
reedificarão, mas em tempos angustiosos.

… depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias e não será
mais;  e  o  povo  do  príncipe,  que  há-de  vir  [o  príncipe  que  há-de  vir]…
destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até
ao fim haverá guerra; estão determinadas assolações.

E  ele  firmará  um concerto  [Ouça!]  com muitos  por  uma semana [uma
destas setenta semanas]; e, na metade da semana, fará cessar o sacrifício
e… a oferta de manjares; e sobre a asa das abominações virá o assolador, e
isso até à consumação; e o que está determinado será derramado sobre o
assolador.

45 Agora, aí está a nossa lição para as próximas três, quatro, ou cinco reuniões, o que
o Senhor revelar. Setenta semanas.

Agora, eu vou pedir ao Doc, se ele puder, esta noite, para colocar aí o meu quadro,
para que eu seja capaz de marcar isto. Eu não quero que percam isto. Agora vocês têm
de estudar comigo e é um estudo profundo, ou não vão entender. E eu quero desenhar
aqui no quadro preto e depois tragam os vossos lápis e papel e escrevam estas datas,
estes tempos e tudo acerca disso.

Agora, as setenta semanas começam (agora entenda isto) depois que a igreja é
tomada. Agora, todos entendem isso digam, “Amém!” Agora, depois que a igreja é
tomada.

46 Apocalipse 6:1 até Apocalipse 19:21 está ligado com as setenta semanas, por isso
nós devemos parar e explicar antes de continuarmos. Nós devemos parar e explicar o
porquê destas setenta semanas, porque senão você não vai entender esses selos, você
não vai entender essas trombetas, você não vai entender essas taças, essas pragas,
esses três espíritos imundos semelhantes a rãs, esses três ais, a expulsão do dragão
vermelho, a mulher no sol. Não vai entender isso tudo se não for explicado, porque
acontece aqui mesmo nesta septuagésima semana. É aí que isso acontece.

47 Agora, o profeta Daniel tinha estado em Babilónia durante sessenta e oito anos -
para vocês que querem ver as referências atrás e poupar algum tempo que eu tive para
o procurar - sessenta e oito anos. Ele foi para o cativeiro em 606 a.C. e quando a visão
veio a ele foi 538 a.C.; de 538 a 606 faltam sessenta e oito. Sessenta e oito anos que
ele já tinha estado na Babilónia entre os pagãos e ainda tinha a vitória. Amém! Nós não
podemos ficar uma hora.

Mas ele tinha estado mesmo no meio, sem ninguém a não ser três companheiros, e
eles estavam em partes diferentes do reino. Mas Daniel sozinho com Deus segurou a
vitória durante sessenta e oito anos.  Pense nisso! Eu não quero começar a pregar,
porque isto deve ser uma lição de ensino, mas sessenta e oito anos em que ele teve de
manter a vitória e não se corrompeu perante Deus - sem o baptismo do Espírito Santo,
sem o sangue de Jesus Cristo para fazer intercessões por ele, só com o sangue dos
touros e dos bodes e bezerras que ele tinha de oferecer em segredo, por causa das
tradições  pagãs  daquela  terra.  Eles  tinham  sido  levados  para  lá.  Jeremias  tinha
profetizado sobre eles, que eles iam para lá.

48 Agora, Daniel (Oh, bem!) ele tinha começado a ver que o tempo estava a chegar,
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como nós vemos hoje. Daniel começou a entender, ele disse, pela leitura dos livros. E no
primeiro ano do reino de Daniel… no reino…

… eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de… anos, de que falou o
SENHOR ao profeta Jeremias, em que… haviam de acabar as assolações de
Jerusalém, … era de setenta anos.

Jeremias, em 606 a.C., profetizou, por causa dos pecados deles e da impiedade,
que haveria setenta anos.

49 Lembra-se que houve outro profeta que surgiu naquele dia. (Não me lembro do
nome dele nesta altura. Posso ser capaz de me lembrar em alguns minutos se olhar
atrás um pouco.) Mas ele veio e disse, “Jeremias, estás errado. Deus apenas vai manter
Israel ali por tantos dias… por tantos… cerca de dois anos.”

Jeremias disse, “Assim seja. Amém!” Ele disse, “Mas espere um minuto. Vamos,
nós os dois, verificar um com o outro como profetas.” Ele disse, “Lembre-se, houve
aqueles que profetizaram antes de nós e eles disseram coisas que estavam erradas.
Deus tratou com eles por dizerem coisas errados, portanto vamos ter a certeza. Mas o
Senhor Deus disse-me que ainda restam setenta anos.” Deus feriu aquele falso profeta e
tirou-lhe a vida naquele mesmo ano, porque Deus tinha dito a este verdadeiro profeta
que havia setenta anos.

50 E quero que repare como Daniel, apesar de ser um estrangeiro, apesar de estar
afastado do seu povo, afastado da sua igreja, sem um serviço na igreja, sem qualquer
igreja onde ir, sem hinos nenhuns para serem cantados a não ser os que ele mesmo
cantava, no meio de tudo isto, ainda assim ele firmou-se naquilo que aquele profeta
disse. Amém!

Nenhuma igreja onde ir, ninguém com quem ter companheirismo, todos iam aos
templos pagãos, todos adoravam os seus ídolos, não havia canções Cristãs, ninguém
cria na mesma coisa que ele e em sessenta e oito anos, desde jovem com cerca de doze
anos, catorze anos de idade quando ele foi levado para ali, ele manteve-se fiel a Deus e
entendeu pelo profeta Jeremias que os dias estavam quase cumpridos. Como isso devia
alertar o coração de qualquer profeta verdadeiro de Deus hoje, quando nós olhamos
para trás e vemos o que este verdadeiro profeta disse e sabemos que estamos no tempo
do fim.

Ele disse, “Eu entendi pelos livros que Jeremias, o meu irmão, há muitos, muitos
anos atrás profetizou que Israel ficaria aqui setenta anos e esse tempo está prestes a
ser cumprido.” E ele preparou-se e fez um jejum e santificou-se e quando… cinzas e
pano de saco e colocou sobre a sua cabeça e foi jejuar e orar para entender acerca do
dia em que eles estavam a viver.

51 E se Daniel, o profeta do Senhor, pôde consultar os livros de Jeremias e chegar ao
ponto em que até Israel a sair, todos eles vivos - estavam a sair da Babilónia para voltar
para a terra deles e isso fê-lo jejuar com pano de saco e cinzas, quanto mais devia fazer
à igreja do Deus vivo por saber que o tempo está a desaparecer e não haverá mais
tempo e a vinda do Senhor Jesus Cristo e o grande milénio está prestes a estabelecer-
se? Como é que nós podemos passar tanto tempo a apostar, a nadar, aos Domingos não
temos tempo para o Senhor.  Fogem, se o pastor falar sobre alguma coisa que não
gostam,  levantam-se  e  saem.  E  se  a  igreja  demora  muito  tempo,  ora,  ficam
insatisfeitos. Olhem para a nossa condição, vejam o que nós estamos a fazer, comparem
as nossas vidas com aquele profeta. Um homem num reino inteiro sem uma igreja onde
ir e mais lado nenhum onde ir. Foi destruído e queimado. A sua cidade, o seu povo
estava cativo. Sessenta e oito anos. Sessenta e oito, sessenta e nove, setenta - ele
tinha mais dois anos.
52 Assim  quando  ele  começou  a  ler  no  livro  e  a  ver  que  o  tempo  se  estava  a
aproximar para ser cumprido, ele foi a Deus em oração para ver como isso era. Que
tempo! O que é que nós estamos a fazer, quando as nações estão a desmoronar, o mar
a rugir, os corações dos homens a tremer de medo, a perplexidade do tempo? Todas
estas coisas: a escritura na parede, desintegração racial, todo o tipo de maldade pelo
mundo e confusões e lutas e agitações e armas colocadas nos hangares. Essa nação
pequena do tamanho de Cuba aqui pode destruir o mundo em dez minutos. E eles a
discutir um com o outro, homens ímpios que não conhecem Deus e não conhecem o Seu
poder. E o Espírito Santo na igreja, a mover-se no meio dos eleitos, a mostrar-Se vivo
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após dois mil anos, que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Como é que nós
podemos estar sentados com preguiça? Como é que podemos passar ao lado disso? É
um tempo em que nos devíamos estar a verificar, à espera dessa grande hora que se
aproxima.

