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A Septuagésima Semana De
Daniel

Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 Bom dia, amigos. É um privilégio estar de volta aqui ao Tabernáculo novamente
nesta manhã para continuar esta grande mensagem que estamos a tentar explicar, esta
septuagésima semana de Daniel. E nós estamos felizes por ver que muitos se reuniram
neste dia quente e no entanto pedimos desculpa por não termos lugares. Ao ver as
pessoas que estão reunidas assim e de pé à volta, isso torna-se difícil de gerir. E não
estando tão confortáveis como deviam, torna-se difícil para vocês entenderem. Mas nós
vamos fazer tudo o que pudermos para ser rápidos.

E hoje, eu espero que vocês vão… se eu demorar um pouco peço que me perdoem,
porque este  é  o  tempo de terminar  esta  mensagem -  é  o  tempo de terminar.  Nós
colocamos em três partes para que pudéssemos ter a certeza que entendíamos.

2 Agora, claro, a congregação visível sabe que estas mensagens estão a ser gravadas
e são enviadas por todo o mundo. Praticamente todos os países recebem estas fitas por
todo o mundo. E eu gostava de dizer isto aos ouvintes da fita, onde quer que estejam e
a parte do mundo em que estejam, que talvez haja algumas coisas aqui em que podem
não concordar comigo, sobre os ensinamentos que eu dou. Mas eu gostava de afirmar,
irmãos, que talvez se explicassem da forma que vêem isto, pode ser diferente daquilo
que eu creio, mas eu ficaria contente por ouvir aquilo que têm para dizer.

3 E é com esse pensamento que eu trago estas mensagens da Palavra de Deus… No
meu coração, é para a edificação da igreja, para toda a igreja, para a igreja universal, a
igreja universal de Cristo. E certamente que eu creio que nós estamos a viver no último
dia. E a minha tentativa para explicar isto e, no entanto, não tento fazer isso… empurrar
para um lado ou para o outro… eu nunca fui culpado, que eu saiba, de fazer isso.

4 Muitas vezes as pessoas ouvem as fitas e dizem, “Bem, eu discordo disso. Ele não
sabe qual é o seu ensinamento, não conhece a Escritura.” Bem, isso pode ser tudo
verdade, veja. Eu não diria que isso não é verdade. Mas para mim, eu estudo, não
tomando quaisquer palavras… eu leio o que os outros homens têm a dizer e aprecio-os.
Tudo o que alguém diga, eu aprecio. Mas depois eu levo isso a Deus e fico com isso até
que possa explicar de Génesis a Apocalipse e depois vejo tudo ligado na Bíblia e depois
eu sei que está praticamente certo. E, claro, onde você está certo, isso é apenas um
lugar em que eu me desviei. E talvez você esteja errado, ou certo, foi aí que eu me
desviei e vice-versa.

5 Assim nós agradecemos a todos vocês que estão aqui na audiência esta manhã e a
vocês que ouvem estas fitas. E tudo o que é feito é tudo para o reino de Deus. Eu tenho
muitos bons amigos por todo o mundo de quem eu gosto muito e creio que vou passar a
eternidade com eles. E não estaria no meu coração tentar enganar essas pessoas de
forma nenhuma, mas tentar fazer tudo o que possa para as ajudar.

Eu sinto-me como Salomão se sentiu quando orou e disse… dar-lhe sabedoria para
que ele possa ser capaz de guiar o povo de Deus. Essa é a minha sincera oração.

6 Os meus associados aqui, à volta… eu vejo o Irmão Mercier e o Irmão Roy Borders
e o Irmão Neville, Billy Paul, o meu filho e o Gene aqui algures e os irmãos, o Teddy e os
outros. Eu aprecio todas estas pessoas que vêm para me ajudar.

Eu lembro-me que aqui há pouco tempo atrás, o Irmão Leo, uma visão que ele teve
- um sonho, chamou-lhe - uma noite quando nós nos conhecemos pela primeira vez, em
que ele viu um grande pico da pirâmide, lá no ar. E eu estava lá a pregar algures e ele
subiu para ver de que se tratava. E quando ele chegou lá cima no topo deste pico, ora,
ele disse, lá longe numa espécie de luz prateada, como um planalto, eu estava de pé a
pregar para as pessoas. E ele chamou a minha atenção e eu olhei à volta para ele, e ele
disse, “Como é que você chegou até aí? Como é que eu posso chegar até aí?”

Eu disse, “Leo, ninguém pode vir até aqui. Deus tem de levar um homem até aqui.
Agora, você não tem de vir até aqui. Você tem de descer e dar testemunho a essas
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pessoas aí, depois de ter visto isto, que é a verdade, que é a verdade.” Leo voltou a
descer para dar testemunho às pessoas.

Há quanto tempo foi isso, Irmão Leo? Há vários anos, não foi? Há vários anos.
Desde então,  que eu saiba,  ele  tem sido  fiel  em fazer  isso  -  a  dar  testemunho às
pessoas de que o ministério vem de Deus. Agora, e eu não quero que isso venha de
mim. Se for meu, então não é bom, porque não há nada de bom num homem, veja.
Tem de vir de Deus.

7 Agora, quando eu olho à volta… E ontem à tarde eu cumprimentei o meu amigo, o
Irmão West.  Eu ainda não o vi  no edifício -  sim, eu vi  agora - esta manhã. E sabe
quanto é que as pessoas viajam? Desde Alabama num Domingo para chegar aqui, desde
Alabama.

O Irmão Welch Evans, não o vi no Domingo passado. Alguém disse que ele estava
aqui hoje. Essas pessoas viajam desde Tifton, Geórgia, para estar aqui. E o irmão aqui
sentado, os seus parceiros. Tantos… O Irmão Palmer de Macon, Geórgia. E eu vejo, creio
eu, a Irmã Ungren e esses lá atrás. Eles são de Memphis, Tennessee. Agora, pense… E
outros de outros lugares. Encontrei-me com uma senhora aqui da Carolina do Sul.

8 Agora, você pensa que as pessoas aqui (comecei a olhar… de Chicago, de vários
lugares) a viajar por centenas e centenas de quilómetros só para assistir a um serviço.
Depois quando chegam aqui, não há espaço para sentar, não há uma sala com ar-
condicionado; um edifício quente onde ficar, a limpar a transpiração - a tirar o dinheiro
da mesa dos seus filhos para vir até aqui ouvir essa mensagem. Quer-me dizer que não
há nada além deste cenário algures onde haja um lugar onde eles vão um destes dias?
Claro que há. Isso é fidelidade! Essas pessoas pagam os seus dízimos. Não vêm apenas,
trazem os seus dízimos e ofertas e trazem-nas à casa do Senhor, tentando fazer aquilo
que está certo. Deus abençoe ricamente um povo assim fiel. Que a misericórdia e a
graça de Deus estejam com eles.

9 Eu vejo o meu amigo Charlie Cox e aqueles do sul de Kentucky. E por todo o lado
onde você olha, vê pessoas de vários lugares.

Este jovem aqui sentado, não me lembro do seu nome. Eu conheci-o em Chicago.
Mas  você  é  de  alguma  escola  Bíblica  de  longe  daqui  algures,  não  é?  Springfield,
Missouri, a Escola Bíblica da Assembleia de Deus. Sim, muito bem. Veja, eles vêm de
todo o lado até esta igreja pequenina.

Pense, há cerca… há cerca de trinta anos atrás quando eu coloquei a pedra de
esquina naquela manhã, eu estava ali na Rua Sétima, a um quarteirão de distância. Eu
ainda nem era casado, era apenas um jovem. E eu tive uma visão onde as pessoas
estavam juntas e apertadas aqui de todos os lugares. E eu estava tão feliz, de pé atrás
do púlpito. E foi quando Ele me disse, “Mas este não é o teu tabernáculo.” E Ele enviou-
me debaixo dos céus. E vocês conhecem o resto da história que está escrita na folha da
Bíblia colocada ali na pedra de esquina.

10 Eu estou tão agradecido por vocês. Eu não posso… É tão pouco dizer apenas, “Bem,
eu estou agradecido por vocês.” Mas eu oro por vocês. Eu creio em vocês. Eu creio nas
vossas experiências de Deus. Eu não creio que um homem ou uma mulher viajariam por
centenas e centenas de quilómetros para vir até aqui para mostrar alguma espécie de
roupas que estivessem a usar. Eu não penso que fariam isso. Não! Não viriam até aqui
só para serem vistos. Eles vêm aqui porque estão profundamente… e em sinceridade
para a salvação das suas almas. A minha oração é: “Deus, ajuda-me. Ajuda-me a ter
pelo menos metade dessa sinceridade para tentar ministrar-lhes de todo o meu coração
e olhando para Deus.”

11 A mensagem que vêem nesta manhã está desenhada aqui no quadro preto aqui. É
apenas para explicar enquanto eu avanço, para tentar fazer… para que possam entender
o que eu estou a tentar dizer.

E estas setenta semanas de Daniel têm sido um grande estudo - dois dias e duas
noites, quase, que eu estive, no final da semana aqui… Eu estive nisso, tentando ver que
palavras dizer como verdade. Tem de se comparar com o resto da Bíblia, veja. Não se
consegue tirar isso, apenas uma pequena escritura e fazer um entendimento, e depois
dizer, “Bem, isto é o que isto diz,” e depois virar-se e dizer, “Bem, mas aqui diz outra
coisa, contraria isto.” Não pode ser assim. Tem de dizer sempre a mesma coisa. Senão,



A Septuagésima Semana De Daniel 3

ora, então você está errado. E foi assim que eu tentei ensinar.

12 A propósito, nas fitas (já que está nas fitas), as maiores críticas que eu tenho nas
fitas, dos meus irmãos de várias partes do mundo, é crer na graça de Deus - que eu
ensino da forma que ensino - que nós fomos predestinados antes do princípio do mundo.

Meus irmãos Pentecostais, claro que eu sei que a vossa visão é legalista, vejam, e
eu sei que vai um pouco contra a vossa visão. Mas pode, sendo um irmão Cristão, pode
dar consideração suficiente para se ajoelhar perante Deus com a sua Bíblia e pedir a
Deus que lhe explique? Pode fazer isso? Pode pegar no ponto legalista e tentar fazer
com que se ligue de Génesis a Apocalipse?

13 E a semente da serpente, essa é a pior. Muitas pessoas não crêem nisso. Mas se ler
Génesis, a Bíblia disse que a serpente tinha uma semente. “E colocarei inimizade entre a
semente da serpente e a semente da mulher.” Assim a serpente tinha uma semente. E
se a semente da serpente era espiritual,  então Jesus não era um homem, assim a
semente da mulher era espiritual. Ambas tinham sementes e o inimigo ainda está aí. A
serpente tinha uma semente.  E se você pegar  na sua Bíblia  e  se ajoelhar  e  se for
realmente reverente perante Deus, eu creio que Deus lhe vai revelar isso.

E se não entender, eu estou disponível em qualquer altura para dar o meu melhor
para o ajudar por carta, ou por entrevista pessoal, ou por qualquer coisa que eu possa
fazer para o ajudar. Claro que nós entendemos que isso não salva um homem, nem
condena um homem, mas apenas traz luz sobre o tema que estamos tanto a tentar
fazer com que as pessoas entendam. Apenas traz luz.

Agora, para a audiência que é visível, eu disse isto porque… as fitas, veja. E estas
fitas vão por todo… por todo o lado.

14 Agora, vamos inclinar as nossas cabeças só por um momento antes de abordarmos
o autor desta Palavra. Agora, quantos na audiência esta manhã estão necessitados?
Diga apenas,  “Eu estou necessitado,  Deus,  sê  misericordioso para comigo.”  Que o
Senhor o abençoe. E para aqueles que vão ouvir a fita, quando a ouvir, possa Deus
conceder-lhe o seu pedido.

15 Nosso Pai celestial, nós somos um povo agradecido, mas no entanto somos um
povo indigno. Mas nós aproximamo-nos do Teu trono da graça nesta manhã, porque nos
foi pedido que viéssemos. Jesus disse, “Pedi qualquer coisa ao Pai em meu nome, eu
farei isso.” Agora, nós sabemos que isso é verdade.

E aqui na audiência e lá na terra onde as fitas irão, provavelmente há dezenas de
milhares de Cristãos nascidos de novo a ouvir isto. E nós sabemos, Pai, que quando
nascemos de novo, que o nosso espírito nasce de cima. É o Espírito de Deus, o Espírito
Santo, sobre nós. E nós vemos que esse Espírito Santo é todo poderoso e pode fazer
qualquer coisa por nós que desejamos que seja feito. Então, Pai celestial, nós pedimos
que Tu libertes a nossa fé para esse Espírito para que possa ser capaz de nos segurar
nesta manhã, e para a glória do reino de Deus, todos estes pedidos e desejos, que
possamos  ser  curados  das  nossas  enfermidades  e  das  nossas  aflições,  para  que
possamos servir o nosso Deus com tudo aquilo que está em nós.

16 Abre os nossos ouvidos de entendimento hoje. E enquanto eu tento trazer esta
grande questão e clarificar as mentes das pessoas… E eu tenho escrito aqui, Senhor, no
papel  e  também desenhado neste  quadro  preto,  este  diagrama,  mas é  totalmente
insuficiente para o explicar. Agora, nós chamamos por Ti, o grande mestre que escreveu
a Palavra, que a inspirou, que a deu ao profeta Daniel; e nós oramos para que Tu nos
envies a inspiração nesta manhã; nestes últimos dias (como Ele disse que o livro estaria
fechado até este tempo) que Tu abras o nosso entendimento; e que possa haver um
lugar bem macio de fé no nosso coração que permita que a Palavra assuma o controlo e
que a vida surja nas árvores da justiça nas nossas vidas como deve ser. A nossa fé em
Deus, que possa segurar isso para nós nesta manhã. Porque esperamos humildemente
agora e dedicamo-nos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.

17 Agora, nós estamos agradecidos nesta manhã pela grande oportunidade novamente
de abrir estas páginas da Palavra eterna de Deus.

Agora, a razão por que eu tomei para mim tentar explicar isto é por causa de… Nós
estamos a passar pelo livro de Apocalipse e nós acabamos de ver as sete eras da igreja.
E depois no final do capítulo três do livro de Apocalipse, a igreja é tomada da terra até à



A Septuagésima Semana De Daniel 4

glória.  E  eu estou a tentar  de todo o meu coração levar  isto  às  pessoas:  que elas
esperam que algo aconteça que vêem escrito no livro de Apocalipse quando não foi
aplicado à era da igreja e nós estamos mais perto do fim do que vocês pensam.

18 Há  algumas  noites  atrás,  o  Billy,  o  meu…  ou  a  minha  nora,  melhor  dizendo,
telefonou-me a meio da noite e disse que houve um homem chamado Andy Herman -
que é um primo meu - que estava deitado no hospital. E eu fui vê-lo. Eles tinham-no
anestesiado tanto que ele estava a dormir e eu não consegui falar com ele. Na manhã
seguinte… eu pedi que Deus o mantivesse vivo para que eu pudesse… Ele era um bom
homem, mas ele apenas não era um Cristão. Ele não é um tio, ele é um primo - casou
com uma prima minha.

E depois, quando a Tia Adie me disse ali, ela disse, “Billy, todos estes oitenta anos
de vida, ele não serviu a Deus. Mas,” disse, “há algumas semanas atrás ele estava
sentado em casa…” Ele tinha oitenta anos de idade. Claro que ele já não fazia muito
trabalho manual. Mas disse que ele a chamou e disse, “Adie, sabes que mais? Cristo
veio ter comigo aqui há alguns minutos atrás.”

Ela olhou para mim e disse, “Andy, estás…? Que se passa?”

Ele disse, “Não. Ele esteve aqui mesmo à minha frente e Ele disse uma coisa.”

Disse, “O que é que Ele disse?”

“É mais tarde do que imaginas.”

19 Passadas algumas semanas - duas ou três semanas - ele teve um AVC e ficou
paralisado lá no hospital, a morrer. Eu disse, “Tia Adie, devia ter vergonha por não me
chamar a mim, ou a alguém, para colocar este coração em ordem para esta hora a que
ele está a chegar agora.”

