
A Brecha Entre As Eras Da Igreja E Os Sete Selos
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
17 de Março de 1963, à noite

Boa noite amigos. É um grande privilégio estar de volta aqui à casa do Senhor esta noite para o 
serviço e ainda estar a viver a partir do maná desta manhã, no qual as nossas almas foram abençoadas 
de tal forma, pela Sua grande presença.
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E agora, esta noite, estamos… temos um… a começar no tema da “Brecha Entre As Sete Eras Da 
Igreja E Os Sete Selos.” E eu estava a falar com um amigo esta tarde. E talvez, se o Senhor permitir, 
algures este Verão - se Ele não me levar para casa, ou se voltar (se não for ao estrangeiro ou algo 
assim) - eu gostava de voltar a abordar as sete últimas trombetas, veja. E tudo se liga. E depois, há as 
sete pragas - e tudo se liga em conjunto, como vamos ver enquanto avançamos.

Assim, esta noite, enquanto estamos mais ou menos a acalmar… eu posso ser um pouco extenso 
esta noite, mas até… Assim que eu voltar aqui… Agora, com toda a pregação que eu faço em Phoenix, 
eu nunca fico rouco, veja (está certo) e, oh, bem, eu preguei tão duro! E durante, creio que foram vinte 
e sete serviços sem ficar rouco. Mas é o clima aqui, veja. Simplesmente… é mau aqui, é um vale. É uma 
condição má aqui e… em termos de saúde - vocês sabem o que eu quero dizer. É mau. E qualquer 
pregador tem um… que fale tem uma garganta má para começar.

2

Um médico meu amigo olhou para a minha garganta uma vez para ver o que estava mal. Disse: 
“Nada.” Disse: “Tens calos nas cordas vocais aí.” Disse: “Vem da pregação.” Bem, eu gosto disso, vocês 
sabem. Isso fez-me sentir melhor, desde que pudesse ser atribuído à pregação, veja. Está tudo bem, 
para o reino de Deus. Agora, nós podemos não ser capazes de carregar no nosso corpo a marca de 
Jesus Cristo como Paulo carregou por ter sido batido, mas nós podemos carregar uma marca pela 
pregação e ao dedicarmos a nossa voz contra aquilo que está errado. Por isso, estamos gratos por não 
termos de ser mais batidos, especialmente até esta altura.

Assim, estamos… Quantos aqui já leram “Que Horas São, Senhores?” ou já ouviram, vocês sabem? 
“Que Horas São, Senhores?” Isso tem-me perturbado bastante. Se não ouviram, gostava que houvesse 
uma forma de poderem ouvir, ou alguma forma… Isso perturba-me um pouco.
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Eu queria apenas dizer isto antes de começar o serviço. Há cerca de uma semana ou há dez dias 
atrás fiquei tão perturbado, eu apenas… eu não… eu não assumia serviços nem nada, porque não sabia. 
Parecia que podia ser alguma coisa que estivesse mal e eu não sabia o que era. Assim eu… uma manhã 
cedo, levantei-me para ir até ao Cânion Sabino que, a partir de casa, está apenas a trinta minutos de 
viagem, ou quarenta, até ao topo do Cânion Sabino. E depois há uma estrada que entra quarenta e oito 
quilómetros dentro das montanhas. Um terreno estranho. Lá em cima… eu posso estar aqui no deserto 
onde estão vinte e seis graus e trinta e dois graus de temperatura agora mesmo e dentro de trinta 
minutos estou com dois metros e meio de neve, veja, no topo da montanha.

Nós estávamos em Phoenix recentemente, onde estavam dois graus negativos e qualquer coisa, dois 
graus negativos. Eles tinham a piscina aquecida; as pessoas a nadar. E a quarenta minutos de viagem 
dali estavam quarenta graus negativos em Flagstaff. Essa é a diferença entre as correntes de norte e o 
deserto. E é bastante saudável para asmáticos e assim por diante, mas…

4

Agora, eu subi ao cânion e subi o mais que pude. E perguntei ao Senhor, enquanto estava lá 
sentado, o que significa tudo isto e assim por diante. Eu estava um pouco perturbado e não sabia o que 
fazer.