53 Agora, ele leu em Jeremias, no capítulo vinte e cinco. Vamos abrir em Jeremias, no
capítulo vinte e cinco, e vamos ler o que Jeremias tinha a dizer. Na verdade, vamos
começar no versículo oito, porque é… Eu quero ter a certeza que entendem. O versículo
onze é onde eu tinha escrito aqui para ler, mas vamos começar no versículo oito.

Portanto assim diz o SENHOR dos Exércitos: [Eu gosto disso. Quando eu
consigo ouvir  um profeta levantar-se com o “Assim diz o Senhor Deus,”
irmão, é isso. Para mim está resolvido. É só isso.]… assim diz o SENHOR dos
Exércitos: Visto que não escutastes as minhas palavras,

Eis que eu enviarei, e tomarei a todas as famílias do norte, diz o SENHOR,
como também a Nabucodonosor, rei de Babilónia, meu servo, e os trarei
sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em
redor, e os destruirei totalmente…

[Lembre-se, aqueles eram os eleitos de Deus de que Ele está a falar. Esses não
eram infiéis; eram membros da igreja.]

E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo, … e a voz de alegria, …

[Como nós temos hoje, tudo rock and rol, Ricky e Elvis e, oh…]

…a voz do esposo, … e a voz da ave [ou da noiva, melhor dizendo], como
também o som das mós, … a luz do candeeiro.

E toda esta terra virá a ser um deserto…

Ouçam esse profeta a clamar, “Toda esta terra virá a ser um deserto.” E não é para
imitar este grande servo de Deus, mas eu profetizo que todo este país se tornará um
deserto. Deus vai punir este país pelos seus pecados. Se Deus não permitiu que Israel -
o Seu eleito, a semente de Abraão, com quem Ele fez um concerto e prometeu - se Ele
não os permitiu continuar com as obras erradas (apesar de eles serem religiosos até à
medula, tinham as grandes igrejas, os sacerdotes e os rabis, mas por causa de coisas
imorais e assim no meio deles…) e Deus fê-los colher aquilo que eles semearam, tal
como vai acontecer connosco!

Versículo onze:

…toda esta terra virá a ser um deserto e… espanto [Isto é, toda a gente
vai olhar e dizer, “Ali estão eles. Eles eram tão poderosos. Olhe para eles
agora.”]; e estas nações servirão ao rei de Babilónia setenta anos…

[Isso é o tempo de uma vida. Isso foi quando a sua abençoada mãe era uma bebé.
Eles estavam ali sem um Deus, sem uma igreja, sem uma canção, sem nada durante
uma geração inteira, até que toda aquela geração pecaminosa morreu.]

Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os setenta anos, visitarei o
rei de Babilónia, e esta nação, diz o SENHOR, castigando a sua iniquidade, e
a da terra dos Caldeus; farei deles ruínas perpétuas.

E trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras, que disse contra ela,
a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra
todas estas nações.

Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis; assim lhes
retribuirei… segundo os seus feitos, e segundo as obras das suas mãos.

Porque assim me disse o SENHOR Deus de Israel: Toma da minha mão
este copo do vinho do furor, e darás a beber dele a todas as nações, às
quais eu te enviarei…

[Por outras palavras, “Jeremias, eu dei-te esta mensagem. Não fiques quieto. Não
fiques num lugar só, mas profetiza a todas as nações.” Estão a seguir? “Profetiza a todas
as nações. Mostra os Meus sinais e prodígios e faz-lhes saber que eu estou a vir para
fazer isto.”

Para que bebam e tremam, e enlouqueçam, por causa da palavra, que eu
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enviarei entre eles.

54 O que é que eles fazem hoje? Eles chamam-lhe falso profeta, dizem-lhe que você
cede, chamam-lhe fanático, vidente, ou sonhador de sonhos, ou algum tipo de telepata
mental.  “Eles vão ficar  malucos!”  E a palavra maluco,  se for  ver  o seu significado,
significa “louco.” Eles vão mesmo ficar loucos e dizer, “Ah, não prestem atenção a esse
fanático religioso. Isso não faz sentido.” “Por causa da palavra que eu enviarei entre
eles.”
55 Vê  a  história  a  repetir-se?  Jeremias  não  concordava  com  os  seus  Fariseus,
Saduceus, Herodianos, seja o que for. Ele apenas deixou a palavra e fez com que todos
ficassem zangados com ele. Veja! Agora repare:

E tomei o copo da mão do SENHOR, e dei a beber a todas as nações,…

[Jeremias não ficou em casa. Jeremias não ficou apenas num único ponto pequeno,
mas ele fez com que todas as nações bebessem.]

…às quais o SENHOR me enviou;

56 Jeremias levou a palavra do Senhor, o vinho das Suas palavras. E o vinho é o poder
da Sua Palavra. Vinho tem um poder. Vinho é uma intoxicação. Vinho tem poder por
trás disso. “E eu tomei a palavra do Senhor,” disse Jeremias, “e manifestei-a. O vinho, o
poder que está nela, eu executei-o perante eles e eles não ouviram.” Deus disse, “Então
eu vou enviá-los durante setenta anos para a Babilónia.” Foi isso que Ele fez. Tanto o
justo como o injusto foram juntos.
57 Agora, de volta à lição. Daniel tinha estado a ler. Pense, Daniel leu as mesmas
palavras que nós estamos a ler nesta manhã. Daniel  leu a mesma Bíblia,  a mesma
pontuação, as mesmas frases, as mesmas coisas que eu, pela ajuda de Deus, vou ler-
vos nas próximas mensagens, a mesma coisa para vos mostrar que estamos no tempo
do fim. E Daniel, tomando a palavra de Jeremias, vai até à Babilónia e ele foi o profeta
ungido. E ele operou milagres, sinais, conseguia interpretar línguas estranhas e fez
sinais e prodígios entre eles, no entanto estava sozinho. Amém! Ele estava sozinho.

58 Mas Jeremias tinha escrito estas palavras muitos,  muitos anos antes e Daniel,
interpretando a Palavra, disse, “Agora, espere um minuto, nós estamos a chegar perto
do tempo do fim, porque eu já estou aqui há sessenta e oito anos. E o profeta do Senhor
[Amém!],  meus irmãos,  o verdadeiro profeta de Deus,  que provou ser um profeta,
profetizou sobre nós. Eu tenho aqui escrito num livro que dizia, «Setenta anos serão
cumpridos.» Oh Senhor Deus, nós estamos perto do fim. Toda aquela geração morreu.
O que vais fazer agora, Senhor? Tu prometeste enviar-nos…” E ele colocou-se em ordem
para orar.

59 Oh Deus, se já houve um tempo em que nós nos devíamos colocar em ordem para
orar, é agora. Porque nós, como Seus verdadeiros servos, nós vemos pelas cartas dos
apóstolos, pelos avisos do Espírito Santo, que estamos no último dia. O Espírito Santo
fala que nos últimos dias os homens seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos
deleites do que amigos de Deus, traidores, caluniadores, incontinentes e sem amor para
com os bons. Eu entendo pela carta.
60 E eu entendo que virão escarnecedores nos últimos dias. Eu entendo que haverá
nação contra nação nos últimos dias. Eu entendo que haverá maremotos nos últimos
dias. Eu entendo que haverá visões terríveis, como discos voadores nos céus, visões
misteriosas  e  os  corações  dos  homens  vão  desfalecer  de  medo;  haverá  uma
perplexidade do tempo e uma angústia entre as pessoas. Eu leio que todos irão para as
organizações e denominações e terão uma confederação nos últimos dias. Eu entendo
que as mulheres vão cortar o cabelo nos últimos dias. Eu entendo que vão usar roupas
curtas e andar com sapatos de saltos altos, abanando-se enquanto passam, nos últimos
dias. Eu entendo que a moral será muito baixa nos últimos dias. Eu entendo que os
pregadores serão falsos pastores nos últimos dias que vão ceder e não vão alimentar o
povo com a Palavra de Deus, mas vão atrás de credos e assim em vez disso. Mas eu
entendo que haverá uma voz que vem nos últimos dias, a clamar do deserto, chamando
um povo de volta à mensagem original, de volta às coisas de Deus. Eu entendo pelo
livro que essas coisas vão acontecer.