Eu pedi ao Senhor na manhã seguinte quando eu… Ele não podia falar por isso eu
apenas perguntei-lhe, eu disse, “Consegue ouvir-me, Tio Andy?” E ele conseguiu abanar
a cabeça um pouco e mover os maxilares. Eu orei por ele, fiz com que confessasse os
seus pecados perante Deus. Eu quis baptizá-lo e a Tia Adie quis baptizá-lo.

E eu fui à entrada para ver uma jovem que vive na vizinhança aqui, que eles iam
enviar para o hospital psiquiátrico e o Senhor fez uma grande coisa por ela - foi para
casa.

Depois na Estrada eu encontrei-me com uma irmã de cor e ela disse, “Você não é o
Irmão Branham?”

E eu disse, “Sou.”

Ela disse, “Lembra-se de mim? Eu sou a Sra. Drye.”

E eu disse, “Sim, creio que me lembro. Pete Drye e os outros. Sim, eu lembro-me
de si.” Ela olhou para o quarto e quando nós… eu perguntei-me por que é que ela disse
aquilo. E ali o Tio Andy levantou-se da cama e sentou-se ali, a mover as mãos e os
braços como mais ninguém, a tentar tirar a coisa da cama para que pudesse sair dali e ir
embora. Agora eles estão a vir para ser baptizados no nome do Senhor Jesus, ele e a
sua esposa.
20 Mas por que é que eu disse isso: é mais tarde do que imaginamos. E eu creio que
estas “Setenta Semanas de Daniel” vão trazer isso ao nosso entendimento.

Agora, a maioria dos nossos irmãos Pentecostais (que eu disse antes na fita que
eles discordam disto), eles esperam por uma coisa grande, poderosa que aconteça. E
meus irmãos, se ouvirem com muita atenção e não… e ouvirem, vão ver que essa coisa
grande, poderosa já passou. Jesus está prestes a voltar.

A igreja sai no capítulo três de Apocalipse. Ninguém falou ali sobre… nada a não ser
apenas… a última coisa foi o último mensageiro da era. Depois nós tratamos com os
Judeus até à vinda novamente com a noiva no capítulo dezanove. Desde o capítulo seis
até  ao dezanove é tudo Judeu.  É  aí  que eu quero chegar  ao meu bom amigo aqui
durante estes selos, o Irmão Wood, que antes era Testemunha de Jeová, (ele e toda a
sua família aqui nesta manhã), que esses 144000 não eram… não tinham nada que ver
com os Gentios. Eles são Judeus, veja. E não é o corpo místico de Cristo na terra hoje. A
noiva é  esse corpo místico.  Pelo  Espírito  Santo nós somos baptizados nesse corpo
místico.
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21 Agora, nós sabemos que no livro de Daniel aqui, onde nós estivemos a ler... Nós
vamos ler novamente porque é a Sua Palavra. No capítulo nove de Daniel, no versículo
vinte e quatro:

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa
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.

Versículo vinte e cinco:

Sabe e entende: desde...

Agora, foi disso que estivemos a falar e terminámos no último Domingo à noite,
“Ungir o Santo dos santos.” É aqui que começamos nesta manhã, no versículo vinte e
cinco.

Sabe e entende: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar
Jerusalém

[Essa é a “santa cidade,” veja.]

...até... ao Messias, o Príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas;
as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos.

E, depois das sessenta e duas semanas, será tirado o Messias mas não por
si  mesmo;  e  o  povo  do  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. . .

Agora lembre-se, esse é o fim da guerra.  Nós temos aqui  no quadro. E agora,
vamos começar outra coisa.

E ele firmará um concerto com muitos por uma semana; 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; [É tudo.] e o que
está determinado será derramado sobre o assolador.

22 Oh, que lição! Eu disse à minha esposa no outro dia, “Pergunto-me se as pessoas
estão realmente a entender.” Agora, eu quero que entendam. Se tiver de ficar aqui o dia
inteiro, eu fico. Agora, nós queremos entender, vejam. Nós queremos saber que isso é
verdade e se apenas puderem ver. E eu perguntei se talvez...

Depois mais tarde eu vou deixar o diagrama aqui pendurado e podem desenhar
depois. Venham aqui esta tarde, quando quiserem e desenhem os diagramas e assim
por diante. Vai ajudar a entenderem. É por isso que eu coloquei aqui, para que possam
entender.

23 Agora, vamos fazer uma pequena revisão para que possamos ter uma base. Agora
Daniel estava preocupado com o seu povo, porque ele tinha lido o profeta Jeremias e
entendeu que Jeremias tinha dito que eles estariam em cativeiro durante setenta anos.
E depois, ele viu que eles já tinham estado em cativeiro durante sessenta e oito anos.
Assim ele soube que o tempo estava próximo. Por isso ele deixou de lado todo o seu
trabalho, baixou, como era lá, as persianas para todas as suas tarefas diárias, virou a
sua face para Deus, colocou pano de saco e cinzas e foi jejuar e orar para que pudesse
entender quando é que seria o seu tempo. Depois vemos, como eu já disse antes... (A
ventoinha está só um pouco forte demais; faz-me ficar rouco. Obrigado, irmão.)

24 Agora, isso... nós vemos que Daniel, ele queria esta informação para o seu povo. E
eu penso que se Daniel, lendo os profetas antes dele, e tinha este tipo de entendimento
que estava próximo do fim, e buscou a Deus para ver como estava próximo o fim; então
eu penso que nós estamos justificados, ao ver que estamos no fim do caminho agora,
para colocar, não pano de saco e cinzas, mas para lançar fora as coisas do mundo e as
nossas preocupações desta vida e buscar a Deus para ver em que dia do ano é que nós
estamos, porque nós vemos que estamos no fim. E assim para que a igreja jejue e ore e
esteja pronta,  é  por  isso que eu tenho tentado por  mim, não apenas explicar  isto,
porque eu sempre saltei isto, e disse, “Essas setenta semanas de Daniel,” porque eu não
conseguia entender... E é por isso que eu tomei para mim mesmo agora tentar explicar
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isto e creio que pela ajuda de Deus posso fazê-lo, com a Sua graça, trazer ao ponto
onde... para vos mostrar como estamos próximos da vinda do Senhor.

25 Agora, Daniel estava apenas... dentro de dois anos. Depois vemos que enquanto
ele estava em oração, o anjo Gabriel foi rapidamente ter com ele e não apenas lhe
explicou quando é que o seu povo ia sair do cativeiro, mas também tudo o que estava
determinado para o seu povo, tudo o que faltava para o seu povo. Ele disse, “Ainda
restam setenta semanas para o Judeu.”

Depois vemos que ele tinha um sêxtuplo propósito: e um deles era extinguir a
transgressão e  dar  fim ao pecado,  fazer  expiação pela  iniquidade,  trazer  a  justiça
eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos santos.

E nós vimos, no Domingo passado de manhã, Daniel na sua condição ali a orar; no
Domingo passado à noite, dando as Escrituras, para que as pessoas lessem quando
chegassem a casa. Leram? Gostaram? Maravilhoso!

Agora, o sêxtuplo propósito... E nós vemos que neste sexto propósito, “ungir o
Santo dos santos,” nós vimos que Santo dos santos sempre representou a igreja, o
tabernáculo. E a última coisa que seria feita era ungir o Santo dos santos. Esse é o
tabernáculo do milénio em que Ele vai viver durante o milénio, em que nós vamos viver.

26 Agora, hoje agora, nós estamos a abordar, o que são as setenta semanas? E esta é
uma parte vital, as setenta semanas.

Agora, nós sabemos que as Escrituras não podem mentir. Têm de ser verdade. E se
este anjo Gabriel veio e disse a Daniel que só restam setenta semanas para os Judeus...
Agora, nós aplicaríamos isso a seis dias...  ou, a uma semana de sete dias, mas na
profecia é sempre dado em parábolas.

E assim, não há dúvida que ao longo da era houve centenas e centenas de pessoas
- entendidos, homens capazes - tentando explicar o que eram estas setenta semanas. E
eu já li muitos dos seus comentários sobre isso. E estou muito grato ao Sr. Smith da
igreja Adventista pelos seus pontos de vista, estou muito grato ao Dr. Larkin pelos seus
pontos de vista, estou grato a todos estes grandes estudiosos pelos seus pontos de vista
sobre isto. E ao ler, ajuda-me bastante por poder encontrar lugares onde parece certo.
Mas para ter os pontos de vista que eu pensei que gostaria de explicar, eu fui pesquisar
na enciclopédia, do tempo, para descobrir o que o tempo significava.

27 E vemos aqui, nós temos “tempo, tempos e metade de um tempo.” O que é tempo?
O que é uma semana? Agora, isso foi há 3430 anos atrás desde que Deus começou a
tratar com os Judeus - há muitos, muitos anos atrás. Daniel foi antes de Cristo. Esse
tempo foi 538 - 538 anos antes de Cristo, quando ele falou deste tempo, tempos e
metade de um tempo e setenta semanas. Veja onde as setenta semanas o levavam.
Ora, ele ainda estava na Babilónia passado setenta semanas e no entanto Deus disse-
lhe que esse era todo o tempo que estava determinado para o povo.

28 Agora, a minha igreja aqui sabe que ao longo dos anos eu sempre vos disse, “Se
quiserem saber qual é o dia da semana, olhe para o calendário. Mas se quiser saber em
que tempo estamos a viver, olhe para esses Judeus.” Esse é o único relógio. Deus não
destinou certos tempos para os Gentios. Não houve um certo espaço de tempo. E é por
isso que eu acho que muitos dos grandes escritores se confundiram, estavam a tentar
aplicar isto ao Judeu e ao Gentio, porque Ele disse, “O teu povo.” Mas Ele estava a falar
com Daniel, não com a igreja - o povo de Daniel, o Judeu. Se Ele estivesse a falar com a
igreja você não consegue levar isso a lado nenhum. Você está lá atrás, ainda antes da
vinda de Cristo. Ia acabar em qualquer tipo de semanas proféticas que quisesse colocar
isso. Já acabou. Mas Ele estava a falar com o Judeu, por isso o Judeu é o relógio de
Deus.

29 Lembra-se aqui há pouco tempo atrás quando o Irmão Arganbright da Califórnia, o
vice-presidente da Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Completo, veio a
minha casa e trouxe uma fita e… não foi uma fita, mas foi um filme onde eles… dos
“Três Minutos Até À Meia-Noite.” Isso foi tirado da investigação científica. Quando eu vi
esses Judeus a voltar, de volta a Jerusalém, eu vim até aqui ao Tabernáculo, e eu disse,
“Eu sinto que tive uma reconversão.” Muitos de vocês lembram-se disso. Eu disse, “Ao
ver  aqueles  Judeus  a  voltar…”  Jesus  disse  em Mateus,  no  capítulo  vinte  e  quatro,
“Quando virdes a figueira a brotar os seus rebentos, sabeis o que esperar,” veja - os
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Judeus a voltar.

30 Agora, eu tenho alguns comentários aqui  escritos.  Eu gostava de entrar neles.
Agora, e eu vou levar o meu tempo para que possam também apontá-los. Agora, tudo
isto acontece, estes… Agora, nós… lá, durante o tempo em que nós estamos agora, tudo
isto  acontece  para…  É  Judeu,  nada  que  ver  com  a  igreja.  Qualquer  coisa  desde
Apocalipse no capítulo três até ao dezanove não tem nada que ver com a igreja. Não
consegue fazer com que bata certo. Não está lá sequer.

Agora, eu quero explicar como é que eu descobri isto. Agora, no quadro, muitos de
vocês vão ver que eu tenho desenhado um espaço de tempo, como isso vem ao espaço,
para que todos possam entender. Conseguem…? Vocês não conseguem ver lá atrás,
suponho eu, é uma letra muito pequena. E essa é a letra da Becky e essa imagem… eu
tinha uma pior do que essa, mas a Becky desenhou isso - essa imagem do sonho de
Nabucodonosor. E eu acho que parece mais uma menina, Becky, do que um homem.
Mas de qualquer forma, vai dar a informação, aquilo que nós queremos.

31 Agora, se nós lermos na Bíblia que há setenta semanas determinadas para o povo…
Agora, não tem nada que ver com a igreja. As setenta semanas não têm nada que ver
com a igreja. Se reparar aqui, no diagrama eu tenho a era da igreja no meio dessas
setenta semanas. Nós temos isso aqui. Um irmão lá na Geórgia desenhou para nós aqui
enquanto passamos pelas eras da igreja. E nós temos a certeza que entendemos o que
isto significa.

Este  branco na igreja  aqui,  isso  significa  que foi  tudo apostólico.  E  depois  na
segunda era da igreja, eles tiveram a doutrina dos Nicolaítas. Ou, eles tiveram as obras
dos Nicolaítas, ainda não se tinha tornado uma doutrina. Na terceira era da igreja torna-
se uma doutrina e na quarta era da igreja foi organizado e foi um papado Romano. E na
quarta era da igreja foram as Eras das Trevas [a Era Medieval - Trad.] Repare, toda a
escuridão aí representa o Nicolaismo ou o Romanismo. A parte branca representa o
Espírito Santo,  a igreja.  Como foi  no princípio no tempo de S. Paulo,  toda a igreja
apostólica estava cheia do Espírito Santo. Depois os aristocratas começaram a entrar.
Depois eles finalmente consolidaram-se e fizeram toda uma nova igreja a partir disso e
apenas… a pequena igreja foi queimada e apedrejada e atirada aos leões e tudo o resto.

32 Na reforma veio Lutero, um pouco mais de brilho, veja. Nos dias de Wesley foi
trazido um pouco mais de brilho. Mas na última era da igreja aqui, na era da igreja
Nicolaíta, essa é a era em que nós… ou, não a Nicolaíta, mas de Laodicéia, essa é a era
em que nós vivemos. Repare, não há muita luz.

Uma mulher  viu  o  desenho ali,  disse,  “Tenha vergonha,  Irmão Branham, este
grande dia de esclarecimento…”

Eu disse, “Imagino que quando for examinada isso nem se compara.” Quando se
chega à verdadeira pureza no coração, nascido de novo pelo Espírito… Lembre-se, esta
foi a única era da igreja em que Cristo foi colocado fora da sua própria igreja, de todas
elas.  Nós  temos uma grande confissão,  mas  será  que temos a  posse,  é  disso  que
estamos a falar. Será que Cristo está mesmo na igreja? Será mesmo uma minoria.

33 Agora, agora, vamos ver as setenta semanas de Daniel. Agora eu posso repetir
aqui novamente, ministros do evangelho, se discordarem disto, muito bem. Elas estão
divididas em três períodos, como vemos em Daniel  9 - três períodos: Primeiro, um
período de sete semanas; depois sessenta e duas; e depois um período de uma semana.
Elas estão divididas em três períodos diferentes.

Agora, eu tenho aqui dividido no quadro. O primeiro período, o segundo período e
no meu entendimento pelo evangelho, pelo Espírito Santo, que no tempo do fim Deus
volta novamente ao Judeu.

Agora, nós sabemos por todos os evangelhos que Paulo ensinou e os outros, que
Deus vai voltar novamente aos Judeus. Bem, então, se Ele vai voltar novamente ao
Judeu, como é que nós podemos aplicar lá ao tempo de Daniel? Temos de aplicar nesta
última era. E é depois da igreja Gentia partir, porque Ele trata com Israel como uma
nação, connosco é como indivíduos.

34 Agora,  eu  tenho  algumas  coisas  escritas  aqui  que  gostava  de  ler  enquanto
avançamos. Agora, a saída da ordem para reconstruir Jerusalém, que foi no dia catorze
de Março. Se alguém quiser escrever isso, em Hebreus vão encontrar chamado N-i-s-a-n
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- Nisan, que significa “Março.” O decreto foi dado no dia catorze de Março, 445 a.C. o
decreto saiu para reconstruir o templo. Vocês entendem, porque já leram as Escrituras.
Até ser completado, levou quarenta e nove anos a completar o templo e a cidade, para a
reconstruir. E como a Bíblia disse aqui, Daniel a falar (ou, o anjo a Daniel), que os
muros… E seriam reconstruídos em tempos trabalhosos. E muitos de nós lembramo-nos,
quando foi construído eles tinham um bloco de betume numa mão e uma espada na
outra para estar atento ao inimigo. “E seria contruído em tempos trabalhosos.” Assim
aqui está onde eu vejo que ao ter os meus dias…

35 Agora, nós temos dois… três calendários diferentes. Vamos ao antigo calendário
astronómico e vemos que no calendário Juliano há 365 e um quarto num ano. Eles
contaram isso pela passagem de Sardes e das várias estrelas e assim por diante. Eles
contaram o tempo. Agora,  nós vemos no calendário Romano, em que nós vivemos
agora, 365 dias num ano pelo calendário. Mas no calendário Cristão ou profético nós
vemos que só há 360 dias num ano.