5

E assim, enquanto estava a orar, uma coisa estranha aconteceu. Eu quero ser honesto. Agora, eu 
podia ter adormecido. Podia ter sido um transe, ou podia ter sido uma visão. Eu estou mais ou menos 
inclinado a crer que foi uma visão que… eu tinha as minhas mãos levantadas, a dizer: “Senhor, o que 
significa este estrondo? E o que significam estes sete anjos numa constelação da pirâmide, a levantar-
me do chão e a virar-me em direcção ao Este - o que significa isso?”

Eu estava ali em oração e algo aconteceu. E agora, alguma coisa caiu na minha mão. Agora, eu sei 
que se não entender acerca das coisas espirituais, isto pode parecer muito estranho. Mas alguma coisa 
acertou na minha mão. E quando olhei, era uma espada e o punho era feito de pérola, a pérola mais bela 
que eu já vi. E a guarda (você sabe, onde, acho que é para impedir que as suas mãos sejam lancetadas, 
você sabe, enquanto as pessoas estavam num duelo), era de ouro. E o fio do sabre não era muito 
comprido, mas era afiado como uma navalha e era de cor prata brilhante. E era a coisa mais bela que eu 
já tinha visto. Encaixava exactamente na minha mão e eu estava a segurá-la.
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Eu disse: “Não é bela?” Eu olhei para ela e pensei… Mas, você sabe, eu sempre tive medo de 
espadas. Eu fico contente por não viver nos dias em que eles as usavam, porque eu tenho medo de uma 
faca. E assim, pensei: “O que é que eu vou fazer com isso?”

E enquanto a segurava na minha mão, uma voz  algures  disse:  “Essa  é  a  espada  do  Rei.”  E  depois
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deixou-me.

Bem, eu imaginei o que aquilo quereria dizer: “Essa é a espada do Rei.” E eu pensei: “Se tivesse dito: 
«A espada de um rei» talvez eu tivesse entendido. Mas disse: «A espada do Rei.»” Assim, eu posso não 
ter entendido bem, mas eu pensei: “Só há um «o Rei» - que é Deus. E a Sua espada é esta - ”mais 
aguda que uma espada de dois gumes“ - veja. ”Se permanecerdes em mim e a minha Palavra…“ veja.

7

Eu pensei, num duelo, veja… e eu não percebo uma palavra disso, mas… ou um princípio acerca do 
duelo. Mas, no melhor do meu entendimento, a faca a fazer o golpe e depois, finalmente, as espadas, se 
elas ficarem presas… o inimigo e você prendem as espadas assim. Então é necessária a força dos 
homens que estão em duelo, porque, veja, a espada dele ficava apontada ao meu coração e a minha ao 
dele. Mas elas estão presas, enquanto as nossas lâminas vão uma contra a outra. E depois batem e 
depois as espadas aproximam-se. E aquele que conseguir atirar o outro ao chão, a espada vai directa ao 
coração. Assim, é necessário… Apesar de a espada ser a Palavra, é necessária a mão da fé forte para a 
segurar ali para a levar até ao coração do inimigo.

Agora, não sabendo estas coisas, mas simplesmente tudo o que eu recebi Dele que consigo dizer, eu 
disse-vos. Para que… vocês sabem, eu creio que foi… não foi o nosso Senhor que disse que tudo o que 
Ele recebeu do Pai, Ele tinha falado e não tinha guardado nada? E assim, nós queremos fazer essas 
coisas exactamente como elas vêm.
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Agora, se for realmente sábio e orar, tenho a certeza que vai entender uma coisa muito rapidamente 
- agora, algo que eu espero que seja revelado.