61 Eu entendo que nos últimos dias virá uma fome. As igrejas serão tão organizadas e
tão estabelecidas e tudo o resto, que nos últimos dias virá uma fome e não será de pão
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e água apenas mas de ouvir a verdadeira Palavra de Deus. E as pessoas virão do Este
do Oeste, do Norte e do Sul  buscando ouvir  a verdadeira Palavra de Deus, mas as
igrejas estarão tão organizadas e apertadas que não vão conseguir ouvir. Eu entendo
isso pelos livros. Mas naquele dia (oh Deus) haverá um ramo que se levantará de David.

Eu entendo que Ele vai enviar Elias antes que aquele dia venha no tempo do fim e
ele vai ter uma mensagem que vai converter os corações dos filhos de volta aos pais,
vai convertê-los ao original, vão voltar novamente ao final e começar. Eu entendo que
isso vai acontecer antes de o Espírito deixar a igreja Gentia para voltar para os Judeus.

62 E eu não entendo só pela carta. Eu entendo pela Palavra, pela Palavra escrita, que
Israel vai voltar para a sua terra; e eu vejo-a a ir!

Eu entendo pelas cartas dos profetas que Israel se vai tornar uma nação. Eles vão
restabelecer a adoração no templo. E Deus vai tratar com ela novamente quando voltar
à sua terra. Oh! Dois profetas vão surgir nos últimos dias com eles. Eu entendo isso.
Enquanto a igreja Gentia sai, dois profetas chegam, Eliseu e Moisés, a Israel. Vamos ver
isso enquanto continuamos.

Os profetas viram que o tempo estava praticamente cumprido lá na Babilónia.
Muito bem.

63 Gabriel aparece para revelar não apenas o que ele estava a pedir, mas para lhe
dizer tudo o que estava determinado para a raça Judia até à consumação. Amém! Ele
pediu por um pouco e recebeu tudo. Ele apenas pediu para saber…

Daniel  estava  a  tentar  descobrir,  “Quanto  tempo  mais,  Senhor,  será  agora?
Jeremias, o profeta, o Teu servo, meu irmão, profetizou há sessenta e oito anos atrás e
disse que há setenta anos em que este povo vai  ficar  aqui.  Toda a geração antiga
praticamente desapareceu agora.”

64 Há  uma velha  geração  Pentecostal  que  se  levantou  há  quarenta  anos  atrás  -
“velhos guerreiros,” eram chamados. Organizaram-se e bateram e fizeram confusão pelo
Monte Horebe e Nebo, por ali, mas finalmente nós estamos no rio agora. Ele vai levantar
uma nova, com um Josué para os levar para o outro lado. A lei falhou. Moisés foi com
isso, Moisés falhou. Josué levou-os para o outro lado. Nós vemos que as organizações
falharam,  mas  o  Espírito  de  Deus  (Josué,  a  palavra  Josué  significa  “Jesus  nosso
Salvador”)… que o Espírito Santo vai entrar na igreja. Não numa organização, mas o
Espírito Santo vai chegar ao meio do povo e vai prepará-lo para ir, para atravessar o
Jordão. Eu entendo pela leitura do Livro que é isso que vai acontecer e Deus sabe que é
isso que eu estou à procura agora, para que eu possa confortar o Seu povo e dizer-lhes
o que está próximo, tanto aqui esta manhã e por todas as terras em que estas fitas vão
por todo o mundo, que estamos no tempo do fim.

65 Ele revelou tudo até que o reino estivesse completamente restaurado e o milénio
estabelecido. Essa foi a mensagem de Gabriel. Ele disse, “Eu vim para te dizer que há
setenta anos… setenta semanas ainda determinadas para o teu povo, determinadas até
ao fim da geração Judia. Há setenta semanas.” Agora, veja o que ele disse, isso agora a
partir do decreto para a restauração…

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua…
cidade…

A tua cidade. A Babilónia não era a cidade dele. Onde era a cidade dele? Jerusalém.

66 Agora, quando chegarmos às sete… ou, à sêxtupla confirmação, vamos ver qual é
essa cidade e mostrá-la e provar qual era, quem a descobriu, de onde veio. Quanto
tempo vai permanecer? Será reconstruída mais uma vez, e em que altura? Oh, grandes
coisas estão preparadas para nós. Muito bem.

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua…
cidade, para extinguir a transgressão…

Agora, ele nunca disse, “Daniel…” Sem dúvida que ele lhe disse que as setenta
semanas eram… Quero dizer, setenta anos estavam quase a terminar - sessenta e oito,
faltavam apenas  dois  anos.  E  nós  vemos  que  a  profecia  de  Jeremias  cumpriu-se
exactamente. Dois anos mais tarde eles saíram. Neemias foi e recebeu uma ordem do
rei  e  construiu  o  muro  em tempos  trabalhosos.  Eles  trabalharam… Ele  disse,  “Os
muros…” Ouça isto
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…para extinguir a transgressão, e dar fim aos pecados…

Para dar fim aos pecados! A quem? Aos Judeus. “…determinadas sobre o teu povo.”
Não sobre os Gentios; “…sobre o teu povo [os Judeus], e a tua cidade.” Não foi Nova
Iorque, nem Boston, Filadélfia, Chicago, Los Angeles, Roma, mas “sobre a tua cidade,”
Jerusalém.

…e para  extinguir  a  transgressão,  …  dar  fim aos  pecados,  …  expiar  a
iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o
Santo dos santos. [Veja!]

Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém  [que  era  a  sua  cidade]  até…  Messias,  o  Príncipe,  sete  [das
setenta] semanas…

67 Espere até chegarmos a isso. Oh, bem! Essa é uma bênção que eu… eu vou buscar
uma corda e vou amarrar-me ao lugar aqui.

Revelou tudo, disse, “Eu não vou apenas dizer-te agora que esses dois anos estão
prestes…  será  terminado,  concluído…”  E  todos  nós  sabemos  que  eles  ficaram  ali
exactamente setenta anos e saíram, exactamente aquilo que o profeta disse. E Isaías…
Quero dizer, Daniel creu naquele profeta, por isso ele estava aqui, pronto. Muito bem.

E agora, quando Gabriel veio, ele disse, “Vim para te mostrar tudo - para te revelar
estas coisas que… até à consumação,” veja. Veja.

…  das  abominações  virá  o  assolador,  e  isso  até  à  consumação…  [A
consumação é o fim de todas as coisas.]

68 “Eu vou mostrar-te o que vai acontecer…” Agora, ouça. Entenda. “Daniel, eu fui
enviado. Tu és amado no céu. E eu ouvi as tuas orações e desci agora para te dizer o
que está determinado para os Judeus e para Jerusalém desde agora até ao fim da
consumação, tudo.”