Agora, você pode questionar-se de onde surgiu esta confusão. Agora, eu só posso
dizer isto por mim mesmo. Eu creio que lá antes da destruição do dilúvio, lá nos dias de
Jó e assim por diante, que eles viam o tempo pelas estrelas e nós entendemos… ou lá
antes desse tempo em que o mundo estava na posição direita. E depois no pecado do
homem, na destruição do mundo, desviou-se e vieram as cheias, por isso temos os
glaciares de gelo e assim por diante; e todo o topo e o fundo da terra estão cheios de
gelo. Nós sabemos isso. E a terra não está numa posição recta; está inclinada. Isso
afastou-os daqui da lua e das estrelas, onde eles estavam a olhar e deslocou-os. Ou,
você não podia manter mais o tempo, porque está desviado. Por isso, não ia chegar
àquelas estrelas ao mesmo tempo, porque está fora do sítio para aquelas estrelas.
Entende? Creio que é isso.

36 Está para trás nessa condição. E isso só mostra que isto é apenas um período de
tempo. Não consegue ver? Deus não tem as coisas fora de ordem. Ele está apenas a
deixar andar assim por algum tempo. E eu creio verdadeiramente que essa coisa foi
feita e nestes últimos dias é quando Deus vai revelar estes segredos para a igreja. Ele
ainda não fez isso e a razão por que Ele não o fez é para manter a igreja atenta e
sempre em oração, não sabendo quando é que isso viria. Mas lembre-se que em Daniel
12 Ele disse, “Os sábios entenderão neste último dia.” Foi-lhes dado a eles.

O Espírito de sabedoria vem à igreja para dar a conhecer à igreja pela revelação do
Espírito Santo - trazendo a igreja e revelando em que dia estamos a viver. O mesmo
que Gabriel fez com Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nos últimos dias para revelar
estas coisas grandes, profundas e secretas. Entende agora?

37 Agora,  isso  acabaria  com esse  ano  astronómico,  ou  com o  calendário  do  ano
Juliano, veja, o ano astronómico, porque o mundo está inclinado. Todos nós sabemos
isso por estudarmos na escola e está inclinado. Por isso essas estrelas não passariam na
linha da terra ao mesmo tempo. Por isso, o calendário Romano está errado também,
porque não se consegue juntar os dias… Há muitas coisas que eu podia dizer aqui - que
até vemos que a própria natureza nos ensina que só há exactamente trinta dias no ano.

Agora,  vamos ver Apocalipse onde nós vamos ter  de ir  aqui  nos dias dos dois
profetas. A Bíblia disse que eles profetizaram por mil duzentos e sessenta dias. Agora,
você toma o calendário astronómico, ia falhar por muito os três anos e meio. E toma o
calendário Romano que temos hoje, ia falhar por muito. Mas tome o calendário profético
e há exactamente mil duzentos e sessenta dias em trinta dias no mês, veja.

38 Nós temos trinta dias nalguns meses, trinta e um no mês seguinte, vinte e oito em
alguns. Veja, estamos todos confusos. Mas Deus não tem isso em ziguezague, para cima
e para baixo, para a frente e para trás. Ele acerta exactamente da mesma forma. Trinta
dias num mês. Não são trinta e um, depois trinta, algo assim, vê? Mas isso foi tudo feito
na grande economia de Deus para manter a igreja atenta e em oração, estando pronta,
tendo as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mas, oh, nestes últimos dias Ele
prometeu… Agora, nós vemos onde estamos a viver. E lembre-se, o propósito, o único
propósito é fazer isto.

39 Agora, se houvesse sete… Veja, há exactamente quarenta e nove dias… quarenta e
nove anos, melhor dizendo, no tempo da construção do templo, os sete… ou as sete
semanas proféticas. Sete semanas, porque houve sete semanas determinadas para o
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templo, para reconstruir o templo; e foi construído em exactamente quarenta e nove
anos. Agora nós temos o significado do tempo das semanas, porque se a Bíblia disse, o
anjo disse, levou sete semanas até à construção do templo… E foram exactamente
quarenta e nove anos a construir o templo, desde 14 de Março até… 538 a.C., até o
templo ser restaurado novamente e as ruas serem restauradas - exactamente quarenta
e nove anos. Então o que é que nós temos? O que é que nós temos? Porque se sete
semanas significam quarenta e nove anos, então uma semana é igual a sete anos e sete
vezes sete são quarenta e nove. Exactamente! Aí está.

40 Assim agora,  não  há  mais  suposições.  Nós  sabemos  agora  que  cada  semana
significa sete anos. Entendemos? Vamos dizer juntos: “Uma semana é igual  a sete
anos.” Agora nós sabemos que entendemos. Uma semana é igual a sete anos.

Aqui  estamos aqui  mesmo - a primeira semana. Quarenta e nove anos para a
reconstrução  do  templo.  Agora,  esta  linha  no  topo  aqui  representa  a  nação  Judia
enquanto avança. Isto é apenas tempo e quando desce aqui, passa da nação Judia para
o tempo Gentio, depois sobe novamente e apanha Israel e continua.

41 Agora, aos Gentios não foi destinado um certo tempo. Dizia apenas, “tempo dos
Gentios.” E vemos que até Jesus não lhes destinou um tempo, porque nós vemos aqui
em Lucas 21:24, Ele disse, “Pisarão os muros de Jerusalém até que os Gentios…” Deixe-
me citar isso. Estou a citar de memória. Deixe-me ler, se quiser abrir comigo, em S.
Lucas 21 e 24. Eu estudei isto claramente o melhor que pude.

E cairão ao fio da espada, e para todas as nações [De quem é que Ele está
a  falar?  Dos  Judeus.  Essa  é  a  destruição  do  templo  em 70  d.C.]  serão
levados cativos [Agora lembre-se, não foi apenas para a Babilónia, não foi
apenas para Roma, mas para todas as nações. É aí que os Judeus estão
hoje, em todas as nações.]; e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que
os tempos dos gentios se completem.

42 Então  há  um  tempo  destinado,  mas  ninguém  sabe  quando  será,  veja.  É  um
mistério, veja, o tempo Gentio. Mas os Judeus… E nós não podemos dizer qual é o
tempo pelo que a igreja… seja desviado ou não, ou o que está a fazer. Não se pode dizer
por aí. Mas olhe para os Judeus - aí está um calendário do tempo. Vê? Deus destinou-
lhes exactamente um dia, hora e tempo, mas nunca fez isso com os Gentios. Ele fez
com os Judeus, por isso vamos olhar para os Judeus, então vamos ver onde estamos.

Agora, as sete semanas foram quarenta e nove anos. Nós temos agora claro que
uma semana são sete anos. Uma semana, sete anos.

43 Agora, está dito que desde a ordem para reconstruir a cidade, até ao Messias (e o
Messias foi  Cristo,  claro) serão sete semanas e sessenta e duas semanas,  fazendo
sessenta e nove semanas, veja. Muito bem. E sete vezes sessenta e nove dá 483 anos.
Agora, estão a apontar? Se quiserem que diga novamente, terei todo o gosto em fazê-
lo.

Agora, é-nos dito desde a saída da ordem para reconstruir a cidade, até ao Messias
será  sete  (sete,  é  o  primeiro,  aqui  mesmo),  sete  semanas  e  sessenta  e  duas  (dá
sessenta e duas e sete são sessenta e nove) - sessenta e nove semanas. Sete vezes
sessenta e nove faria 483 anos. Por isso, até ao Messias (agora, estamos a chegar a
esta parte aqui)… até ao Messias, tem de haver 483 anos - 483 anos.

44 Agora, Jesus, o Messias, entrou na cidade de Jerusalém, triunfante, em cima de
uma  mula  branca  no  Domingo  de  Ramos,  a  2  de  Abril,  30  d.C.  Jesus  entrou  em
Jerusalém no Domingo de Ramos, em 30 d.C. E agora, agora, desde 445 a.C. até 30 d.
C. são exactamente 475 anos.

Mas como já vimos que as sessenta e nove semanas dão 483 anos… Agora, é aí
que o problema surge, aí mesmo, veja. Nós só temos aqui com a marca da Bíblia aqui, o
tempo, só tem 475 anos e na verdade são 483 anos, uma diferença de oito anos.

Agora, Deus não pode fazer com que isso falhe. Se Ele disse que seriam tantos
dias, são tantos dias. Se Ele diz que é assim tanto, é assim tanto. Assim o que é que nós
vamos fazer? Agora, de 475 a.C. até 30 d.C. são anos Julianos ou astronómicos, que são
de  365  dias  e  um  quarto  cada.  Mas  quando  nós  reduzimos  esses  dias  ao  nosso
calendário profético…

45 Agora, deixe-me parar aqui só um minuto, para que possam saber sem sombra de
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dúvida. Eu não tomaria esse lugar. Eu posso levar por todas as Escrituras e provar-lhe
que esses sete dias são… que uma semana são sete anos na Bíblia. Eu acabei de fazer
isso aqui em Apocalipse no capítulo treze… ou, no capítulo onze e no versículo três.
Aqueles profetas vão profetizar por mil duzentos e sessenta dias, que é no meio da
última semana dos Judeus. Depois eles são cortados e estabelece-se o Armagedão.
Depois se isso é assim, aí está mais uma vez, exactamente trinta dias num mês, veja.
Então não são trinta e um dias e vinte e oito dias e assim por diante - são exactamente
trinta dias em cada mês.

46 O  nosso  calendário  profético  leva-nos  a  360  dias  como  usamos  agora  nas
Escrituras. Nós temos exactamente 483. Aí está - 483. Aqui temos exactamente a prova
da profecia - exactamente verdade. Porque desde o tempo da saída para construir o
templo até à destruição… Quando eles rejeitaram Cristo e O mataram em 33 d.C. -
quando Cristo foi morto - foi exactamente 483 anos. Agora, desde a saída da ordem
para a reconstrução de Jerusalém foram determinadas sete semanas, que significava
quarenta e nove anos e quarenta e nove anos acertou exactamente. Bem, desde a
reconstrução do templo até ao Messias foram 438 anos. Assim - 434 anos e 434 vezes
49 dá exactamente 483 anos. Acertou exactamente até ao dia - de dia em dia. Amém!
Aí tem!

O  Messias,  o  Príncipe,  virá,  veja.  Sete  vezes  sessenta  e  nove  dá  484  anos
exactamente. Acertou em cheio. Assim então nós sabemos perfeitamente, nós sabemos
exactamente que a Escritura está certa. Aqui está. Mas veja, todos estes…

47 Quando Deus tinha o mundo anterior ao dilúvio e o destruiu pela água e mudou a
data  astronómica,  e  depois  permitiu  que  os  Romanos  viessem  e  fizessem  o  seu
calendário - que, acerta e falha e assim por diante… E eu acho que até na enciclopédia,
onde eu estive a ler…

Ora, a propósito, o Irmão Kenny Collins, será que ele está no edifício nesta manhã?
Kenneth Collins? Sabe quando me enviou aquele grande conjunto de enciclopédias?
Lembra-se disso? Você enviou-me ali quase um camião cheio daquilo. Eu pensei, “O que
é que um imaturo como eu vai fazer como tudo isso.” Sabe, o Senhor estava a guiá-lo,
Kenny. Foi aí que eu fui buscar a informação, ali daquela velha enciclopédia - o tempo. E
eu estava a estudar. E a Becky usa-as para a escola. Eu tenho-as no meu escritório de
estudo,  lá  na  minha  cave.  E  nós  fomos  lá  e  encontramos  e  procuramos  ali  e
encontramos  exactamente,  desenhamos  todos  os  calendários  e  os  tempos  que  já
existiram, veja. Assim encontramos.

Aí está, exactamente 483 anos desde a saída da ordem para restaurar o edifício até
ao  tempo em que o  Príncipe  Messias  foi  rejeitado,  dá  exactamente  483 anos  pelo
calendário.

48 Agora veja, nós estamos a usar este mesmo calendário aqui, porque se Deus usou
este calendário aqui, então Ele tem de o usar no resto do tempo pela Bíblia. Está certo?
Deus não muda. Assim se sete semanas eram quarenta e nove anos, sete semanas
novamente são quarenta e nove anos. Uma semana são sete anos, veja, por isso torna-
o perfeito. E se acertou exactamente aí, vai acertar exactamente mais uma vez. Amém!
Oh, bem! Isso anima-me. Oh, eu gosto muito de saber daquilo que estou a falar. Gosto
muito disso, porque…

Como o homem me disse, lá no Kentucky, “Eu gosto de ouvir alguém a falar que
sabe aquilo que está a dizer.”

Eu disse, “Eu também.”

Ele disse, “É esse o problema com vocês, pregadores. Vocês não sabem aquilo de
que estão a falar.”

“Bem,”  disse  eu,  “eu  agradeço  o  seu  elogio,  mas  há  algumas  coisas  que  nós
sabemos daquilo que estamos a falar.” Eu sei que sou nascido de novo. Eu sei que
passei da morte para a vida. Eu sei que há um Deus, porque eu falei com Ele. Eu tive-O
a falar através de mim, e a falar com os outros e a dizer-me coisas acerca dos outros; e
eu sei que Ele é Deus. Está certo. Ele foi tão bom por descer e tirar a minha fotografia
com Ele onde o mundo científico não pode negar. E eu abri a Escritura e vi que isso é
exactamente para cumprir esta era da igreja - exactamente o que acontece. Assim
então eu sei que nós estamos aqui. Amém!
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49 Agora, nós podemos não ser instruídos, nós podemos não ser pessoas de elevado
estatuto e coisas assim, nós podemos não ser dignitários - mas nós conhecemos Deus.
Nós conhecemo-Lo por causa do Espírito Santo e compara-se com a Escritura, palavra
por palavra, em que sabemos que é verdade. Nós estamos a viver no último dia.

Agora, lembre-se agora, que este ano profético de 360 dias no ano… Olhe para
tudo o resto. A natureza, como alguns de vocês conseguem entender, até na mulher, e
assim por diante, veja, trinta… trinta dias. Apenas… veja, toda a natureza está assim
estabelecida,  veja.  Não  é  trinta  e  um,  trinta,  ou  vinte  e  oito,  ou  algo  assim;  são
exactamente trinta dias todo o ano. Esse é o calendário profético - exactamente 483
dias.

Aqui  temos a  prova  exacta  da  profecia  -  445 anos  antes  estava  exactamente
correcto. Agora, tudo o que foi profetizado que ia acontecer nessas setenta semanas
nunca aconteceu lá, por isso está guardado para os últimos dias agora.

50 Agora,  meus irmãos Pentecostais,  agora  meus irmãos Testemunhas de  Jeová,
entendem…? Sabem onde é que aparecem os 144000? Sabem onde é que todos os
grandes milagres de Apocalipse aparecem? Lá na era Judia; não é na nossa. Não há
nada registado aí, é apenas a igreja a preparar-se e a sair. Claro, com o poder de Deus
nós fazemos milagres e riquezas. Nós sabemos isso. Mas a coisa verdadeira estava aqui
para os Judeus… quero dizer, o verdadeiro poder a operar, a operar milagres.