Agora, neste Livro, vamos todos abrir agora no capítulo 5 do livro, que se chama a Revelação de 
Jesus Cristo. Agora, amanhã à noite é o primeiro selo, que… Os primeiros quatro selos são abertos pelos 
quatro cavaleiros - um em cada selo que atinge a terra. E depois, talvez não sejam muito longos até 
passarmos (Segunda-feira, Terça-feira, Quarta-feira) por volta de Quinta-feira. E depois, suponho que 
no sexto e… quinto, sexto e sétimo selo vão provavelmente ser muito longos. Assim, talvez vos dê algum 
tempo para descansarem um pouco.
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Nós desejamos começar os serviços aqui, creio eu, às sete horas à semana e eu devo estar na 
plataforma exactamente às sete e trinta. E então, isso deve permitir sair à meia-noite, por isso… eu 
estive mais uma hora esta manhã. Eu não tinha intenção de fazer isso, eu apenas… eu não sei quando, 
porque eu não sei o que é o primeiro cavaleiro. Eu não sei o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ou 
sétimo selo. Eu… até este momento não sei. Estou dependente Dele.
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Assim, é por isso… tentando esta semana, pela graça de Deus, ajudar, crendo que se entenderem 
profundamente… Você sabe, nas visões, você não pode revelar coisas até que lhe seja permitido revelar. 
Quantas vezes todos vocês já me ouviram a dizer: “…entre numa casa; talvez esteja um chapéu lá 
colocado e esta criança ou assim por diante não vai ser curada até que ele esteja aqui colocado.” Eu 
não lhes posso dizer, nem posso movê-lo até ali. Tem de ser movido de uma outra forma. Outra pessoa 
qualquer tem de pegar nele e movê-lo e colocar tudo em ordem. Depois pode ser revelado. Assim, agora, 
estejam em oração.

11

Agora, antes de abordarmos o Livro, vamos falar com Ele com as nossas cabeças inclinadas. Senhor 
Jesus, somos todos insuficientes. Não queríamos tentar, de forma alguma, abordar este Livro sagrado 
nesta hora santíssima, em que as nossas almas estão suspensas no destino do tempo, sem pedir, 
Senhor, para que o único que pode revelar este Livro, que avance agora, abençoando os pobres 
esforços do Teu servo.
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Abençoa a Palavra enquanto é declarada. Que possa surgir no poder do Espírito. E que possa o 
terreno espiritual do… Aqueles que têm fome e sede de conhecer a justiça e de conhecer a vontade de 
Deus, que possa lá cair e gerar segundo a sua espécie. Concede, Senhor. Todo o louvor seja Teu. Que 
aquele que tem fome e sede possa encontrar comida e bebida esta noite, a partir da Palavra. Nós 
pedimos no nome de Jesus, de quem é a revelação. Amém.

Agora, nós vamos abrir no capítulo 5. Agora, isto não são os sete selos. É a brecha entre as eras da 
igreja e os sete selos. Agora, também há um capítulo 6 de… e houve um capítulo 4, melhor dizendo, de 
Apocalipse. E aí, revelou, de certa forma, algo que ia acontecer depois da igreja subir que… A igreja 
sobe no capítulo 3 de Apocalipse e não volta até ao capítulo 19 de Apocalipse, veja. Por isso, a igreja 
não apanha a tribulação.

13

Eu sei que isso vai contra praticamente todos os estudiosos com quem eu já falei, mas eu não 
pretendo discordar. Eu pretendo ser seu irmão, mas eu tenho de ensinar da forma que eu consigo ver. Se 
não o fizer, não consigo estruturar isto, veja. E agora, se sobe antes da tribulação ou depois da 
tribulação, eu quero ir com ela. Isso é o principal.

Assim, nessas coisas estamos apenas a  presumir,  porque,  sem instrução,  eu  faço  tipos.  Eu  olho  e14



3A Brecha Entre As Eras Da Igreja E Os Sete Selos

vejo o que acontece, ou o que aconteceu, no Velho Testamento, que foi um tipo ou uma sombra do 
Novo. Depois eu tenho uma ideia daquilo que o Novo é, veja. Como se Noé entrasse na arca antes da 
tribulação chegar - um tipo. Mas mesmo antes de Noé entrar na arca, Enoque subiu, antes que alguma 
coisa acontecesse. E Ló foi chamado a sair de Sodoma antes que qualquer tribulação acontecesse, a 
destruição. Mas Abraão esteve fora disso o tempo todo, veja - o tipo.