Agora,  entendem, classe? Se conseguirmos descobrir  o  que são estas  setenta
semanas, nós sabemos quando é a consumação. Oh, bem! Deus, ajuda-nos a saber.
Isso diz-nos exactamente, algures nestas páginas, exactamente desde esse tempo até
este tempo, até à consumação e não vai falhar um minuto. Como a Palavra de Deus é
grande…

69 Quando Deus fez a terra e a colocou em órbita (quando eu estava a pregar no
outro dia à noite, Domingo à noite, como não há nada que falhe), ora, este mundo gira
de forma tão perfeita que eles conseguem dizer-lhe exactamente quando é que o sol e a
lua vão passar  daqui  a  vinte  anos no minuto exacto.  Eu não lhe consigo dizer  por
nenhum relógio que temos no mundo. Vai perder dois ou três minutos por mês, ou
ganhar dois ou três minutos - pelo melhor que temos. Nós não conseguimos fazer nada
assim tão perfeito,  porque só há uma coisa perfeita -  que é Deus! E Deus e a Sua
Palavra são o mesmo, por isso a Palavra de Deus é perfeita!

E se nós conseguirmos encontrar estes dias, vamos ver exactamente quando será a
consumação. Entende? Está determinado até à consumação. O versículo vinte e quatro:
“… o teu povo e… a tua santa cidade,” que é Jerusalém. Tenho o versículo vinte e quatro
aqui. Jesus refere-se a isto em Mateus 24.

70 Agora, Irmão Collins (se ele estiver aqui nesta manhã, eu não sei se ele está ou
não), nas perguntas no outro dia à noite ele colocou uma questão (acho que está tudo
bem se eu disser “Irmão Collins”) acerca da abominação da desolação, veja, o que isso
significava. Jesus falou sobre isso em Mateus, no capítulo vinte e quatro e nós vimos…
Sim, Mateus 24:15.

Agora, deixe-me ver isso rapidamente para que possa ver o que… Jesus a falar da
mesma coisa aqui, a referir-se a Daniel. Mateus 24:15, para vocês que estão a tomar
notas. Eu quero que cada um de vocês agora, especialmente esta noite e no próximo
Domingo, tragam os vossos lápis e papéis, porque nós estamos… a não ser que tenham
uma fita. Vinte e quatro e versículo quinze:

Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta
Daniel…

[Pense, isto é quatrocentos e oitenta… três, quarto, cinco… oitenta e seis anos
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antes - 486 anos antes.]

…o profeta Daniel, está no lugar santo

[Agora veja na sua Bíblia. Está entre parêntesis], (quem lê, que entenda): …

71 Agora, Ele está a falar para os Judeus. Eles querem saber: “Então e este templo,
quando é que será destruído? Quando é que será reconstruído? Quando é que virá o
tempo em que não haverá pedra sobre pedra? Quanto tempo vai demorar?”

Ele disse, “Quando virdes a abominação da desolação no…” Quando Daniel estava
no lugar santo… Disse, “Quando virdes isto a acontecer, agora quem lê que entenda o
que ele está a falar…” É por isso que estamos a orar a Deus para fazer isso tão perfeito
que não haverá sombra de dúvida, porque nós não devemos colocar a nossa própria
interpretação nessas coisas. Tem de vir pelo “Assim diz o Senhor.” Por isso eu estou a
deixar isso aí até que eu entenda.
72 Revelou-lhe todas as coisas. Essa abominação… E lembre-se, tem um significado
composto, tal como “Chamar o meu filho do Egipto.” Como Israel foi chamado, assim
também  Jesus,  o  Seu  Filho,  foi  chamado.  E  isso  vai  acontecer  exactamente,  vai
acontecer de certeza absoluta. E Ele fez de uma forma… e Ele escondeu tudo isso da
igreja. Oh, quando nós chegarmos a isso, a esse sêxtuplo entendimento, como Ele tem
tudo isto escondido da igreja para que a igreja esteja com atenção em todo o minuto -
não sabia quando é que Ele vinha. Mas agora a era da igreja está prestes a terminar.
Assim está pronta agora para a vinda, a preparar-se.

73 Esta é uma… das mais importantes escrituras no Livro. O que é que ela faz? Fala do
fim da nação Judia, do povo Judeu. Esta escritura, as setenta semanas, explica e fala
exactamente desde o tempo em que Daniel começou ali até ao fim da consumação. É
um dos maiores relógios… Quantos já me ouviram dizer, “Se quiser saber que dia da
semana é, olhe para o calendário.  Se quiser saber em que tempo estamos a viver,
observe os Judeus”? Está certo. Aí está o calendário de Deus retirado daqui mesmo.
Qualquer teólogo, qualquer estudioso da Bíblia, qualquer pessoa lhe vai dizer que este é
o relógio, os Judeus.

Agora, quanto tempo temos? Nós estamos apenas… As pessoas têm calor… Oh,
eu…

Isto não tem nada que ver com os Gentios. Estes sete selos, sete pragas, sete ais,
sete trombetas não têm nada que ver… A igreja Gentia estará na glória naquela altura.
Não tem nada que ver connosco, a igreja Gentia; só trata com Israel. “Daniel, o teu
povo e Jerusalém.”

74 Agora, e explica o facto de que Deus apenas trata com os Judeus quando eles estão
na sua terra.  Aleluia!  É aí  que eu penso que atinge o ponto,  aí  mesmo. Eles estão
sempre a tentar permitir desde o tempo em que Israel estava ali no tempo de Daniel e…
Um grande escritor… Porque eu sei que alguns dos seus seguidores estão aqui sentados,
eu não o vou dizer, mas é por isso que eles tiveram toda aquela coisa falsa.

75 Sabia como é que os Milleritas, antes de se tornarem Adventistas do Sétimo Dia, o
que eles fizeram aqui em 1919? Arranjaram as suas asas (vocês todos viram no jornal
Courier) e vieram aqui para voar naquela manhã. Isso foi tomando as setenta semanas
de Daniel - Milleritas. Depois mais tarde, pela Sra. Ellen White, que era a profetiza deles,
viraram-se e chamaram-se Adventistas do Sétimo Dia e agora mudaram o nome deles
para a Voz da Profecia, veja. Três nomes diferentes para a mesma seita.
76 Agora,  mas eles estavam errados,  porque eles estavam a tentar  aplicar  essas
setenta semanas tanto a Judeus como a Gentios e ele diz aqui, “É para o teu povo.” E
Deus nunca tratou com o Judeu fora da Palestina. E quando o Messias nas setenta e
duas  semanas,  foi  cortado  -  não  por  Si  mesmo,  por  nós  -  foi  cortado,  Israel  foi
espalhado e nunca mais voltou à sua terra a não ser nos últimos anos. Assim o tempo
não foi  contado ali  por causa da era da igreja.  Entende? Não seria 1919. Eu posso
mostrar que alguma coisa aconteceu em 1919. Bem, isso foi quando aquele anjo… a
mensagem do terceiro anjo chegou e surgiu o ai. Exactamente, mas não foi aquilo. Isso
foi quando a guerra parou de uma forma misteriosa. Nós entendemos isso no capítulo
sete quando nós vimos isso - quando nós chegamos ao capítulo sete. Todos vocês já me
ouviram a pregar sobre isso muitas vezes, vejam, quando a mensagem do anjo disse,
“Segura os quatro ventos da terra até selarmos os Judeus, os servos.” E agora, eles
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continuam à espera até que toda a era Gentia tenha terminado. Então quando Ele vier,
então Ele sela os Judeus, os 144000 recebem o Espírito Santo. Aí estão os 144000
selados, Apocalipse 7. Vocês já leram. “Eu vi um grande número já no céu (João viu-os)
de todos os povos, línguas e nações e eles estavam perante Deus com palmas nas suas
mãos e vestes brancas, a cantar, «Aleluia! Amém! Glória, sabedoria, honra, força e
poder sejam dados ao nosso Deus para todo o sempre. Amém!» clamavam eles.”
77 João não os conseguia entender, mas ele olhou para trás e viu no Monte Sinai
(glória!)  144000 que não se tinham corrompido com mulheres -  Judeus,  mulheres
(igrejas). Eles não se tinham juntado a organizações - Luterana, Metodista, Baptista e
Presbiteriana - mas tinham sido Judeus desde o princípio, ortodoxos e tinham o seu
templo ali, adorando, no Monte Sinai. Esses são os 144000. Isso é depois disto. A igreja
já está na glória, veja.