Os 144000 não aparecem aí. Eles estão… Eles aparecem, não no capítulo três, eles
estão lá mais à frente nas Escrituras. E agora, nós vemos que tudo isto devia acontecer
neste tempo da semana setenta, a última semana. Agora, se eles já tiveram sessenta e
nove  semanas  e  viveram exactamente  da  forma que  Deus  lhes  disse  para  viver  e
aconteceu exactamente da forma que Deus disse que ia acontecer, então há mais uma
semana prometida para os Judeus. Agora, irmãos, preparem-se. Vêem? Ouçam como
estamos próximos. A última semana, sete… o sétimo ano…

51 Agora, todos entendem até aqui? Se entenderem… Todos entendem até aqui, que é
perfeitamente a verdade, é a Bíblia, são os anos proféticos?

Agora, nós viemos e temo-los aqui para a rejeição do Messias, veja, desde o… para
a rejeição do Messias, a última semana.

Agora, eu quero parar aqui mesmo por um momento e explicar isto. Que quando
eles rejeitaram o Messias foi quando eles, claro, rejeitaram Jesus como Salvador e O
crucificaram. Lembra-se aqui o que a Bíblia disse: “E Ele será cortado, mas não por Si
mesmo, o Messias, o Príncipe…” Agora, pense como essa profecia acertou. Eu quero que
isto penetre em si, que se essa profecia acertou exactamente na data, exactamente no
tempo e  exactamente  da forma que disse  que seria,  estes  outros  sete,  estas  sete
semanas restantes, uma… sete anos, melhor dizendo - sete dias, sete anos - vai acertar
exactamente de acordo com a Escritura.

52 Agora lembre-se, Ele foi cortado - o Messias. Os Judeus, Deus parou de tratar com
eles. Eles não foram mais longe. Depois eles foram espalhados pelo Império Romano. E
repare no meu diagrama aqui… eu quero que entendam isto agora e desenhem. Está a
ver aqui onde eu tenho a cruz? Foi quando eles rejeitaram. Mas o tempo estendeu-se
um pouco mais, veja. Porquê? Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. Quarenta
anos depois, Tito, o general Romano, destruiu Israel - Jerusalém - e espalhou o povo
por todo o mundo.

Veja, Tito quarenta anos mais tarde… Assim na verdade o tempo Judeu estendeu-
se até à completa… Deus não estava a tratar com eles. Ele apenas tratou com eles até
que rejeitaram Cristo. Depois quando eles crucificaram Cristo, eles clamaram, “Que o
seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos,” e foi assim desde então. Mas antes
de eles serem espalhados… Ouça! Oh, irmão! Antes de todos se espalharem por todo o
mundo, Deus levou cerca de quarenta anos a destruir o templo e a espalhá-los por todo
o mundo. Mas Deus não voltou a tratar mais com eles. Deus não voltou a tratar mais
com eles. Ele foi tratar com os Gentios. Você sabe isso. Entende agora? Agora, aqui nós
começamos nas eras da igreja, o tempo Gentio, Deus… longe dos Judeus.

53 Agora, meu irmão missionário, isso foi para os Judeus. Um irmão muito querido
aqui algures, aqui está o que eu quero que você veja e entenda. Veja, Deus parou de
tratar com os Judeus ali mesmo, porque Deus sempre trata com Israel como uma nação.



A Septuagésima Semana De Daniel 12

Todos sabemos isso. Israel é uma nação. Os Gentios são um povo. E Ele teve de tomar
um povo  dos  Gentios  pelo  Seu  nome.  Nós  vamos  chegar  a  isso  dentro  de  alguns
minutos.

Mas agora, nestas sete eras da igreja por que nós já passamos no tempo Gentio -
desde a crucificação de Cristo até ao fim das eras da igreja agora, nós vimos isso, já
passamos por tudo isso. Agora estamos a chegar ao ponto em que podemos entrar nos
sete selos, nas sete taças, nas sete trombetas e tudo o que isso representa juntamente
-  tudo  a  tratar  com  os  Judeus  e  o  juízo  de  Deus  para  o  povo  sobre  a  terra  e  o
remanescente…
54 Lembre-se, neste grande tempo de perseguição, há milhões de Gentios que vão
morrer aí. Essa noiva rejeitada, esse remanescente da semente da mulher, a virgem
adormecida, ela vai passar por isso. É claro como estas setenta semanas, é tão claro
como isso. E elas vão passar por isso. Assim se não tiver o Espírito Santo, é melhor
recebê-lo o mais depressa possível. Estamos no tempo do fim.

Agora repare, sete eras da igreja. Agora, eu não tenho de passar por elas, porque
nós já as temos em fita; e estão a ser colocadas em livros e tudo, que esse era o tempo
em que… Deus nunca disse que haveria tantos dias, tantas horas, ou tantos anos. Ele
nunca disse nada. Ele disse, “Até que a dispensação Gentia termine,” até… os muros
seriam pisados, até Deus parar de tratar com os Gentios.

55 Agora, nós vimos, que ao longo destas eras, nós tivemos o Espírito Santo aqui; e
depois Deus, de volta ao princípio, começou a dizer então, na rejeição de Cristo… Deus
mostrou a João exactamente o que ia acontecer durante o reino Gentio. Agora, você não
tem nenhum tempo limitado como os Judeus, mas nós temos um sinal. Nós temos um
aviso. Bem, Deus fez com os Judeus exactamente o que Ele disse que faria nesses
sessenta e nove anos… ou foi 483 anos, mas sessenta e nove semanas. E falta uma
semana, uma semana ainda determinada.

Agora, não conseguimos aplicar aqui, porque isto é Gentio, a igreja. Quantos é que
entendem isso? Agora, isto é Apocalipse, começando no capítulo um até ao capítulo três
leva-nos até Laodicéia.  Agora,  nós vemos exactamente como era toda a igreja -  o
próprio mundo da igreja. Deus nunca incluiu o pecador a não ser que ele queira ser
salvo. Mas o mundo da igreja estava todo branco. Depois vieram os Nicolaítas que
quiseram formar uma organização. Os dignitários entraram nisso. Foi em Nicéia, Roma,
quando eles tiveram o concílio de Nicéia. E o que é que eles fizeram? Eles organizaram a
igreja, depois começaram a perseguir os Cristãos. Depois na era da igreja seguinte,
quase… O Cristianismo na forma do baptismo do Espírito  Santo foi  completamente
aniquilado.

56 Mas depois,  como vocês sabem, que eu voltei  e fui  ver a história,  os “Pais  de
Nicéia,” e os “Pais Pré-Nicéia,” e todas as histórias da igreja e os manuscritos mais
antigos que eu consegui encontrar e cada um deles provou-lhe que a igreja de que Deus
estava a falar não era essa igreja Católica organizada ou nenhuma organização. Deus
estava a falar, em todas essas grandes estrelas da era, de homens que ensinaram o
baptismo do Espírito Santo, o baptismo no nome de Jesus Cristo e a vinda do Espírito de
Deus e falar em línguas e interpretação de línguas e cura e milagres e sinais. Foi isso
que Deus destinou. Ele não pode mudar de opinião, dizer, “Bem, esta é a minha ideia de
igreja, a igreja apostólica. Agora a minha ideia é uma igreja dignitária.” Deus não muda!
Continua a ser o Espírito Santo.

E nós vemos e vimos naquela altura quando vimos a natureza de Deus e o que
Ele… e depois trouxemos a Sua Escritura; e depois pegamos na história que mostra que
acertou exactamente até ao pormenor. Exactamente até à data, ao tempo, em tudo o
que Deus disse, através de João, que ia acontecer, aconteceu na era Gentia.

57 Agora, nós vemos que estamos sem sombra de dúvida na era de Laodicéia. Nós
sabemos que estamos. Nós passamos pela era de Lutero, nós passamos pela era de
Wesley, agora estamos na era de Laodicéia, na última era. E nós damos conta que cada
uma dessas igrejas teve um mensageiro. Nós vimos isso. Sete estrelas na Sua mão, que
eram sete espíritos, enviados diante de Deus. Cada uma tinha um mensageiro. E nós
viemos e descobrimos pela Bíblia qual seria a natureza desse mensageiro. E nós vimos o
homem na história que tinha essa natureza. E depois quando nós vimos esse homem na
história que tinha essa natureza, nós descobrimos que ele foi o mensageiro a essa era



A Septuagésima Semana De Daniel 13

da igreja. Depois nós vimos que espírito e o que é que esse homem fez. E vimos que ele
era um santo cheio do Espírito Santo - S. Ireneu e todos os outros, e S. Columba e
todos esses homens cheios do Espírito. E nós sabemos isso pela Escritura que esse tipo
de espírito devia estar sobre esse tipo de homem para essa mesma altura. Aí está, por
isso não pode estar errado. Amém! Glória a Deus!

58 Eu não sei, irmão. Isso faz mais a mim do que qualquer coisa que eu conheça,
veja, porque é a Palavra de Deus a falar por si mesma. Quando eu ouço Deus a dizer
alguma coisa, eu digo, “Amém!” Está certo. Está encerrado. Está terminado. Deus disse
isso. Está resolvido. Bem, Deus disse que isso aconteceria dessa forma e nós vimos na
história  e  pela  Escritura.  Nós lemos acerca desta era da igreja,  como seria,  o  que
aconteceria, que tipo de mensageiro era para essa era da igreja: “Ao anjo da igreja de
Laodicéia…”; “Ao anjo da igreja de Sardes, Tiatira,” todos os outros. E nós voltamos à
história  e  vimos  o  mensageiro  dessa  igreja  e  vimos  quem  era.  Assim  então  nós
desenhamos, colocamos os seus nomes em baixo e ali estão eles. Veja, nós sabemos
que isso acertou exactamente.

59 Agora… E nós sabemos que Deus sempre foi e sempre tem sido e… contra a religião
organizada. Sim, senhor! Ele disse, “O que eu odeio são os Nicolaítas.” Nico significa
“conquistar, vencer.” Por outras palavras, fazer um homem santo, alguém acima do
outro. Nós somos todos filhos, nós temos um Rei - que é Deus. Nós temos um santo -
que é Deus. Amém! Ele está no nosso meio na forma do Espírito Santo, é esse o santo.

Agora, nós vemos que temos a certeza que ao passar pela era Judia temos essas
sessenta  e  nove  semanas  exactamente  -  pela  história,  pelo  calendário,  pelo  ano
profético de Deus - trazendo a história do calendário profético desde o Velho Testamento
até ao Novo e mostrando que é exactamente o mesmo, veja. Agora, nós temos a igreja
Gentia desde o princípio até ao último dia, e nós sabemos que estamos a viver nos
últimos dias. Amém! Entende?

Agora, então se nós estamos a viver neste último dia, no final desta era, então
onde é que nós estamos?

60 Repare, lá atrás aqui… Vê esta linha desenhada aqui onde Deus tratou com os
Judeus… ou nunca tratou com os Judeus, levou-Lhe muito tempo para os ter… levou-Lhe
quarenta anos para os levar à condição em que Ele podia tê-los destruído em todas as
nações. Tudo… lá nos dias dos Gentios, Ele teve de os levar a essa condição antes de
poder fazer com que a Sua Palavra acontecesse. Vê o que eu quero dizer? Todos os que
entendem, digam “Amém!” Eu quero ter a certeza que entendem.

Agora,  o que aconteceu? Olhe para o topo desta última era da igreja.  Vê esta
pequena extensão? Os dias dos Gentios estão a terminar. E durante os últimos quarenta
anos os Judeus têm estado a voltar a Jerusalém, voltando à sua terra. Vê onde nós
estamos? Levou quarenta anos desde que o Messias foi cortado até que Tito destruiu o
templo  e  espalhou  os  Judeus.  Já  passaram  outros  quarenta  anos  em  que  Deus
endureceu o coração de todo o tipo de Faraós por todo o lado e levou os Judeus de volta
à terra deles. Mas hoje eles estão de volta à sua terra novamente e a igreja está no fim.
Amém! Oh, eu estava a tentar ler. Não consigo.

61 Repare! Os Judeus estão na sua terra e têm estado a voltar… Se conseguir obter O
Declínio da Guerra Mundial, Volume 2, quando o General Allenby, depois da Primeira
Guerra Mundial, voou até Jerusalém e capturou-a e conquistou Jerusalém e aqueles
homens  Cristãos  marcharam em Jerusalém e  tiraram os  seus  chapéus;  e  Allenby
rendeu-se sem disparar um tiro… ou, eles renderam-se a Allenby, os Turcos. E desde
então, Deus foi endurecer o coração de Mussolini, o coração de Hitler, o coração de
Estaline, os corações dos homens por todo o país, odiando esse Judeu.

E depois os grandes pássaros que vieram, chamados Linhas Aéreas do Oriente, ou
as Linhas Aéreas Pan-Americanas, ou seja o que for… creio que se chamavam TWA.
Estava na revista, na revista Life, creio que foi - Look ou Life. Creio que foi na Life. Nos
últimos três ou quatro anos e Deus tem estado a levar os Judeus de volta à sua terra -
já que eles estiveram fora durante dois mil anos enquanto os Gentios se estavam a
preparar. Agora, os Gentios colocaram Cristo do lado de fora da igreja de acordo com
Apocalipse, no capítulo três. Ele nem sequer consegue voltar a entrar na Sua igreja. Não
há lugar para onde Ele ir. Ele está rejeitado! E é tempo do rapto!

Todos os redimidos por aqui… Estes pequenos pontos assim é a subida dos santos
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na ressurreição. Veja, todos nós nos encontramos aqui. A Bíblia disse, “Nós os que
ficarmos  vivos  e  permanecermos  até  à  vinda  do  Senhor  não  precederemos  ou
impediremos os que dormem.” Desde aqui, aqui e aqui.

62 Meus irmãos Pentecostais, como é que podem aplicar tudo aqui à era da igreja de
Laodicéia? Eles estão a dormir  em cada uma destas eras,  À espera.  “E nós os que
ficarmos vivos (o pequeno grupo que sobra aqui), que permanecem vivos até à vinda do
Senhor não precederão os que dormem; porque a trombeta de Deus soará e os mortos
em Cristo ressuscitarão primeiro; e seremos arrebatados juntamente com eles.” Amém!
Com eles (aqui estamos nós, encontramo-nos aqui mesmo) a ir encontrar o Senhor nos
ares. Aí tem. Onde é que nós estamos? Aqui mesmo. Onde é que o Messias foi cortado?
Exactamente  onde  a  Palavra  diz.  Onde  é  que  essa  semana  setenta  vai  começar?
Exactamente depois desta igreja ser cortada. Depois Deus volta aos Judeus.

Não se lembra que assim que a igreja vai… a igreja vai, depois os Judeus tomam
posse, entram? Mas primeiro, a seguir na ordem não é um reavivamento poderoso entre
os Gentios. A seguir na ordem é a vinda do reino de Deus, a vinda de Cristo.

63 Agora,  se  quisesse,  podíamos  voltar  aqui  agora  a  Daniel  no  capítulo  dois,  no
versículo trinta e quatro e no versículo trinta e cinco. E quando foi dado a Daniel (no
capítulo dois, trinta e quatro e trinta e cinco) quando foi dada a visão a Daniel de que os
dias do seu povo eram até um certo tempo e ele viu os Gentios a chegar… E teve a visão
desta grande pedra aqui, ou desta grande imagem. Tinha uma cabeça de ouro e peito de
prata (agora veja, fica mais duro, prata para ouro), a seguir, as coxas de ferro… ou, as
coxas de bronze e depois pés de ferro e pernas. Mas os dedos dos pés eram dez e esses
dedos dos pés eram de ferro e de barro. E ele disse, “Da mesma forma que viste que o
ferro não se misturava com o barro, estes reinos divididos não se vão misturar uns com
os outros, mas vão misturar as suas sementes para tentar quebrar o poder do outro.”
Vê?

64 Agora, o que aconteceu? A cabeça de ouro era Nabucodonosor, que ele interpretou.
Disse, “Outro rei virá e será inferior a ti,” que foi Dario, os Medos e Persas, falando do
reino Gentio. A seguir veio, depois dos Medos e Persas, o quê? Os Gregos, Alexandre o
Grande e assim por diante. Os Gregos conquistaram esse reino. Depois o que conquistou
os Gregos? Os Romanos. E quem tem governado o mundo Gentio desde então? Os
Romanos. Os Romanos. Agora, isso foi o ferro.

Então repare, Roma existe até ao fim, porque foi até ao fim dos dedos dos pés. E
ele viu lama, barro e (isso são pessoas, de que nós somos feitos) e ferro, a força de
Roma, ia a todas essas nações. E Roma tem força em todas as nações debaixo do céu.