Assim o Sr.  Smith estava errado. Tinha de estar,  porque como é que você vai
aplicar isso aqui em 1919 e tirar 144000? Então você está de volta aos Russellitas
[nome também atribuído às Testemunhas de Jeová] novamente, veja. Então você está
de volta à doutrina Russellita: que Jesus veio em 1914, em 1919 Ele tomou a sua igreja
e agora Ele é um corpo místico andando pela terra, indo até à sepultura da avó e do avô
ressuscitando-os a todos, todos esses que eram Russellitas. Não faz sentido! Não faz
sentido na Palavra. Não vai dar certo. Não, senhor, não vai.

78 Mas  Deus  tem a  verdade!  Deus  é  o  único  que  pode  revelar  e  colocá-lo  ali  e
mostrar-nos exactamente a nós! Eu creio que Ele vai fazer isso. Eu não sei. Eu estou a
dizer-vos a verdade. Eu não sei, mas eu creio. Eu creio que Ele vai fazer isso.

Assim veja, Deus nunca lidou com os Judeus (eu quero que tenham isto em mente)
enquanto Israel…

79 Foi isso que eu tentei dizer a este irmão aqui sentado que estava a falar sobre ir
até Israel. Afaste-se de Israel! Afastem-se disso, todos vocês que falam sobre converter
os  Judeus.  Antes  de esta  mensagem terminar  vocês  vão ver  que é  o  “Assim diz  o
Senhor” pela Palavra e pelo Espírito! Israel será convertido, todo o país numa noite. A
Bíblia disse isso. Mas o evangelho nem sequer é para eles. Há alguns renegados que
estão fora e assim por diante, que entram - e fora do corpo principal dos Judeus - que
vêm e se salvam. É verdade. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas lembre-se,
enquanto Israel estiver fora do seu país, eles não podem ser salvos. Agora eles estão a
voltar e serão salvos - todos, o país inteiro num dia. A Bíblia disse isso. Um dia vai
trazer completamente, todo o Israel, de volta a Deus. Vai haver uma coisa poderosa que
vai atingir Israel um dia destes, até que vai agitar o país inteiro. Até o profeta clamou e
disse, “Num dia fizeste Tu isto” - num dia. Eles vão ver.

80 Haverá uma coisa poderosa. Em minha opinião, será um profeta poderoso que se
vai levantar e vai estar perante Israel e vai provar-lhes que esse Messias ainda está
vivo. Esse Messias que eles rejeitaram é [palavras imperceptíveis].

Eles a ler essa Bíblia agora, de… a Bíblia de Israel… Eles lêem de trás para a frente,
da forma que eles a lêem, e você sabe como é que a língua Judaica está escrita. E assim
quando eles lêem e lêem que… Lewi Pethrus enviou-lhes um milhão de Bíblias. Eles
disseram, “Se este Jesus…” Esses foram aqueles Judeus que foram trazidos do Irão e até
ali, nunca ouviram falar de tal coisa como o Messias. E quando eles se preparavam para
voltar à sua terra, ora, eles não entravam naqueles aviões. Eles ainda aravam com
arados velhos. Vocês leram na revista Look. Quantos leram aqueles artigos na Look e na
Time? Ora, claro que leram, vejam. Eles não entravam em nenhum. Aquele velho rabi
levantou-se ali e disse, “Lembrem-se, o nosso profeta disse que nós íamos voltar à terra
natal nas asas de uma águia.”

Nações a desmoronar, Israel a despertar,
Os sinais que a Bíblia predisse;
Os dias dos Gentios numerados,
Com horrores sobrecarregados,
Volta, ó disperso, aos teus.

É melhor você acordar. Você já ouviu e ouviu e ouviu, mas um dia destes vai ser a
última vez.

81 Israel está a voltar para a sua terra. No dia em que Deus determinar que Israel é
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uma nação, esse é o dia em que nunca mais haverá um Gentio salvo. Eu vou provar-lhe
por estas setenta semanas, se eu conseguir encontrar esses dias. Eu vou arranjar os
calendários astronómicos e o Juliano, a astronomia, e o Romano e todos eles. Há…
algures está alguma coisa. Deus sabe acerca disso e Ele é capaz de o revelar. Eu sei que
o calendário Juliano tem 365 dias e um quarto no ano. Assim, oh, eles estão todos
confusos, mas há uma verdade algures.
82 Eu vejo tantas igrejas, tantas organizações, tantas pessoas a ir para isto, e para
algum, “Ave, Maria,” e alguns a adorar isto e aquilo e outra coisa qualquer. Tem de
haver  uma  verdade  algures,  tem  de  haver  um  Deus  algures,  tem  de  haver  uma
mensagem algures. Eu vejo falsos profetas a surgir, a agir como discernimentos e todo
o tipo de coisas a acontecer. Tem de haver um verdadeiro algures de onde seja feito o
falso.
83 Eu vejo pessoas a entrar na carne e a clamar e a fazer barulho; e saem e vivem
todo o tipo de vida. Tem de haver um genuíno Espírito Santo aí algures! Eu vejo as
pessoas a comportar-se de forma religiosa e assim por diante e a tentar ser pias. Eu sei
que há um Deus genuíno algures. Há um Espírito genuíno algures, porque isso é um
velho hipócrita que é feito disso, um falso. Tem de haver algo que seja verdadeiro - um
homem, um povo, uma igreja, um Deus. Tem de haver algo verdadeiro em algum lugar,
porque estes foram apenas copiados disso. Há algo verdadeiro em algum lugar.

Eu  já  disse  a  esta  igreja  acerca  dos  vossos  dons:  Ouçam  os  vossos  dons,
mantenham-nos na Bíblia! Não tomem um substituto quando os céus estão cheios dos
verdadeiros. Vamos manter os verdadeiros. Vamos manter os verdadeiros ou não vamos
ter nenhum. Amém!

84 Agora, é um facto que Deus trata com Israel apenas quando está na sua terra.
Vamos tomar… Quando Deus… Abraão deixou a sua terra natal e foi até ao Egipto, o que
aconteceu? Ele afastou-se da vontade de Deus e nunca mais foi abençoado até que
voltou à sua terra. Deus nunca tratou com ele - nem uma visão, nem nada - até que ele
voltou à terra natal.

Olhe para Israel quando eles foram enviados para o Egipto. Quatrocentos anos -
nem um milagre, nem um sinal, nada aconteceu no meio deles, nem está registado na
história do livro. Os mesmos velhos noventa e nove: Vão à igreja, oferecem o cordeiro,
dizem um “Ave Maria,” ou seja o que for, voltam. No ano seguinte, da mesma forma. Os
sacerdotes todos discutiam. “Rabi Assim e assim… Nós vamos eleger o Rabi Assim e
assim. Ele tem uma instrução melhor. Ele sabe mais sobre os Egípcios.” A primeira coisa
que vê é que os Egípcios e todos eles eram a mesma coisa.

85 Isso foi a mesma coisa que aconteceu à igreja. Todos nós fomos Metodistas, ou
Baptistas, ou Presbiterianos; e nós temos um diploma da Universidade de Harvard, nós
temos um diploma da Universidade de Wheaton, nós temos um diploma de algum lugar,
ou da Universidade de Bob Jones; nós temos uma Licenciatura em Humanidades, nós
temos um Doutoramento em Divindade, um Doutoramento em Direito, ou algo assim. A
que é que isso chegou? A uma coisa sem sentido.

É dessa forma que foi lá no Egipto.

86 E Deus nunca lidou com Israel até que voltou à sua terra natal. Ouçam-me! “Assim
diz o Senhor, Deus não vai lidar com a Sua igreja até que ela volte à sua terra - a
mensagem da  hora.  Voltem ao  original!  Afastem-se  das  vossas  ideias  Metodistas,
Baptistas, Presbiterianas, vocês Pentecostais, Assembleias, unitários, trinitários e cinco,
seja o que for, Igreja de Deus, Nazarenos, Peregrinos de Santidade, Igreja de Cristo -
tudo movimentos do anticristo!” E eu dou conta que isto atinge o mundo. Tudo errado!
Tudo do diabo. Há homens santos em cada uma delas, pessoas santas em cada um
desses movimentos, mas a organização em si mesmo não é de Deus e Deus nunca a vai
abençoar. Ele nunca fez isso!

87 E eu peço a  qualquer  historiador  que ouça esta  fita  para  escrever  e  dizer-me
quando é que a igreja se organizou e Deus não a tenha colocado na prateleira e nunca
mais  lidou com ela.  Diga-me quando é que Ele  voltou a  levantar  a  Luterana,  a  de
Wesley, a Metodista ou a Pentecostal. Nunca. Aquela organização ali colocada e com
cancro e apodrecida! Deus tomou indivíduos e tentou levar as pessoas de volta à terra
natal. E muitos dos indivíduos tão fracos e efeminados com algum tipo de diploma até
que organizaram uma outra organização, fizeram disso um filho duplo do inferno do que
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era no início.

88 Mas algures, com certeza, Jeová tem um homem em quem Ele pode colocar as
Suas  mãos,  que não vai  ceder  com essas  organizações  ímpias,  que  vão oscilar  as
pessoas de volta à rocha, Cristo Jesus, de volta ao Pentecostes original e ao Espírito
Santo original, com os sinais originais e os prodígios originais. Claro que Ele tem um
algures que não vai ceder perante nenhum tipo de perseguição - fugir, cancelar, cair,
nada - que vai ficar com aquilo.
89 Deus nunca abençoa Israel até que chegue à sua terra. Deus nunca o vai abençoar
como um Metodista, Baptista, Presbiteriano, Católico, ou um Peregrino de Santidade,
Nazareno, Igreja de Cristo, ou a organização Pentecostal. Ele nunca o vai abençoar
assim. Volte para a terra natal, para o princípio, de volta à experiência Pentecostal como
aconteceu no dia de Pentecostes, quando o poder do Deus vivo mudou aqueles milhares
de pessoas e colocou os seus corações a arder com o fogo de Deus, que mostrou sinais
genuínos e não imitados. Não era uma telepatia inventada, não era troça nem ficou
como uma corrida como temos na América, quem pode ter a maior tenda, ou quem
pode ter a maior audiência! Que diferença é que isso faz para Deus? Deus quer pessoas
honestas no coração, não grandes multidões. Todos nós temos uma corrida aqui - que
vergonha - para ver se podemos acrescentar mais mil  à nossa organização. É uma
vergonha. Ele quer-nos de volta à verdade, de volta ao Espírito, de volta à vida certa, de
volta a um abrigo em Cristo, de volta à verdade. Como é que Ele nos pode abençoar da
forma em que estamos? Não vai.

90 Ele nunca abençoou Israel até que eles voltaram à terra prometida; e quando eles
voltaram à terra prometida, sinais e prodígios começaram a acontecer. Ele enviou um
homem ao meio deles chamado Moisés. Com o que é que este Moisés veio? Com uma
teologia polida? Será que ele veio com um diploma em Humanidades? Será que ele veio
com um Doutoramento em Divindade, com um Doutoramento? Ele veio com o poder de
Jeová e com uma mensagem: “Voltem desta terra para a terra natal.” Volta, ó disperso,
aos teus. Amém!

91 Durante quase dois mil anos os Judeus estiveram fora da terra deles, espalhados
pelos quatro ventos da terra. Como podíamos fazer com que esta mensagem durasse
semanas agora se tivéssemos de entrar em detalhes. Nós podemos acompanhar Israel e
mostrar quando foi espalhado pelo Império Romano na rejeição do Messias, como foi
enviada para toda a nação debaixo do céu. Voltar a Jacob, Israel, lá em Génesis 44 e 45
e mostrar lá como é que Ele abençoou aqueles patriarcas e lhes disse exactamente onde
é que eles estariam nos últimos dias; e eu consigo apontar-lhe exactamente toda a
nação de Israel, toda a tribo de Israel, colocada exactamente nas nações onde disse que
iam estar. E aqui estamos nós hoje.

92 O Judeu que nós conhecemos, esse não é o verdadeiro Judeu. O verdadeiro Judeu é
aquele verdadeiro ortodoxo que não se corrompeu com as coisas do mundo, que não foi
nem se juntou a outras igrejas. Esses são os que estão a voltar, que vivem de queijo e
pão, lá nas colinas, não são autorizados a entrar na antiga cidade. Tiveram de lhes
construir uma cidade deste lado numa terra de ninguém, com metralhadoras apontadas
de ambos os lados. Mas ela está a começar a brotar os seus rebentos. Amém e amém!
O tempo está à mão.

93 Aí estão Ismael e Isaque aí ainda a discutir por causa da terra; mas ela pertence a
Israel. Se chegar a ir à nova Jerusalém, eles não o vão deixar ir à velha Jerusalém. Você
tem de ir lá primeiro e deixar que eles lhe expliquem tudo, os Árabes, depois você vai
para o outro lado. Esses são os filhos de Ismael. Mas espere, vem um tempo em que os
filhos de Deus a vão conquistar. Está certo! Jerusalém vai ser reconstruída novamente.
O sacrifício diário vai ser estabelecido. E o anticristo vai fazer um concerto com eles nas
últimas sete semanas e no meio dela ele vai quebrar esse concerto, vai convertê-los
todos ao Catolicismo. A abominação vai espalhar-se por aquilo tudo assim e então virá o
fim. Veja.

94 Setenta semanas. Sim, quase dois mil anos que eles estiveram fora. Eles foram
levados para lá agora. Há pessoas como quando o coração de Faraó foi endurecido. Ele
teve  de  endurecer  o  coração  de  Hitler.  Milhões  deles  morreram.  Olhe  para  este
Eichmann, culpado de matar seis milhões de Judeus. Seis milhões deles, almas humanas
- bebés, crianças, adultos - todos mortos. Eichmann, um homem.
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Olhe para a Rússia,  como os expulsaram dali.  Eles expulsaram-nos por toda a
parte. Eles foram uma nação desprezada, mas por causa do amor do dinheiro que eles
tinham, eles voltaram novamente. Mas essa pequena minoria está a voltar à Palestina.
Amém, irmãos!

95 Quando você a vê a começar a voltar para a sua terra… Eles têm o suficiente ali
agora para fazer cerca de 144000. E o que está a acontecer? Eles vão conhecer o José
deles. Não se preocupe. Sim, senhor! E estão todos ali à espera que isso aconteça. E na
hora em que…

As nações declararam que eles  são uma nação,  no ano passado.  Quando isso
chegar, estamos perto do fim. A igreja Gentia já partiu. Assim a qualquer altura, Deus
pode dizer, “Israel é o meu povo.” Quando isso acontecer, os Gentios estão terminados.

96 “Eles  pisarão,”  disse Jesus em Mateus 24 (A abominação da desolação),  “eles
pisarão os muros de Jerusalém até que a dispensação dos Gentios termine.” Quando
isso terminar, então os Judeus vão voltar a Jerusalém para restabelecer o tempo e a
adoração do templo.  Vamos ver  isso tudo nestas  próximas mensagens,  as  setenta
semanas, do sêxtuplo propósito. Agora, eu vou ler isso antes de encerrar, porque será
então altura de voltarmos a casa, depois voltamos novamente às sete horas.
97 Primeiro (se estiverem a apontar),  “para extinguir  a transgressão.” Daniel,  no
capítulo 9, versículo vinte e quatro: “para extinguir a transgressão [1], para dar fim aos
pecados [2], para expiar a iniquidade [3], para trazer a justiça eterna [4], para selar a
visão e a profecia [5], para ungir o Santo dos santos [6].” E é sobre isso que vamos
falar esta noite - Deus, fazendo com que aconteça…

98 Agora, espere, deixe-me ver isso novamente para que entenda. Primeiro, extinguir
a transgressão; segundo, dar fim ao pecado; terceiro, expiar a iniquidade; quarto, trazer
a justiça eterna; quinto, selar a visão e a profecia; sexto, ungir o Santo dos santos.
Deixe-me ler para si agora da Bíblia. É o versículo vinte e quatro.