65 Há um homem no mundo que pode parar uma guerra ou iniciar uma guerra sem…
ao dizer apenas uma palavra. O papa. E se ele dissesse, “Nenhum Católico se mexa.”
Está resolvido, irmão. Fale o que quiser. A maior parte do mundo do Cristianismo é
Católico. Vê? Muito bem.

Deixe-o dizer uma palavra, é isso. É como eles disseram,… Nós vamos chegar a
isso mais tarde. Quem é capaz de fazer guerra à besta? Quem consegue falar como ela?
Quem consegue? “Então vamos fazer uma imagem à besta.” Essa é a confederação de
igrejas,  a fazer uma imagem como ela.  Vê? A confederar as denominações,  que já
fizeram. Oh, nós estamos no fim. É só isso, amigos. Nós estamos no fim. “Vamos fazer
uma imagem à besta,” algo parecido. Uma imagem é algo que se parece com alguma
coisa. Vê? Agora, estamos no fim do tempo.

66 Agora, repare aqui no final desta era… Agora, Daniel, no capítulo dois e no versículo
trinta e quatro e trinta e cinco, ele olhou para esta imagem com grande consideração. E
ele viu até que uma pedra foi cortada do monte sem mãos e rolou e feriu a imagem nos
pés e quebrou-a… Não… nunca acertou na cabeça, agora; acertou nos pés. Aí está o
tempo do fim, esses dez dedos.

Já  reparou,  exactamente  aqui,  antes  que  o  Sr.  Eisenhower  saísse,  o  último
presidente Protestante da América (que eu duvido que voltará a haver outro), mas
quando… Só para mostrar  isso… se as pessoas apenas acordassem. Quando ele se
encontrou, houve… a última reunião em que ele se encontrou com a Rússia, houve cinco
países comunistas do leste representados, cinco países ocidentais. O Sr. Khrushchev foi
o  líder  dos  países  de  leste;  o  Sr.  Eisenhower  foi  o  líder  dos  países  ocidentais.  E
Khrushchev, pelo que eu entendo e pelo que me disseram, na língua Russa Khrushchev
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significa “barro,” e Eisenhower significa “ferro,” em Inglês. Aí está o seu ferro e barro
que não se misturam. E ele tirou o seu sapato e bateu com ele no púlpito e tudo o resto!
Não se vão misturar! Mas foi nos dias destes impérios que a rocha, a pedra que foi
cortada do monte sem mãos, feriu a imagem nos pés.

Agora, cortada do monte. Devia ter sido um monte de pedra. Foi cortada do monte
de pedra. Agora, reparou?

67 Agora, irmãos ministros, e irmãos e irmãs por todo o mundo, no meu entendimento
a primeira Bíblia que foi escrita, Deus escreveu-a no céu, porque eles deviam olhar e ver
que há um Deus no Céu, que Deus está acima deles. E se reparar no zodíaco… Agora
que nenhum de vocês… fiquem com esta Bíblia aqui. Vêem? Mas o zodíaco, começa
primeiro no zodíaco, pelo que eu sei, é a virgem; o último número no zodíaco é Leo, o
Leão. Essa é a primeira vinda de Cristo através da virgem; na segunda vinda há um
Leão da tribo de Judá. Vêem? Então nós temos a era do caranguejo e também ao longo
do zodíaco.

Agora, nós vemos que houve outra escrita, outra colocada; e foi a pirâmide. Já
reparou na pirâmide como começou larga na base como uma montanha, feita de rocha
sólida, subiu ate chegar ao topo, mas nunca houve um topo na pirâmide, a grande
pirâmide ali no Egipto. Pegue na nossa… Tem uma nota de um dólar no bolso? Pegue
numa nota de um dólar e olhe para ela e vai ver aqui o selo Americano de um lado; e do
outro lado tem no fundo a pirâmide e acima da pirâmide a pedra de topo, mas é um
grande olho e está escrito no fundo desta pirâmide, “O Grande Selo.” Por que é que a
águia Americana não é o grande selo? Esse é o selo de Deus.

Lembra-se que nós costumávamos cantar uma pequena canção:

Por todo o caminho
Até ao verdadeiro lar dessa alma,
Há um Olho a observar-te.

Cada passo que deres,
Este grande Olho está atento,
Há um Olho a observar-te.

Está certo. Lembra-se quando nós costumávamos ter um pequeno jubileu, nós
dizíamos:

Se roubares e enganares e mentires,
E na igreja testificares,
Há um Olho a observar-te.

68 Agora,  o  grande  selo.  Agora,  nós  sabemos…  Eu  não  entendo  -  a  medida  da
pirâmide - mas eu estive a dizer-vos nos últimos… nalguns destes ensinamentos, para
que vejam que tudo anda junto.

Agora,  a pirâmide começou por representar  a igreja,  larga na base.  E quando
começa a subir mais próximo do topo, começa a ficar mais na forma de um funil.

Agora,  nós  descobrimos,  que  chega  acima  ao  pico  do  topo  e  eles  nunca  a
completaram. Porquê? Eu pergunto-me porquê. Porque a Bíblia disse que a pedra de
topo foi rejeitada. Eles foram rejeitados.

69 Agora, veja a era da igreja (Ouça com atenção agora. Não perca isto), a era da
igreja veio desde a reforma, Lutero, lá na altura em que as pedras de fundação foram
colocadas que foi a doutrina dos apóstolos. Depois nós vimos, assim que os tempos
avançaram de uma era para a outra, a igreja tornou-se cada vez mais a minoria, até
que ficou como… Lutero pregou a justificação. Depois, apenas para ser… confessava ser
um Cristão, eles mandavam-no matar - os dias do martírio, os mártires.

Agora nós vemos, nos dias de Wesley você era um fanático religioso se confessasse
Cristo lá - esse novo método. As pessoas chegaram aqui quando Wesley veio aqui e
Asbury, eles tiveram reuniões aqui na Améria (leia a sua história), onde eles tinham em
escolas; as suas igrejas não os recebiam. E eles finalmente chegaram a um lugar em
que o Espírito Santo descia sobre eles e eles caíam ao chão. E deitavam água sobre
eles, abanavam-nos para terem ar - pensavam que eles tinham desmaiado. E eu estive
nas suas reuniões nos meus cinquenta anos. E vi-os cair sob o poder do Espírito Santo
assim e eles atiravam-lhes água para a cara e tudo - o antigo Metodista livre há muitos
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anos atrás. Isso foi uma perseguição.

70 Agora, depois de essa era passar, a era de Wesley, veio a era Pentecostal com o
baptismo do Espírito Santo. Veja, vocês estão sempre a afunilar a toda a hora. Agora
lembre-se, essa pedra de topo ainda não tinha chegado. Porquê? Eles deram a forma à
igreja exactamente como… ou, a pirâmide na forma para receber a pedra de topo, mas a
pedra de topo nunca chegou a vir. Oh, vê onde eu estou, não vê?

Agora,  o  ministério  desde  Lutero  até  ao  fim do  Pentecostes  nessa  pequenina
minoria aqui… É por isso que a luz quase se apaga neste era, ali  no calendário, no
diagrama. É a era Pentecostal, a Pentecostal. Não são as denominações Pentecostais,
porque elas fizeram exactamente como Laodicéia. Elas são de Laodicéia. Fizeram como
os Nicolaítas  -  organizaram-se.  Mas  a  verdadeira  igreja  por  todo o  mundo tem-se
formado até a um ponto em que vem um ministério no meio deles exactamente como o
ministério de Jesus Cristo. Agora, o que é que eles têm? Eles têm isso na condição.
Agora o que vem a seguir? Esta pedra rejeitada para a pirâmide, cortada do monte sem
o quê? Sem mãos. Deus enviou-a. Vê? O rejeitado, a pedra rejeitada é a cabeça - a
pedra de topo. E aquele que eles rejeitaram ao longo desta era Gentia é Cristo. E Cristo
não foi cortado e colocado aqui como um vigário, ou como filho de Deus, ou algum
grande dignitário numa igreja. Ele é o Espírito Santo. E o topo da pirâmide será a vinda
de Cristo. Vê?
71 Agora, porque estão na forma… Vê onde é que eu fui buscar esta forma aqui como
a pirâmide? A ressurreição dos santos faz a marcha para a glória. Entende agora? Cristo,
a pedra de topo, a pedra rejeitada, o olho que tudo vê, vindo exactamente como a Bíblia
disse. E Daniel disse que ele observou esta era Gentia até que uma pedra veio do monte
que  não  foi  cortada  por  mãos.  Eles  nunca  colocaram uma pedra  de  topo  naquela
pirâmide. Não foi cortada por mãos de homem. Foram as mãos de Deus que cortaram a
pedra. Vê? E o que é que ela fez? Atingiu a imagem mesmo nos pés e partiu-a em
bocados, desfê-la até ficar em pó. Aleluia! O que aconteceu naquela altura, na vinda
daquela  pedra?  A  igreja  subiu  para  a  glória  no  rapto,  porque  isso  terminou  a
dispensação Gentia. Deus terminou aquilo, a vinda daquela Pedra.

72 Costumava haver algumas pessoas que vinham aqui à igreja, um homem e a sua
esposa. Eles pegavam numa Bíblia e colocavam-na algures e continuavam a cantar:

Oh, eu estou à espera dessa Pedra
Que estava a rolar na Babilónia,
A rolar na Babilónia.

Continuavam, eles diziam

À espera dessa Pedra
Que vem a rolar até à Babilónia.

Aí está Ele! Cristo é essa Pedra. Ele não nasceu de um homem; Ele nasceu de
Deus. Ele vem por causa de uma igreja que nasceu de novo pelo Espírito de Deus,
porque a força daquela pedra de topo passa por toda a igreja como um íman.

73 Eu  lembro-me de  estar  aqui  a  ver  aquela  fábrica  naquela  altura  quando  eles
estavam a moldar todas aquelas coisas e todos aqueles bocados ali colocados e eles
limpavam-nos.  Vinha aquela  grande pedra  e  apanhava-os  -  aquele  grande íman e
pegava  neles  porque  estavam  magnetizados  para  aquilo.  Nós  temos  de  estar
magnetizados para aquela pedra de topo. A pedra de topo é o Espírito Santo - Cristo. E
cada um de nós que tem esse magnetismo do Espírito Santo, quando essa pedra atinge
a imagem, a igreja vai voar para isso. De volta à glória ela vai ser arrebatada no rapto
dos santos, quando ela for nesse dia.

74 Agora, veja aqui. Nós vemos que os Judeus já estão a voltar há cerca de quarenta
anos, mais ou menos o mesmo tempo que os levou a fugir, para a destruição do templo.
Levou cerca de quarenta anos para voltar, até que eles reconstruíram outro templo.
Veja, nós estamos mesmo no fim do caminho. Bem, se os Gentios…

Agora, vamos ver o… Nós vemos a igreja, a vinda da pedra. Agora vamos ver a
última era. Nós já vimos… nós vemos agora, eu creio que tenho algo escrito aqui sobre
isso. Vamos ver por um minuto. E o príncipe que havia de vir, que é o anticristo, vai
fazer um concerto com os Judeus. E em Daniel 7, ou 9:27: “e no meio da semana, três
anos e meio, a besta vai fazer um concerto…” eu quero ver isso um pouco mais tarde,
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esse concerto. Eu quero começar aqui mesmo agora.

75 Cada  uma  destas  eras  Gentias  já  foi  provada  infalivelmente  qual  era  o  seu
mensageiro, da mensagem, e o que iria acontecer. Esta era aqui foi uma era gloriosa. A
era seguinte dizia que haveria uma doutrina chamada… veio uma coisa chamada “as
palavras dos Nicolaítas.” Depois veio a coisa a seguir até uma doutrina. Depois veio o
casamento da igreja Nicolaíta e a perseguição dos santos. Aconteceu tudo dessa forma.
Nós chegamos à próxima, começou apenas a ter um pouco mais de luz. “Tens um pouco
de força e tens um nome de que vives, mas estás morto. Fortalece aquilo que já tens,
antes que venha e remova o castiçal.”

76 Depois veio Wesley depois disso com a sua era. Nós vimos exactamente o que a
era de Wesley… Como foi chamada? A de Filadélfia, a maior era de amor que já tivemos,
a  era  de Filadélfia.  Foi  mesmo no tempo de John Wesley.  Quando ele  saiu,  veio  o
Pentecostes e essa foi morna. Depois nós voltamos atrás e vimos que tipo de mensagem
viria aos Pentecostais no final… Lembre-se, cada um veio no final da era. S. Paulo veio
no final, os outros vieram no final, S. Irineu e todos os outros. A era do outro foi levada
até ao outro, sobrepondo-se e ele pegou nela e continuou até à era seguinte com isso,
veja.

77 Agora, nós vemos nesta era… Aí estão as estrelas como nós as temos. Nós temos
uma estrela que é um mensageiro; nós temos uma pessoa, uma mensagem que surge
para a era; um povo para a rejeitar, um povo para a receber. E o mensageiro desta era
viria no poder de Elias. Está certo! E ele devia restaurar a fé dos filhos de volta aos pais,
trazer o remanescente Pentecostal que resta até à verdadeira fé apostólica.

Agora, a verdadeira fé apostólica, se ler no livro de Actos, vai ver que nunca houve
uma única vez em que uma pessoa fosse baptizada no nome do Pai,  Filho, Espírito
Santo. Nunca houve uma delas que fosse aspergida. Nunca houve nada disto que temos
hoje a acontecer chamado Pentecostes que acontecesse lá. Eles tiveram verdadeiras
manifestações e o Espírito de Deus no meio deles que foi infalível no Filho de Deus a
operar entre eles. Esta pessoa que devia vir - esta mensagem, melhor dizendo, que
devia vir - seria como Elias. Elias devia vir três vezes. Agora você diz que João Baptista
foi esse homem. Se reparar Jesus disse que era… João Baptista foi o mensageiro de
Malaquias 3, não Malaquias 4. “Eis, que envio o meu mensageiro adiante da minha
face…” Acho que é Mateus 11:6. Mesmo ali vai ver, Mateus no capítulo onze.

78 Agora, mas nos últimos dias tem de vir um espírito de Elias entre o povo e ele vai
fazer a mesma coisa que eles fizeram lá naquela altura. A sua natureza seria a mesma.
A  natureza  da  igreja,  a  natureza  da  pessoa  seria  exactamente  a  mesma.  E  essa
mensagem surgindo para tentar… Ele seria odiado pelo povo. Ele odiaria mulheres - as
más de qualquer forma, as más; amaria o deserto; temperamental, um homem sempre
zangado como Elias e como João. E nós vemos tudo isto a acontecer. Se tivéssemos a
mensagem,  nós  víamos  Cristo  rejeitado.  Você  tem  de  pertencer  a  uma  destas
organizações ou não pode entrar lá. Assim Ele está lançado para o lado de fora, veja.
Cristo não pode operar no meio deles.

“Você é quê?”

“Um Cristão.”

“A que denominação pertence?”

“Não pertenço a nenhuma.”

“Nós podemos usá-lo,” veja. Ele foi rejeitado, veja, rejeitado. Tal como Elias foi
rejeitado e tal como João foi rejeitado. Mas será que isso os magoou? Será que feriu a
mensagem deles? Eles disseram, “Oh, dura cerviz.” Eles falaram contra eles. Eles não
pouparam  nada.  Eles  continuaram.  A  mensagem  de  Deus  vai  continuar,
independentemente daquilo que qualquer pessoa diga, até à consumação, quando aquilo
que está determinado for derramado. E nós estamos no final.
79 Agora,  nós vemos agora durante quarenta anos de regresso desde a Primeira
Guerra Mundial e os Judeus têm voltado para a sua própria terra. Deus nunca tratou
com Israel a não ser que estivesse na sua própria terra.