Sete semanas estão determinadas sobre o teu povo [os Judeus] e sobre a
tua santa cidade, [Israel, Judeus, Jerusalém] para extinguir… transgressão
[1], e dar fim aos pecados [2], e expiar a iniquidade [3], e trazer a justiça
eterna [4],  e  selar  a visão [5],  a  visão e a profecia,  e ungir  o Santo dos
santos  [6].

Foi exactamente o que ele lhe veio dizer que ia ser feito e depois viria o fim.

Agora  esta  noite  nós  vamos  ver  o  que  são  essas  coisas  e  ver  como estamos
próximos dali  e  depois  no Domingo seguinte  vamos ver  e  colocar  estes  elementos
temporais exactamente onde nós estamos. Eu O amo.

99 Israel a voltar para a sua terra natal, Israel. Deixe-me dizer isto agora, enquanto…
acho que já não está a ser gravado. Deixe-me dizer isto: Na mesma hora em que Israel
se torna uma nação… A razão por que eu sempre cri (antes da minha classe aqui) que
havia algo, que eu ia fazer parte, antes de morrer, de levar Israel de volta ao Senhor,
porque na hora (por um avião Pan-Americano) que Israel foi declarada uma nação pela
primeira vez durante dois mil anos desde que foram espalhados, não eram um povo, foi
nessa mesma hora,  exactamente na hora,  em que o  anjo  do Senhor  se  encontrou
comigo ali e me enviou com o evangelho. A mesma coisa - 7 de Maio de 1946.

Agora, depois outra coisa que me dá a conhecer, é restaurar os corações dos filhos
de volta aos pais e os corações dos pais de volta aos filhos - a mensagem. Repare
Malaquias 4. Não é 3; é 4.

100 Outra  coisa,  quando  o  Billy,  o  meu  filho  e  eu  e  o  Irmão  Baxter  estávamos  a
caminho da Palestina, depois de nos encontrarmos com os Judeus no Irmão Arganbright
e eles viram a reunião… Lewi Pethrus tinha enviado estas Bíblia lá e ele disse, “Estes
Judeus vieram, disseram, «Se chamar um grupo de líderes de Israel - ou seja, não são
estes novos rabis com todas as suas cerimónias - mas reunir os verdadeiros líderes
Israelitas… E nós lemos este Novo Testamento e nós sabemos que quando o Messias
vier, Ele nos dirá estas coisas, como a mulher em Samaria. Nós sabemos que Moisés
disse que o nosso Messias seria um profeta. E quando lhes conseguir dizer e mostrar-
lhes pela Escritura isso [que vamos ver na mensagem de hoje à noite] que eles tinham
de ser obscurecidos e os seus corações cortados para que pudesse vir o espaço dos
Gentios,  que  nós  teríamos  um tempo  de  reconciliação  para  os  Gentios  e  os  seus
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corações foram endurecidos exactamente como no tempo de José e assim por diante; e
depois levar esses Judeus a um lugar e chamar esses homens dessa audiência, tal como
você faz com estes Gentios aqui por essa inspiração do Espírito…» Porque eles disseram,
«Se este Jesus, se Ele é o Messias e as vossas palavras são verdade, então Ele não está
morto e Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele prometeu estar nos Seus servos, nos Seus
discípulos. E se nós conseguirmos vê-Lo a operar o sinal do profeta, então nós vamos
crer que Ele é o Messias.»” Que coisa perfeita! Exactamente. Então o que é que isso ia
fazer? Uma nação iria nascer num dia entre os líderes. Cada um deles ia dizer, “Nós
sabemos.” Quando esse rabi diz isso, o assunto está encerrado. Uma nação iria nascer
num dia. Israel iria nascer num dia.

101 E eu estava a caminho e estava no Cairo, no Egipto, com o bilhete na minha mão e
a  quinze  ou  vinte  minutos  do  tempo de  chamada.  Eles  estavam prestes  a  fazer  a
chamada. E eu fui ver uma pequena peça deste ébano com… um pequeno elefante feito
de ébano com presas de marfim. Eu ia enviar aquilo a um médico meu amigo, o Dr. Sam
Adair, para pisa-papéis. E eu estava a olhar para aquilo e algo me disse, “Esta ainda não
é a hora. Afasta-te da Palestina.”

Assim eu pensei, “Isso foi apenas eu a pensar.” E continuei.

Algo disse, “Esta não é a hora.”

E eu fui  para trás do hangar, eu levantei a minha cabeça para Deus. Eu disse,
“Deus, foste Tu a falar comigo?”

Ele disse, “Esta não é a hora. Afasta-te da Palestina. Este não é o tempo.” Depois
eu peguei  no meu bilhete e mudei-o e fui  dali  por Roma e voltei  a Lisboa (e é em
Portugal) e dali de volta aos Estados Unidos.

102 Ainda não era a hora. A iniquidade dos Gentios ainda não tinha sido cumprida -
apenas até ao fim da taça - mas um dia isso vai acontecer. E Deus vai enviar alguém ali
que seja um profeta e vai provar-lhes… Eu confio que Deus vai levantá-lo rapidamente,
seja ele quem for, vai levantá-lo rapidamente. Eu creio que isso tem de chegar. É por
isso que estamos a estudar isto, que estamos tão próximo…

103 E lembre-se, no minuto em que os Judeus receberem Cristo, a igreja Gentia vai
embora. Então os Gentios têm as pragas derramadas sobre eles - a tribulação.

E como é que os homens, grandes doutores, ensinam - e olhando para esta Bíblia
assim - e podem dizer que a igreja passa pelo período da tribulação quando não há uma
escritura na Bíblia que diga isso? Eles não têm nada.

104 Um homem veio ter comigo há pouco tempo, disse, “Oh, a Irmã McPherson ensinou
que a igreja ia passar pela tribulação, porque nós vamos ser luzes naquele tempo.” É
Israel nessa altura, não são os Gentios. Os Gentios já foram, a igreja. Eles não têm de
passar  por  tribulação  nenhuma.  O  dragão  lançou  água  da  sua  boca  (no  capítulo
dezassete) e fez guerra ao remanescente, as virgens adormecidas, não… A verdadeira
igreja já foi. Ela está na ceia das bodas por um espaço de tempo onde a ceia das bodas
estará a decorrer na última semana. E é aí que a tribulação se estabelece, quando as
locustas e as perseguições surgem contra as igrejas e coisas assim. Depois no final, no
capítulo dezanove, aqui vem ela com o seu noivo (Aleluia!) - Rei dos reis e Senhor dos
senhores, a veste salpicada de sangue e o exército celestial  a cavalgar em cavalos
brancos a vir com Ele. Ali ela vem para tomar o seu lugar para o milénio. Amém. Oh!

Bendito seja o nome, oh, bendito seja o nome,
Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome,
Oh, bendito seja o nome,
Bendito seja o nome do Senhor!

Jesus é o nome, Jesus é o nome,
Jesus é o nome do Senhor!
Jesus é o nome, oh, Jesus é o nome,
Jesus é o nome do Senhor!

Magnifiquem o Seu nome, oh, magnifiquem o Seu nome,
Oh, magnifiquem o nome do Senhor!
Magnifiquem o nome, oh, magnifiquem o nome,
Magnifiquem o nome do Senhor!
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105 Como é que fazem isso? Fazem isso grande nas vossas vidas. Vivem uma vida em
que eles possam dizer, “Aí está um servo de Cristo.” E assim magnificam o nome agora,
veja.

Oh, não O amam? Oh, bem! A nossa pequena canção agora:

Numa manjedoura há muito tempo, eu sei que é assim,
Um bebé nasceu para salvar os homens dos seus pecados.
João viu-O na margem
Um Cordeiro para todo o sempre

(Esse Cordeiro com os sete selos, só um no céu e na terra era capaz de o tomar)…

Numa manjedoura há muito tempo, eu sei que é assim,
Um bebé nasceu para salvar os homens dos seus pecados.
João viu-O na margem
Um Cordeiro para todo o sempre,

Oh, bendito seja o nome do Senhor.

Bendito seja o nome! Oh, bendito seja o nome,
Bendito seja o nome do Senhor!
Bendito seja o nome, bendito seja o nome,
Bendito seja o nome do Senhor!

106 Eu gosto de adorar, e vocês? Agora nós não vimos à igreja apenas para ouvir um
sermão. Isso também está incluído, mas nós vimos à igreja para adorar, adorar em
Espírito e em verdade. Vocês ouviram a verdade - é a Palavra, veja. Agora, adorar é
expressar-se a Ele, veja.

“Oh, eu amo esse Homem da Galileia!” Dê-nos um pequeno acorde disso. Conhece
essa, Teddy? Eu esqueço-me agora… vamos ver, vamos ver.

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

O publicano foi orar no templo ali um dia,
Ele clamou, “Ó Senhor, sê misericordioso para comigo.”
Ele foi perdoado de todo o pecado,
E uma paz profunda foi colocada no interior.
Ele disse, “Vinde ver este homem da Galileia.”

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

O coxo voltou a andar,
O mudo começou a falar.
Esse poder foi falado com amor sobre o mar.
O cego voltou a ver.
Eu sei que só podia ser
O poder desse homem da Galileia.

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

Ouçam este:

A mulher no poço,
Ele contou-lhe todos os seus pecados,
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Como ela tinha cinco maridos naquela altura. (Era Ele.)
Ela foi perdoada de todo o pecado,
E uma paz profunda veio no interior!
Então ela clamou, “Vinde ver esse homem da Galileia.”

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

107 Eu amo-O, vocês não? De todo o meu coração. Vocês não? Não é Ele maravilhoso?

Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim. (O que é Ele?)
Conselheiro, o Príncipe da Paz, o poderoso Deus é Ele.
Oh, salvando-me, guardando-me, de todo o pecado e vergonha.
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu nome.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora e pensar nisso.

Antes estava perdido, mas agora fui encontrado,
Estou livre da condenação.

(As nações estão a desmoronar, não importa.)
Jesus dá liberdade e plena salvação.
Ele salvou-me, Ele guardou-me de todo o pecado e vergonha.
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu nome.

Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim.
Conselheiro, o Príncipe da Paz, o poderoso Deus é Ele.
Oh, salvando-me, guardando-me, de todo o pecado e vergonha.
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu nome.

Oh, pense nisso!

Antes estava perdido, mas agora fui encontrado.
Estou livre da condenação.
Jesus dá liberdade e plena salvação.
Ele salvou-me, (O que é que Ele faz?) Ele guardou-me
De todo o pecado e vergonha. (Passando por cima disso!)
Oh, maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu nome.

Agora, juntos!

Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim.
Conselheiro, o Príncipe da Paz, o poderoso Deus é Ele.
Ora, salvando-me, guardando-me, de todo o pecado e vergonha.
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu nome.

Oh, como eu amo Jesus, (Glória!)
Oh, como eu amo Jesus,

(Ouçam-nos a cantar! Olhem para eles, à espera Dele!)
Oh, como eu amo Jesus,
Porque Ele primeiro me amou.

Agora, com as suas mãos levantadas, se realmente estivermos a ser sinceros.

Eu nunca O vou abandonar,
Eu nunca O vou abandonar,
Eu nunca O vou abandonar,
Porque Ele primeiro me amou.

108 Vocês amam-No? Então vocês têm de se amar uns aos outros.  Porque se não
amarem quem conseguem ver, quem está aqui, como é que podem amar Aquele que
não conseguem ver? Vamos cumprimentar-nos e cantar:

Oh, como eu amo Jesus,
Oh, como eu amo Jesus,
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Oh, como eu amo Jesus,
Porque Ele primeiro me amou.

Eu nunca O vou (Levante as suas mãos para Ele agora.)
abandonar,

Eu nunca O vou abandonar,
Eu nunca O vou abandonar,
Porque Ele primeiro me amou.

109 Pense, Ele deu-nos a conhecer esta grande revelação. Nós não O amamos? Ele não
é maravilhoso? Como estamos agradecidos ao nosso Senhor Jesus. Nunca nos abandona
- “Eis, que eu sempre estarei convosco, até em…”

Estamos a gostar das setenta semanas de Daniel? Oh, nós não O amamos? Como é
que se faz?

A minha fé olha para Ti,
Para Ti, Cordeiro do Calvário,
Salvador divino!

(Adore-O no seu coração.)
Agora ouve-me enquanto eu oro,
Tira todos os meus pecados,
Ó deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

Enquanto piso o labirinto negro da vida, (Todos nós fazemos isso.)
E as tristezas estão espalhadas à minha volta,
Sê Tu o meu guia; (Guia-me através disso, Senhor.)
Ó transforma as trevas em dia,
Limpa as lágrimas de tristeza,
Nunca me deixes afastar do Teu lado.

[O Irmão Branham começa a sussurrar.]

Fortalece o meu coração desfalecido, inspira o Meu zelo;
Transforma as trevas em dia,
Limpa as lágrimas de tristeza,
Ó deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

110 Oh, Jesus, nós vemos que estamos perto de alguma coisa. Isaías o profeta falou
disso, Jeremias falou disso. Daniel olhou para trás e viu o que eles disseram. Fez com
que o seu coração ficasse agitado dentro dele. Ele dirigiu a sua face em direcção ao céu,
jejuou com pano de saco e cinzas. Ele queria ouvir para que pudesse avisar as pessoas.

Senhor, nós vemos pelos livros também, o Teu Livro, o livro de Isaías, o livro de
Jeremias, o livro de Tiago, João, Lucas, Marcos, Mateus, o livro de Apocalipse, todos os
Teus livros, que estamos perto do fim. E dirigimos a nossa face em direcção ao céu em
oração, em súplicas para ver onde estamos a viver, Senhor. Nós começamos a ver a luz
do dia a surgir e, Senhor, nós vimos a Ti. A nossa fé olhar para Ti agora. Colocando de
lado todo o peso, todo o pecado, toda a incredulidade que tão facilmente nos rodearia,
nós continuamos em direcção à marca do chamamento do alto, sabendo que o nosso
tempo é limitado.

111 Abençoa estas pessoas aqui, Senhor. Elas amam-Te. Elas são tuas. Elas vieram. És
tu que fazes a revelação. Nós oramos para que Tu nos concedas estas coisas enquanto
esperamos em Ti.

Dá-nos uma boa tarde de estudo, Senhor. Dá-nos entendimento. Traz-nos de volta
esta noite frescos. Senhor, unge-me nesta tarde, oh, enquanto eu estudo, Senhor, para
esta sêxtupla razão da visita de Gabriel. Se Gabriel veio visitar e deu um significado
sêxtuplo, Senhor, nós devemos sabê-lo. Nós estudamos pelos livros e sabemos que
estamos próximo, por isso oramos para que Tu nos reveles esta noite.

No próximo Domingo, Senhor, ó Deus, coloca aqueles dias ali. Eu não sei como,
mas Tu podes trazer-nos exactamente ao tempo. Concede, Pai. Nós olhamos para Ti.
Nós  amamo-nos  uns  aos  outros  e  o  sangue  de  Jesus  Cristo,  o  Filho  de  Deus,  nos
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purificou de todo o pecado. Nós olhamos para Ti agora. Ajuda-nos enquanto esperamos
em Ti, Pai. Por Jesus nosso Senhor…
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"… nos dias da voz...." Ap. 10:7