Agora, lembre-se de quando os Judeus estavam a voltar, aqueles Judeus de lá das
nações e a revista Look trouxe o artigo sobre isso. Eu li um recorte de um jornal, de
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alguma revista religiosa, que quando aqueles aviões foram lá para buscar estes Judeus
lá no Irão… Eu não sei onde é que todos eles estavam, espalhados apenas. Agora, esses
são os verdadeiros Judeus, aqueles que nunca tiveram uma oportunidade. Agora, irmão,
aí estão os seus 144000. Quando nós chegarmos a Apocalipse 11 você vai vê-los. Ele
disse, “Há doze tribos de Gade, doze tribos de Aser, doze tribos de Rúben, doze tribos…
E onde é que todos eles estavam? No Monte Sinai. Judeus - de volta à terra natal. Ali
estavam eles. Esses eram aqueles que não eram o grupo de corruptos de Wall Street.
Não, senhor! Eram os verdadeiros Judeus.

E quando este velho rabi se levantou ali e viu este avião a aterrar… Aqueles Judeus
(vocês leram na revista), eles ainda aravam com arados de madeira. E quando eles
viram aquela coisa a pousar ali, eles não iam querer isso. Aquele velho rabi levantou-se
ali e disse, “Lembrem-se que o nosso profeta disse que quando voltássemos à nossa
terra, nós seríamos levados nas asas de uma águia.”

Nações a desmoronar;
Israel a despertar;
Os sinais que os profetas predisseram;

Estamos prestes a chegar a essa sétima semana para eles.

80 Eu  penso  em mim mesmo  de  pé  ali  quando  o  Irmão  Pethrus  enviou  aqueles
Testamentos [Novo Testamento - Trad.] e eles leram. “Bem, se este é o Messias, vamos
vê-lo a operar o sinal do profeta, se Ele não está morto, está vivo.” Eles disseram, “Ele
ressuscitou novamente, Ele vive na Sua igreja, vamos vê-Lo a operar o sinal do profeta
e vamos crer Nele.” Os Judeus sempre creram nisso. Eles sabem que o Messias seria um
profeta.

E quando eu estava ali  com o Irmão Arganbright naquele dia,  no local  com os
Judeus ali, disse, “Venha ao nosso local, ao nosso povo.”

Eu disse,  “Claro,  fico feliz  por  ir.”  Tomei  uma decisão demasiado rápida.  E eu
cheguei ao Cairo, no Egipto. No dia seguinte à noite quando vi aquele avião a chegar ali
ao Cairo, fez-me lembrar isso. Assim quando chegámos ali e eu tinha o meu bilhete para
ir a Israel, eles iam encontrar-se comigo.

Eu disse, “Reúna alguns milhares dos líderes. Tragam-nos imediatamente a algum
lugar, nós vamos ver se Ele ainda é um profeta ou não.” Amém! “Bem, vamos ver o que
Ele vai fazer.” Oh, isso estava mesmo na mão deles. Era isso que eles queriam. Se
conseguissem ver isso, eles iam crer.

81 Assim o que é que ele fez? Chegou lá ao Cairo e eu comecei a ir para lá, tinha o
meu bilhete, a cerca de vinte minutos do tempo da chamada. Algo disse, “Agora não. A
taça das iniquidades dos Gentios ainda não está completa. Os Amorreus ainda não estão
completos. Afasta-te dali.” Eu pensei que talvez tivesse imaginado aquilo e fui atrás do
hangar e orei. Disse, “Afasta-te dali agora.” Então eu peguei no meu bilhete e fui para
outro lugar. Eu não fui, porque ainda não tinha chegado a hora.

Agora, que tempo Deus vai destinar a esses Judeus… para começar a tratar com
eles novamente, eu não posso dizer. Eu não sei. Ninguém sabe isso. Mas ouça. Se Israel
já está na sua terra, já está… Todas as rochas já foram levadas e a irrigação, as águas e
tudo o que Deus prometeu, eles encontraram poços e coisas lá e grandes fontes. Aquele
é o lugar mais belo que já se viu. Eles têm uma cidade ali construída. Eles têm irrigação.
Eles têm a melhor terra que há no mundo ali. E nós vemos ali mesmo no Mar Morto há
mais químicos… suficientes para comprar o mundo, veja.

82 Caiu tudo nas mãos deles. Como é que eles fizeram isso? Porque o coração de
Hitler foi endurecido, o coração de Mussolini foi endurecido - tal como o coração de
Faraó foi endurecido - e levando-os de volta a essa terra. E durante quarenta anos eles
têm voltado a essa terra. Agora, eles estão ali à espera.

A igreja Gentia está em Laodicéia… no final da era de Laodicéia. Se os Judeus estão
na sua terra,  já  lá  estão,  e  a  apostasia  dos Gentios  já  aconteceu e nós temos um
presidente como temos, nós temos um país que está falido como nós temos, nós temos
bombas atómicas à espera nos hangares, nós temos uma igreja que é morna, nós temos
o povo da igreja que se poluíram uns com os outros, nós temos um ministério que
mostra o ministério de Jesus Cristo para captar essa pedra quando Ele vier, o que resta
acontecer? Pode ser a qualquer minuto. Não resta mais nada. Estamos no tempo do fim!



A Septuagésima Semana De Daniel 19

Oh, glória! Eu não sei se vou ser capaz de entrar nesse Jubileu ou não, mas eu só quero
levar parte disso até vocês.

83 Ouçam.  Quantos  conseguem ver  agora?  Vêem onde  a  Escritura  prova  que  as
setenta semanas foram quarenta e nove anos? Vêem onde as sessenta e duas semanas
foram 434 anos? Vêem onde as sessenta e nove semanas então foram… O que foram?
Oitocentos e… 483 anos - 483 anos até esta altura… Vêem onde o Príncipe foi cortado?
Veja, levou quarenta anos até que os Judeus finalmente chegaram ao lugar em que
Deus disse…

Veja aqui onde a era Gentia passou por tudo o que nós dissemos que ia passar.
Não foi o que nós dissemos, foi o que a Bíblia disse. O que a Bíblia disse que se ia
passar, veio até esta última era. E durante quarenta anos esses Judeus têm estado a
voltar aqui, a preparar-se para Deus fazer exactamente aquilo que Ele fez aqui. Eles
foram naquela direcção e vieram naquela direcção. E Israel está de volta à sua terra.

84 Agora, quando é que Deus vai começar a última semana deles? Quando? Pode ser
hoje. Pode ser antes que o sol se ponha hoje. Deus vai declará-lo. Quando é, eu não sei.
Estou a  questionar-me.  Mas eu vou trazer  uma coisa  aqui  agora  dentro  de alguns
minutos (eu não sei se vocês vão acreditar ou não, mas eu tenho de dizer de qualquer
forma.)

Estamos na terra natal. Os Judeus estão na terra natal. Nós estamos no final da
era,  prontos  para  o  rapto.  O  rapto  vem,  a  igreja  sobe,  nós  somos  arrebatados  a
encontrá-Lo nos ares.  Todos sabemos isso.  A pedra que foi  cortada do monte está
pronta a chegar a qualquer altura. E quando vier, o que é que faz? Termina com a era
Gentia. Está terminada e Deus pára completamente de tratar com eles. “Aquele que é
imundo seja imundo; aquele que é santo seja santo,” veja. O que é que Ele faz então?
Ele toma a Sua igreja, cheia do Espírito Santo.

Quem são os imundos? Isso é a virgem adormecida e aqueles que vêm do juízo,
para aqui. Nós vamos ver isso noutro mapa, quando continuarmos com isto, onde ela
vem ao julgamento do trono branco e tem de ser julgada pelos redimidos. Paulo disse-
nos para não levar nenhum assunto a tribunal, porque os santos julgariam a terra. Está
certo. Nós estamos no tempo do fim, claro. Agora, muito bem.

85 E  no  meio  desta  semana…  Agora,  aqui  estão  as  setenta…  Agora,  se  isto  foi
exactamente sete anos, cada uma destas semanas, e nós já tivemos sessenta e nove
semanas, então nós temos a era Gentia, e nós sabemos que estamos no final da era
Gentia,  então  há  mais  uma  semana  que  resta  para  o  Judeu.  Está  certo?  E  são
exactamente sete anos. Se isto foi  sete anos, isso são sete anos, porque Ele disse,
“Estão determinadas setenta semanas para o teu povo.” Assim nós sabemos que temos
sete anos para os Judeus. É verdade? Agora olhe para isso. Se houver uma pergunta, eu
quero saber, veja.

Agora… E no meio da semana - no meio desta semana Judia, veja, são três anos e
meio - o anticristo, o príncipe, um príncipe que virá… E lembre-se, ele vem de Roma, o
príncipe que há-de vir. O que é ele? Um papa, um príncipe entre o povo, que há-de vir.
Levantar-se-á um Faraó que não conhece José.

86 Agora vocês, Protestantes, dizem, “Bem, agora é isso.” Mas só um minuto. Nós
vemos que os Protestantes têm uma organização, fazem uma confederação de igrejas,
uma imagem à besta e vão com ela. E nós vemos aqui que os Judeus são chamados a
esta confederação. Sim, senhor! E eles concordam. E a Bíblia disse que iriam concordar.

E ele  faz  um concerto  com eles  e  no meio da semana setenta,  ele  quebra… o
anticristo quebra o seu concerto com os Judeus, “o teu povo.” Porquê? Agora, quando lê
em Apocalipse 11 que “Eu enviarei…” (11; você está a chegar ao 19 agora) - que Ele
enviará os Seus dois profetas e eles vão profetizar naquele tempo. E depois eles vão
ficar zangados com estes dois profetas e acabam por matá-los. Está certo? E os seus
corpos mortos ficarão na rua espiritual  chamada Sodoma e Gomorra onde o nosso
Senhor foi crucificado - Jerusalém. Está certo? E eles vão ficar ali durante três dias e
três noites. E depois dos três dias e três noites, o espírito de vida virá a eles e eles vão
ressuscitar e vão à glória. Um décimo da cidade caiu nessa altura. Está certo? Vê? O que
é isso? No meio destes últimos setenta anos.

87 Quando a igreja sobe, então a confederação, as virgens adormecidas - Metodista,
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Baptista,  Presbiteriana,  os  Pentecostais  mornos  -  todos  eles  juntos  com  uma
confederação… Que eles já têm no seu grande regime agora. E quando o fizerem, eles
vão fazer um concerto em que, “Bem, agora…” Este novo papa que temos agora quer
juntá-los a todos. Não consegue ver a coisa a juntar-se? Vão fazer um discurso e vão
juntá-los a todos, pela primeira vez em centenas e centenas e centenas de anos - mil ou
dois mil anos - que já foi feito. Mas agora, ele vai juntá-los a todos e vai fazer uma
confederação e ali os Judeus vão aceitá-la. Oh, glória, aleluia! Glória seja dada ao nosso
Deus que vive para sempre e eternamente. Aí está! Agora, irmão, é tão simples como
pode ser… Uma criança conseguia ver isso. A confederação vai juntar a Judaica, e a
Protestante e a Católica.

E lembre-se.

88 O que é que estes dois profetas vão fazer quando eles vierem? Esta besta, este
príncipe que vai espalhar o poder do povo santo, o que é que ele vai fazer? Ele vai
quebrar o seu concerto com eles após três anos e meio. Ele vai expulsá-los. Agora, as
pessoas pensam que é o comunismo. Isso é porque o Espírito de Deus ainda não lidou
consigo. Não é o comunismo; é a religião. A Bíblia disse que seria tão parecido que
enganaria o eleito se possível fora. Jesus disse isso. Veja, estamos na última…
89 Agora estes dois profetas, o que é que eles vão fazer? São Moisés e Elias que vão
surgir em cena. Eles vão dizer a esses Judeus qual é o erro deles. E desse grupo Judeu
que está lá agora, para ser os 144000, Deus vai chamar estes profetas… O que é isto? O
espírito de Elias desta igreja Gentia vai continuar nessa igreja Judia, vai continuar e vai
chamar  Moisés  com  ele.  Aleluia!  Vê?  E  ele  vai  pregar  a  mesma  mensagem  de
Pentecostes para aqueles Judeus, que eles rejeitaram o Messias. Amém! Vê? Será a
mesma mensagem Pentecostal que estes Judeus vão pregar para eles. E eles vão odiar
tanto aqueles Judeus que até os vão matar. E eles foram odiados por todas as nações e
no meio da semana… porque eles tinham reunido 144000 poderosos. Eles tinham o
Espírito  Santo  e,  irmão,  você  fala  sobre  operar  milagres,  eles  operaram-nos.  Eles
pararam os céus e não choveu nos dias da sua profecia, feriram a terra com pragas
quantas vezes quiseram. Deram pragas e tudo o resto. Eles vão dar a esses Romanos
um tempo difícil. Mas finalmente eles serão mortos. O nosso Deus é um Deus temível
quando está furioso. Mas lembre-se, isso é na septuagésima semana e a igreja está na
glória. Amém! A ceia das bodas está a decorrer. Sim!

Agora, repare. É aí que nós vemos ela a voltar ao templo do milénio aqui no final
da era Judia - o ungido. Aqui vem Ele a cavalgar num cavalo branco, aqueles seguiam-
No em cavalos brancos (cavalo,  poderes),  vestidos de branco, sangue… ou a veste
molhada  em  sangue,  escrito  Nele,  “A  Palavra  de  Deus.”  Ele  veio,  o  poderoso
conquistador (sim, senhor!) para estabelecer o Milénio, entrou no templo. Glória! Aí Ele
encontra-se com esses 144000.
90 Agora, depois dessa septuagésima semana aqui, a septuagésima semana… Isto
acontece durante esta septuagésima semana. E no meio dela, ele quebra, porque mata
aqueles  dois  profetas  Pentecostais  (sim,  senhor!)  que  ferem a  terra.  E,  bem,  Ele
amaldiçoa essa igreja e queima-a com fogo. E,  ora, nós vemo-la ali,  até os barcos
estavam de longe para a última volta, a grande cidade imortal de Roma. Ela chegou ao
seu fim numa hora. Ela foi rebentada em pedações. Deus sabe como fazer as coisas. E
um  dos  anjos  olhou  e  disse,  “Ora,  o  sangue  de  todos  os  mártires  de  Cristo  foi
encontrado nela,” pelo seu engano, vindo aqui e organizando e fazendo todo este tipo de
coisas e poluindo a igreja e trouxe aquelas coisas ali e fez um mártir daqueles que se
tentaram levantar e tentaram tirá-los de lá. Glória! Oh, eu não sei. Apetece-me viajar,
veja.

91 Não está contente pela luz do sol, por andar na luz do sol? Onde estamos, irmãos?
Na última hora. Pode acontecer a qualquer altura. Nós estamos aqui.

A mensagem surgiu para a igreja do final; a igreja rejeitou o seu Cristo. Os Judeus
estão na sua terra pelo mesmo espaço de tempo, quarenta anos. A nova cidade já foi
construída. Eles estão à espera de quê? De um Messias que virá. Quando vai ser? Não
sei. Quando essa pedra atingir a imagem aqui, ela vai partir. Está tudo terminado nessa
altura.

Agora,  repare aqui.  No meio da semana,  três  dias  e  meio -  três  anos e  meio,
melhor  dizendo  -  ele  quebra  o  concerto  e  faz  com  que  o  sacrifício  e  a  oferta  de
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manjares, que eles já vão ter estabelecido… Porque eles vão voltar e dizer, “Agora,
olhem, todas são igrejas. Podem ser recebidas nesta imagem à besta. Nós vamos ter um
companheirismo.  Nós  vamos  ver-nos  livres  do  comunismo.  Nós  vamos  limpar  o
comunismo para sempre,” veja. E podem fazê-lo, veja. E vão fazê-lo.

Mas agora veja. E estabelecer a adoração diária. O sacrifício vai voltar à cidade
quando o templo estiver reconstruído. E este príncipe que há-de vir  no meio desta
semana vai quebrar o seu concerto e vai acabar com este sacrifício. Como foi dito, ele
vai espalhá-lo e o que ele fez, durou até à consumação.

92 E repare no alastrar da abominação da desolação, o alastrar da abominação. O que
é abominação? Imundície. Para fazer a desolação, o que é isso? Para acabar com isso. O
alastrar  disto  para  terminar  com isso,  veja.  O  alastrar  desse  poder  Romano  para
conquistar todas as virgens adormecidas, Judeus e tudo… Vamos todos ser Romanos ou
não vamos ser nada. Ele vai quebrar o seu concerto no meio da semana.

O alastrar da abominação… Se era abominação no tempo de Jesus quando Roma foi
ali com a sua propaganda, vai ser Roma mais uma vez. Vai ser abominação novamente
para a igreja. Para fazer a desolação e irá até à consumação. O que é que ele vai fazer?
Ele vai continuar com isso até à consumação. Isso é o final.

93 Agora, Judaico e Romanismo e Protestantismo (isto é, a virgem adormecida) vão
consolidar-se na forma da federação de igrejas. E vai ser como Jesus disse em Mateus
24 e Apocalipse 13:14. Vamos até Apocalipse 13:14 e ver como… eu tinha marcado aqui
para ver o que… 13:14. Muito bem, senhor.

E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que
fizesse [consolidando as suas igrejas] em presença da besta, dizendo aos
que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a
ferida da espada e vivia.

Agora, nós sabemos sem qualquer sombra de dúvida quem era essa besta, esse
poder que teve a chaga mortal e vivia. Foi quando a Roma pagã foi morta e a Roma
papal assumiu o seu lugar - quando o poder pagão foi morto e o poder papal assumiu o
seu lugar.

94 Agora, agora, Apocalipse 13:14… Jesus, em Mateus 24, avisou-os disso. “Uma
imagem à besta.”

Paulo, em II Tessalonicenses no capítulo dois, versículo três e quatro… Vamos ver
isso, vamos ver Paulo, o que ele diz aqui sobre isso, esse grande Espírito Santo neste
grande profeta do Senhor, vamos ver o que ele disse acerca disto nos últimos dias. Em
II Tessalonicenses, no capítulo dois é isso. Muito bem, senhor, e vamos começar com o
versículo três, creio que é. Muito bem, vamos ler agora. Ouçam com atenção, todos.
Quantos crêem que Paulo estava cheio do Espírito Santo? Vejam aqui.

Ninguém de maneira alguma vos engane; porque não será assim sem que
antes venha a apostasia [Ele está a tentar fazer com que eles esqueçam
aquilo que Ele vinha logo ali, assim tem de haver primeiro uma apostasia da
igreja primeiro, veja, que vem nesta era de Laodicéia.], e se manifeste o
homem do pecado [O homem de pecado, incredulidade para com o Espírito
Santo  -  incredulidade],  se  manifeste,  o  filho  da  perdição;  [Como Judas,
tesoureiro da igreja.]

O qual  se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se
adora; de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus,… [Irmão,
há alguém na terra para além do Vaticano que faça isso? Onde está?]

95 Agora, vamos aqui a Apocalipse 13 e vou mostrar-vos que este homem se assenta
numa cidade e a cidade está assente em sete colinas. E os números da besta são o 666.
Escrito no Latim - no alfabeto Romano - está o 666 é “Vicarius Filii Dei,” que significa
“no lugar do Filho de Deus,” no trono do papa. E ele tem uma coroa tripla. E eu olhei
para a coroa, estive à mesma distância que a minha mão está da minha cara, assim, e
vi a coroa ornamentada do papa ali mesmo no Vaticano. Eu, estive ali e olhei para ela,
para ter a certeza que sabia aquilo de que estava a falar. Ele opõe-se a tudo o que se
chama Deus, todos os homens santos. Ele é o mais santo de todos eles. Assenta-se no
templo de Deus, mostrando que ele é Deus, perdoando os pecados na terra e assim por
diante, você sabe. Claro.



A Septuagésima Semana De Daniel 22

96 Paulo  disse que a  apostasia  teria  de vir  primeiro,  esse filho  da perdição seria
revelado.

Não vos lembrais  de que estas… coisas vos dizia  quando ainda estava
convosco?

Oh, eu gostava de ter estado ali sentado a ouvir Paulo a pregar aquilo, vocês não?
Como eu gostava de o ter ouvido. Oh, bem!

Agora, o que é que ele vai fazer? Uma imagem à besta, II Tessalonicenses. Agora
ouça.  Ouça  com atenção  agora,  com muita  atenção.  A  igreja  já  estava  a  sentir  a
chegada de um papa. O que é isso? O final daquela era da igreja, de Paulo. Eles viram
esta coisa Nicolaíta que estava a surgir; eles iam fazer um homem santo. Para quê? O
papa. O mundanismo e os aristocratas tinham entrado na igreja e mudado a ordem da
adoração. Paulo, com o Espírito Santo, tinha captado isso em Espírito. E a igreja, com os
seus clássicos e dignitários, personalidades dignitárias e assim por diante, que… eles
viram que algo estava a chegar e o Espírito Santo estava a avisá-los acerca dos últimos
dias. Não se lembra como Jesus falou disso, as obras dos Nicolaítas que finalmente se
tornariam uma doutrina, depois tornou-se uma organização? Irmãos, nós não estamos
em trevas agora, lembrem-se disso, vejam. Aqui estamos nós.

97 As obras dos Nicolaítas, a organização a começar, os grandes dignitários sobre as
igrejas e assim por diante, depois formou-se a igreja Católica. E Paulo disse que não
pode haver um tempo do fim, não pode haver um tempo até à apostasia da verdadeira
fé Pentecostal. A fé Pentecostal vai acabar e os dignitários vão entrar. Eles vão ter um
homem que vai assumir o lugar de Deus, assentado no templo de Deus e que se opõe a
todas as pessoas assim. Veja, o que é isto? Nico, “dominar os leigos,” veja. Tudo o que
se chama Deus - ele vai assentar-se no templo de Deus, como Deus. Paulo disse que
haveria uma apostasia primeiro nos últimos dias. E aqui estamos nós aqui mesmo agora
e vemos essa apostasia e vemos a igreja a afastar-se cada vez mais disso e a voltar
atrás novamente e era o tempo do fim. Muito bem.

98 Agora, se as sessenta e nove semanas acertaram perfeitamente e os Judeus estão
na sua terra agora e a igreja Gentia acertou exactamente com o tempo do fim, com o
tempo Nicolaíta… ou, com o tempo de Laodicéia, como está próxima a vinda do Senhor,
o fim de todas as coisas, o fim desta era, e o rapto? No momento em que Ele iniciar
essa semana setenta ou os sete anos,  a igreja já  partiu.  Conseguem ver,  amigos?
Levantem a mão se conseguirem ver.

Vejam, agora não vamos ser crianças. Não vamos brincar mais. Nós estamos no
tempo do fim. Algo está prestes a acontecer. Nós estamos no fim. Aqui estamos nós.

99 Estas  sessenta  e  nove  semanas  acertaram perfeitamente,  o  afastamento  dos
Judeus acertou perfeitamente, a era da igreja acertou perfeitamente. Estamos no tempo
do fim, no tempo do fim, na era da igreja de Laodicéia, no fim disso. Os mensageiros
estrelas já pregaram todos a sua mensagem. Já passou; nós estamos apenas a chegar à
costa. Os Judeus têm estado a voltar durante quarenta anos. Eles estão na sua terra. O
que acontece  depois?  A  vinda da pedra.  Aí  estamos nós!  Em que altura  é  que vai
acontecer? Eu não sei. Mas, irmão, para mim, eu quero estar pronto. Eu quero ter as
minhas roupas prontas.

Agora, nós só temos mais alguns minutos e eu gostava que ouvissem em silêncio
agora só por um minuto. No momento em que Ele começa a septuagésima semana, ou
os sete anos, a igreja já partiu. Agora ouça. Eu estou a ler outra vez - estou a citar mais
uma vez, para que não se esqueçam. Foi isto que o Espírito Santo colocou na minha
caneta enquanto eu estava a escrever. Nós estamos na era de Laodicéia. O Cristo está a
ser rejeitado pela Sua própria igreja. A estrela desta era, a mensagem já surgiu e Israel
está na sua terra. Vê onde nós estamos? Nós estamos no fim. Só mais um ou dois
comentários.

100 Tudo isto agora que nós vemos vai ajudar-nos pela Sua graça enquanto tentamos
abordar estes últimos sete selos. Vê onde nós teríamos falhado? De Apocalipse 6:1, até
Apocalipse 19:21, nós teríamos falhado isso porque, veja, nós temos estado a tentar
aplicá-lo lá à era Gentia, onde você vê que é nesta era, veja. Agora, nós provamos pela
Palavra de Deus e pela história e por tudo e pelos sinais dos tempos, pelos dias, que não
resta mais nada. Nós estamos na consumação dos Gentios. O que é que nós vamos
fazer acerca disso? É a minha alma e a sua alma, é a minha vida e a sua vida, é a vida
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dos nossos amados. Nós temos andado a brincar durante muito tempo. Levamos muitas
coisas com calma. É melhor mexermo-nos. É mais tarde do que imagina, lembre-se.

101 Agora, uma afirmação incrível, se quiser apontar. Ouça com atenção, por favor.
Este é o meu último comentário - a seguir a isso. Eu tenho uma coisa pequenina aqui
depois disto, uma pequena nota de que quero falar. Agora, descanse só um momento e
ouça com atenção. Vou dar-lhe uma coisa que é incrível, para acompanhar isto, veja.
Não há nem o espaço da lâmina de uma faca entre o final desta era e a vinda de Cristo.
Tudo… Não resta mais nada. Israel está na sua terra? Nós sabemos isso. Estamos na era
de Laodicéia? A mensagem desta era Pentecostal já surgiu para tentar agitar as pessoas
de volta à bênção Pentecostal original? Já todo o mensageiro veio à era exactamente a
mesma coisa? As nações estão contra nações? Pestes? Há uma fome na terra hoje, a
verdadeira igreja a conduzir ao longo de centenas de quilómetros em busca de ouvir a
Palavra de Deus? Não é só de pão, mas por ouvir a Palavra de Deus, veio fome. Está
certo?  Ora,  estamos  a  viver  mesmo no  meio  disso  aqui  agora.  Vê  onde  estamos?
Estamos à espera dessa pedra…
102 Uma afirmação incrível: Desde o tempo em que Deus fez a promessa a Abraão (não
perca isto!), desde o tempo em que Deus fez a promessa a Abraão, Génesis 12:3, até ao
tempo em que Cristo foi rejeitado em 33 d.C., pelos Judeus, de acordo com Gálatas 3:
16 e 17 e de acordo com Usher (U-s-h-e-r), a “Cronologia dos Hebreus” de Usher, o
poder de Deus esteve com os Judeus exactamente 1954 anos. Deus tratou com os
Judeus 1954 anos, de acordo com a cronologia dos Judeus e de acordo com Gálatas 3:
16 e 17. Eu tenho muito mais escrituras, mas só dou essa. Depois de eles rejeitarem
Cristo, Ele voltou-se para os Gentios para tomar um povo pelo Seu nome. Querem uma
escritura sobre isso, o lugar? Actos 15:14.

103 Agora, contando o tempo, nós vemos que temos exactamente (ouça!) dezassete
anos que ainda restam e nós vamos ter o mesmo espaço de tempo que nos foi dado
enquanto Deus lida connosco no poder do Espírito Santo, desde 33 d.C. até 1977, o
mesmo espaço de tempo de 1954 anos. Deus lida connosco da mesma forma que Ele
lidou com os Judeus. E então?

Agora, apontem nos vossos cadernos uma pequena escritura aqui que eu vos quero
dar.  Levítico  25,  começando com o  versículo  oito.  Deus  chama um Jubileu  a  cada
quarenta e nove anos. O quinquagésimo ano era o Jubileu. Nós sabemos isso. Nós
entendemos isso. Desde o primeiro Jubileu de Levítico 25:8, em 1977 será o décimo
sétimo  Jubileu  fazendo  exactamente  3430  anos.  Jubileu  significa  a  subida,  “a
libertação.”

Oh, estamos à espera da vinda
Desse dia feliz do milénio,
Quando o nosso Senhor bendito vier
E arrebatar a Sua noiva que espera.
Oh, o mundo está a gemer, a chorar
Por esse dia de doce libertação,
Quando o nosso Salvador voltar novamente à terra.

104 Entendeu? Deus já lidou connosco exactamente o mesmo tempo que lidou com os
Judeus. Desde o tempo em que Ele deu a promessa a Abraão até à rejeição do Messias
em 33 d.C. passaram 1954 anos. E agora restam-nos dezassete anos. Nós tivemos
cerca de 1930 - e alguns anos. Nós temos mais dezassete anos até 1977 que será o
décimo sétimo Jubileu desde o princípio dos Jubileus. E o que é que isso vai ser? Oh,
irmão! Veja com atenção agora. Não perca isto. Vai ser o jubileu da subida da noiva
Gentia e do regresso de Cristo aos Judeus, quando eles saírem da escravidão. Amém!
Não vê? Eles reúnem-se ali de todo o mundo para aquele dia. Oh, bem! Vê onde é que
nós estamos? Nós não sabemos em que altura pode acontecer. Nós estamos no tempo
do fim.

105 Agora ouça. Para vocês mais antigos aqui na igreja que estão aqui há muito tempo,
eu quero que reparem numa coisa. Eu nunca soube isto até ontem. Eu peguei nisso do
historiador Paul Boyd e depois… e eu fui ver atrás às Escrituras, peguei nestas outras
datas aqui e assim por diante e vi isso e corri… tracei isso.

Agora, em 1933 quando nós estávamos a adorar aqui no templo Maçónico onde a
Igreja de Cristo está hoje, na manhã de um de Abril antes de sair de casa, eu estava a
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dedicar o meu… um carro (eu tinha um carro, modelo de 1933, e estava a dedicá-lo
para o serviço do Senhor) e numa visão eu vi o tempo do fim. Agora, repare como isto
foi incrível. Lá quando eu era apenas um rapaz e consegue imaginar como se parecia um
carro de um modelo de 1933 - agora, como se parecia. E eu fui lá ao templo Maçónico
onde… Alguns de vocês mais antigos aqui lembram-se. Está escrito num velho papel em
casa.  Já foi  impresso e espalhado por todo o mundo, veja.  Isso foi  em 1933. E eu
predisse que haveria uma grande tragédia que aconteceria a estes Estados Unidos antes
de ou pelo ano de 1977. Quantos se lembram de eu dizer isso? Olhe para as mãos.
Claro!

106 Agora veja. Eu predisse que sete coisas ainda estavam a ser preparadas antes
desta grande consumação ou antes que esta grande coisa acontecesse aqui nos Estados
Unidos - uma coisa horrível. Eu disse… Agora lembre-se, isto foi antes de começar. Eu
disse que nós entraríamos numa segunda Guerra Mundial. Quantos se lembram de me
ouvir dizer isso? Digam “Amém.” Muito bem. Uma segunda Guerra Mundial. Eu disse, “O
presidente que temos agora [eu copiei isto da velha escritura… da coisa velha ontem] -
que o presidente que nós temos agora, [que era… quantos se lembram quem era?]
Franklin D. Roosevelt…” Eu disse, “O presidente que nós temos agora vai ser presidente
até ao quarto mandato [ele estava no seu primeiro mandato naquela altura] vai ser
presidente até ao quarto mandato e nós vamos ser levados a uma segunda Guerra
Mundial.”

107 Eu disse, “O ditador que está agora a surgir na Itália [que era Mussolini], ele vai
chegar ao poder e ele vai à Etiópia; e a Etiópia vai cair aos seus pés.” Estão pessoas
aqui  sentadas agora que sabem que houve um grupo de pessoas que vieram e se
puseram de pé, quando eu estava a ter a minha reunião no Redman's Hall lá naquele dia
à noite - quando eu tive de ir lá para pregar isso… Redman's Hall - iam expulsar-me da
sala por dizer uma coisa dessas. Sim, Sra. Wilson, eu sei que você… Está certo, quando
eu disse isso. Mas ele fez isso? Mas eu disse, “Ele vai chegar a um final vergonhoso,” e
chegou. Ele e a mulher com quem ele andava foram pendurados de cabeça para baixo
numa corda na rua com os seus pés para cima, as suas roupas penduradas. Muito bem,
isso aconteceu.

E depois,  eu disse,  “Foi  permitido à mulher que votasse,  que é uma completa
vergonha sobre a nação. E ao votar, um dia elas vão eleger o homem errado.” E fizeram
isso nesta última eleição. Bem, bem!

108 Quarto:  eu disse,  “A  ciência  vai  progredir  de  tal  forma…” Não,  aqui,  essa  é  a
terceira. Perdoem-me. Aqui está a próxima aí.

A quarta, eu disse, “A nossa Guerra será com a Alemanha e eles vão construir um
grande lugar de betão e vão fortificar-se ali e os Americanos vão sofrer uma derrota
pesada.” O Deus Todo-poderoso sabe isso, perante quem eu estou agora, eu vi aqueles
Nazis independentes a derrotar os Americanos assim naquela muralha. E há muitos
rapazes aqui sentados agora que estiveram nessa Linha Siegfried que sabem como
aquilo foi. E lembre-se, isso foi onze anos antes de a Linha Siegfried ser construída.
Deus é verdadeiro? Será que Ele continua a predizer coisas que acontecem? Veja! Essa
foi a quarta.

109 Agora, a quinta. “A ciência vai progredir de uma forma tal que eles vão fazer um
carro que não terá de ser guiado por um volante e os carros vão continuar a ter a forma
de um ovo até à consumação” - o tempo do fim. Eu vi uma família Americana a ir pela
estrada, numa via larga, a andar num carro com as costas voltadas para onde o volante
devia estar - parecia que eles estavam a jogar damas ou cartas. E nós temos isso. Está
na televisão. A Ciência Popular - Mecânica, melhor dizendo - todos têm isso. Nós temos
o carro. É controlado por controlo remoto, por radar. Eles não têm de ter um volante ali.
Marca apenas o seu número assim - como marca o telefone - o seu carro leva-o até lá,
não pode bater nem nada. Os outros carros, o íman impede afasta-os de si. Eles têm
isso. Oh, bem! Pense nisso. Predito trinta anos antes de acontecer.

110 Agora, isso leva-nos então à eleição do Presidente Kennedy e este carro a vir à
cena, a trazer cinco coisas das sete que aconteceram exactamente.

Agora, eu predisse e disse, “Eu vi uma grande mulher surgir - de bela aparência,
vestida de realeza - como púrpura.” E eu tenho um parêntesis aqui, “Ela era uma grande
governadora  nos  Estados  Unidos,  talvez  a  igreja  Católica.”  Uma  mulher,  alguma
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mulher… eu não sei se vai ser a igreja Católica. Eu não sei. Não posso dizer. A única
coisa que eu vi, eu vi a mulher, foi só isso.

Mas este é o país de uma mulher. Este país é o número treze na profecia. Tem
treze riscas, treze estrelas, começou com treze colónias. Treze, treze, tudo é treze,
aparece até no capítulo treze de Apocalipse. É treze e é o país de uma mulher.

111 Os tribunais do divórcio da América produzem mais divórcios pelas nossas mulheres
do que todos os outros países. A moral no nosso país é mais baixa e os divórcios, do que
em França ou na Itália, onde a prostituição está nas ruas tão… Mas elas são prostitutas;
as nossas são mulheres casadas a tentar viver com vários homens e vários homens
casados a tentar viver com outras mulheres.

Nos países onde eles têm poligamia, é milhares de vezes melhor. E no entanto, a
poligamia é errada, nós sabemos.

Mas é apenas para mostrar como estamos degradados, eu tenho um recorte do
jornal  aqui  onde  mostra  que  quando  os  nossos  rapazes  Americanos  foram para  o
estrangeiro nesta última guerra, que mais de… creio que foi cerca de setenta por cento…
Bem, agora espere um minuto, eu creio que foi três em cada quatro que foram para o
estrangeiro divorciaram-se das suas esposas antes de voltarem. E grandes manchetes a
dizer, “O que Aconteceu Com a Moral do Nosso Povo Americano?” Lembram-se de ver
isso? Todos vocês viram, penso eu. O que aconteceu com a moral das nossas mulheres
Americanas? Nas fábricas… a trabalhar lá com outros homens. É o país de uma mulher.
O que é que vai ter? Um deus mulher - ou uma deusa.

112 Agora, então depois disso, eu virei-me e olhei e vi estes Estados Unidos a arder em
chamas. As rochas tinham rebentado e estava a arder como uma pilha de fogo em
troncos ou algo que estava a arder. E olhei até onde consegui e tinha rebentado. E
depois  a  visão deixou-me.  Cinco das três  já  aconteceram… cinco das sete,  melhor
dizendo, já aconteceram.

E aqui veio e mostrou e depois eu predisse… eu nunca disse que o Senhor me disse
isso, mas lá naquela manhã na igreja, eu disse, “Da forma que o progresso…” Eu fui de
um lado da parede e corri para o outro lado da parede, e eu disse, “Da forma que o
progresso se está a desenvolver, eu predigo que o tempo - eu não sei porque estou a
dizer isso - mas eu predigo que tudo isso vai acontecer entre agora mesmo, 1933 e
1977. E sem o saber, Deus conhece o meu coração, eu nunca soube até ontem, que
1977 é o Jubileu e passou exactamente o mesmo espaço de tempo que Ele deu a Israel
e  tudo  até  ao  fim.  Por  isso  nós  estamos… E  aqui  estamos  nós  no  final  da  era,  na
chegada da septuagésima semana. Nós não sabemos em que altura é que a igreja vai
partir. Oh, bem! O que podemos fazer, amigos? Onde é que nós estamos?

113 Vê onde é que nós estamos agora? Entende as setenta semanas de Daniel agora?
Vê  agora,  quando  nós  entrarmos  nestes  selos  e  assim,  rompendo  estes  selos,  no
primeiro surge um cavaleiro branco, ele tem um arco na sua mão. Veja quem é esse.
Veja esse cavalo amarelado depois dele. Vê? Vejam quem é e olhe como ele vem. Veja
esses 144000 a chegar. Veja essa virgem adormecida quando ela surge. Depois veja
todas estas coisas a acontecer, o derramamento das taças, os ais, os três espíritos
imundos semelhantes  a  rãs;  veja  essas  coisas  como se encaixam nessas pragas e
exactamente quando é que elas são derramadas. Sempre que um selo se abre, uma
praga é derramada e vem uma destruição. E veja o que acontece agora mesmo no final.

114 E, oh, veja estes três profetas… ou, estes dois profetas, quando eles surgem aqui.
E no meio da semana eles são cortados assim e depois começa a batalha do Armagedão.
Depois Deus começa a falar, Ele mesmo. Depois Ele fica de pé e começa a lutar. Aqueles
profetas estão a ferir a terra. Eles estão a pregar o nome de Jesus Cristo. Eles estão a
baptizar da mesma forma. Eles estão a fazer a mesma coisa que os primeiros pais
Pentecostais fizeram, e muitos estão a segui-los. Mas isso… os que se confederaram,
essa organização continuou e nem o poder desses profetas a rompeu. E finalmente eles
disseram,  “Vamos  fazer  de  tudo  uma  organização,”  e  ele  traz  (o  que  é  isso?)  a
abominação,  o  Romanismo,  para  espalhar  tudo,  a  desolação.  A  abominação  da
desolação toma tudo, a imundície.

115 Lembra-se da velha mãe prostituta que se assentava sobre uma besta, vestida de
escarlate assim, tinha sete cabeças e dez chifres, lembra-se disso? E ela tinha um cálice
na sua mão da imundície da sua abominação; essa era a sua doutrina que ela colocou
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sobre o povo. Aí estamos nós, irmãos. Estamos no tempo do fim.

Filhinhos, nunca se sabe. Nós podemos não chegar a viver para voltar esta noite;
nós podemos não chegar a viver para nos vermos uns aos outros novamente. Eu não
sei. Mas o fim está tão próximo. O fim está tão perto. Aqui está uma escritura. Aí, está a
prova completa e perfeita da escritura.

Agora, se houver alguma coisa que não entenderam, escrevam-me uma nota e
façam-me saber, vejam. Digam alguma coisa. Alguns de vocês, irmãos, aí nas fitas
noutras partes, se houver alguma coisa em que eu possa ajudar, façam-me saber. Vocês
podem discordar comigo. Eu posso discordar com a vossa organização - não são vocês,
mas é o sistema da vossa organização. Eu não discordo com o povo Católico. Eu não
digo  isso  por  não  gostar  de  pessoas  Católicas,  por  não  gostar  das  pessoas  da
organização. Não é isso. Eu amo todas as pessoas mas eu discordo desse sistema que
vos está a manter presos. É isso, é o sistema disso. É isso.

116 Eu  não  estava  contra  a  Alemanha;  era  o  Nazismo.  Eu  não  estava  contra  os
Italianos; estava contra o Fascismo. E lembre-se, eu predisse outra coisa nessa altura -
apenas predisse e muitos de vocês mais antigos lembram-se disso. Eu disse, “Há três
grandes  «ismos»  a  tentar  controlar  o  mundo  hoje:  o  Fascismo,  o  Nazismo  e  o
Comunismo.” E o que é que eu disse? Eles iam acabar todos no Comunismo.

Depois eu fiz com que vocês repetissem: “Olhe para a Rússia.” Lembram-se disso?
“Olhe  para  a  Rússia.”  Ela  vai  terminar  no  Comunismo.  E  depois  vai  tudo terminar
finalmente no Catolicismo. Lembre-se, vai tudo terminar no Catolicismo no tempo do
fim. Exactamente. Isso é na batalha do Armagedão, mesmo aqui quando Cristo vem.

117 Mas  estes  três  profetas…  estes  três  anos  e  meio,  melhor  dizendo,  e  isso  é
Apocalipse  11:3  (vocês  já  leram  muitas  vezes),  “Darei  poder  às  minhas  duas
testemunhas, e profetizarão por mil  duzentos e sessenta dias.” Quanto dá isso, mil
duzentos e sessenta dias? Três anos e meio. E depois eles serão mortos na rua, mesmo
no meio desta septuagésima semana. Assim vê onde estão as setenta semanas? Vê
onde nós estamos a viver? Nós estamos no fim, meus amados amigos. Nós estamos no
fim. Os dias…

Nações estão a desmoronar; Israel a despertar;
Os sinais que os profetas predisseram; (Aqui estamos nós!)
Os dias dos Gentios numerados, (aqui)
Com horrores sobrecarregados;
Volta, ó disperso, para os teus.

Vamos cantar:

O dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo.
Sede cheios com o Espírito,
Tende as lâmpadas prontas e limpas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.

Oh, bem! Não é maravilhoso?

Nações estão a desmoronar; Israel a despertar;
Os sinais que os profetas predisseram;
E os dias dos Gentios numerados
Com horrores sobrecarregados;
Volta, ó disperso, para os teus.

Agora, juntos.

O dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo.
Sede cheios com o Espírito,
Tende as lâmpadas prontas e limpas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.

Deixe cantar um pequeno verso.

Falsos profetas estão a mentir;
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A verdade de Deus estão a negar;
Que Jesus o Cristo é nosso Deus.

Eles estão a fazer uma Terceira pessoa, vocês sabem. Mas não. Ele é o nosso Deus.

Mas vamos andar por onde os apóstolos caminharam.
Porque o dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo.
Sede cheios com o Espírito,
Tende as lâmpadas prontas e limpas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.

118 Não estão contentes? De volta à mensagem, irmão, de volta ao original, de volta ao
Pentecostes. De volta à verdadeira bênção! De volta ao nome de Jesus Cristo, de volta
ao baptismo do Espírito Santo, de volta aos sinais e prodígios, de volta ao Pentecostes!
Fora com a organização! De volta ao Espírito Santo, Ele é o nosso mestre.

Porque o dia da redenção está a aproximar-se;
Os corações dos homens tremem de medo;
Sede cheios com o Espírito,
Tende as lâmpadas prontas e limpas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.

Não é maravilhoso? O que é que o profeta disse? Virá um tempo em que será… não
se pode dizer se é noite nem dia. Olhe como tem sido, veja. Oh, tão mau ao longo das
eras da igreja, mas…

Haverá luz no tempo do entardecer;
O caminho para a Glória certamente encontrarás;
No caminho da água, está a luz hoje,
Enterrada no precioso nome de Jesus.

Jovem e velho, arrepende-te de todos os teus pecados,
O Espírito Santo vai certamente entrar.
As luzes do entardecer já vieram;
É um facto que Deus e Cristo são um.

Haverá luz (Todos juntos) no tempo do entardecer,
O caminho para a Glória certamente encontrarás;
No caminho da água, está a luz hoje,
Enterrada no precioso nome de Jesus.

Jovem e velho, arrepende-te de todos os teus pecados;
O Espírito Santo vai certamente entrar.
As luzes do entardecer já vieram;
É um facto que Deus e Cristo são um.

Não três, mas um!

119 De volta à mensagem! De volta ao princípio! De volta ao que Paulo ensinou! De
volta ao baptismo com que ele baptizou! Ele viu as pessoas baptizadas de outra forma,
ele disse-lhes para voltarem a ser baptizadas novamente. Ele disse, “Se um anjo vier do
céu  e  pregar  outra  coisa  qualquer,  seja  anátema.”  Assim é  de  volta  à  mensagem
novamente, amigos. É tempo do entardecer.

Oh, eu amo-O tanto, vocês não? Quantos vêem as setenta semanas de Daniel
agora e vêem o que esta septuagésima semana é? Quantos crêem, digam “Amém.”
Glória a Deus.

120 Agora,  o que vem a seguir? Os sete selos,  agora.  Nós vamos vê-los quando o
Senhor permitir. Quando vai ser, eu não sei. Quando Ele os entregar, então nós vamos
entrar neles. Depois nós vamos ter uma reunião bastante longa, porque vai levar desde
o capítulo seis até ao dezanove para ver isso tudo. E como eu sou lento com isso…

Agora, eu não quero que ninguém vá embora entendendo isto mal. A fita ainda
está a gravar. Eu não quero que ninguém interprete isto mal. Não interprete mal e diga,
“O Irmão Branham disse que Jesus vem em 1977.” Eu nunca disse uma coisa dessas.
Jesus pode vir hoje. Mas eu predisse que entre 1933 e 1977 algo iria acontecer, que
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estas  coisas  que  eu  vi  a  acontecer  na  visão  iriam  acontecer.  E  cinco  delas  já
aconteceram.

121 E eu creio que com as coisas atómicas que temos agora… E viu o que o nosso
presidente disse? Quer outra guerra. Ele quer fazer de Berlim um exemplo, disse ele.
Queria fazer outro exemplo. Então e Cuba aqui nas nossas traseiras? Por que não fazem
disso um exemplo? Então e isso? Oh, não faz sentido! Vêem?

Oh, irmão, estamos no final. Vai acontecer da forma que Deus disse, então de que
serve fazer alguma coisa a não ser ler o que Ele disse e preparar-se e preparar-se para
isso e deixar que isso venha! Estamos à espera disso.

Estamos à espera da vinda
Desse alegre dia do milénio,
Quando o nosso Senhor bendito vier
E arrebatar a Sua Noiva que espera.

Oh, a terra está a gemer, a clamar,
Por esse dia de doce libertação,
Quando o nosso Salvador voltar à terra outra vez.

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Oh, Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá,
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Quantos estão prontos? Levantem as mãos. Oh, bem!

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!

(Vamos ficar de pé e vamos cumprimentar-nos!)

Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Oh, Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá,
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Oh, Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá;
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Deus vai tirar toda a enfermidade;
E as lágrimas de sofrimento Ele vai secar;
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá;
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

122 Oh, bem! Não se sentem bem? Pensem, amigos, isto é o Pentecostes. Adoração!
Isto é o Pentecostes. Vamos bater palmas e cantar. Povo Pentecostal, todos, tentem
libertar isso, tirem a velha formalidade Metodista de vocês. Vamos agora! Vamos cantar.

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá;
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Oh, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!

A Bíblia diz isso!

Sim, o nosso Senhor está a voltar à terra outra vez!
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Satanás será preso por mil anos;
Não vamos ter tentador lá;
Depois de Jesus voltar à terra outra vez.

Amam-No? Oh, vamos levantar as nossas mãos agora para Ele.

Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou;
E comprou a minha salvação
No madeiro do Calvário.

Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou;
E comprou a minha salvação
No madeiro do Calvário.
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