Mas agora, vamos ler o primeiro versículo. Eu vou ler os primeiros dois ou três versículos disso.15

E vi, na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e 
por fora, selado com sete selos.

E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de 
desatar os seus selos?

E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar 
para ele. (Que livro!)

E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, 
nem de olhar para ele. (Agora, veja como era indigno, nem sequer era digno de olhar para 
ele - ninguém, em lugar nenhum!)

E disse-me um dos anciãos: Não chores: eis aqui o Leão da tribo de Judá, a Raiz de 
David, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos.

E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes,… entre os 
anciãos, um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são 
os sete Espíritos de Deus, enviados a toda a terra.

E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono.

Vamos parar aí por alguns momentos na leitura de Apocalipse 5 até ao… incluindo o versículo 7.

Este livro selado com sete selos é revelado na altura dos sete trovões de Apocalipse 10. Se estiver 
a anotar… vamos abrir em Apocalipse 10 só por um momento, para que entendam antes de entrarmos 
nisto. Agora, isto é no tempo do fim, porque ouçam:

16

…vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua 
cabeça… o arco celeste,…

Se reparar, é Cristo, porque Ele no Velho Testamento era chamado o anjo do concerto e Ele está a 
vir directamente aos Judeus agora, porque a igreja está terminada. Muito bem.

…e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo;

Lembra-se daquele anjo em Apocalipse 1? É a mesma coisa. Anjo é um mensageiro. Ele é um 
mensageiro a Israel. A igreja já foi arrebatada, veja. Agora… ou prestes a ser arrebatada. Ele vem por 
causa da Sua igreja.

Agora vejam.17

E tinha na sua mão um livrinho aberto:…

Agora, aqui estava fechado e selado; e aqui está aberto. Foi aberto entretanto. Desde aquele 
tempo do selar a que estamos a chegar esta noite, o livro está agora aberto. Um livrinho na sua mão… 
estava aberto. Oh, como… o sol como colunas… Espere um minuto, deixe-me voltar a começar a ler.

E tinha na sua mão um livrinho aberto: E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo 
sobre a terra;

E clamou, com grande voz, como quando brama o leão;… (Nós sabemos que Ele é o 
Leão da tribo de Judá. Aqui Ele é um Cordeiro, mas aqui Ele é um Leão).

…e, havendo clamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes. (Agora, João 
recebeu a comissão para escrever aquilo que ele visse, por isso o apóstolo e profeta pegou 
na sua caneta para escrever).

E, sendo ouvidas as vozes dos sete trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu, 
que me dizia: Sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas. (Agora, é isso que nós 
não sabemos. Isso ainda está para ser revelado. Não está na Santa Escritura - aquilo que 
aqueles trovões dizem).

E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu, (Agora,
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,ouça)

E jurou, por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a 
terra e o que nela há,… que não haveria mais demora; (Veja, aqui está o versículo a que eu 
quero chegar).

Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando começar a soar, se cumprirá o segredo de 
Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.

Agora. Veja, o mistério deste livro com sete selos será revelado no soar da mensagem do anjo da 
sétima igreja. O sétimo anjo começa a soar e ali estão as mensagens escritas ali e nós temos em fita e 
em forma de livro.

18

Agora, no princípio do soar da mensagem, o mistério de Deus seria terminado nessa altura. Agora, 
vamos reparar que o livro do mistério de Deus não é revelado até que a mensagem do sétimo anjo se 
faça soar. Agora, estes pontos vão ser importantes nos selos, tenho a certeza, porque tudo se deve 
unir. Agora, está escrito de forma misteriosa, porque ninguém, em lugar nenhum, sabe - só Deus, Jesus 
Cristo, veja.

Agora, mas é um livro, um livro misterioso. É um livro da redenção. (Vamos entrar nisso daqui a 
pouco). E agora, nós sabemos que este livro de redenção não será totalmente entendido. Já foi 
estudado ao longo de seis eras da igreja. Mas no final, quando o sétimo anjo começar a soar o seu 
mistério, ele junta todas as pontas soltas que estes homens investigaram. E os mistérios vêm de Deus 
na forma da Palavra de Deus e expõem toda a revelação de Deus. Depois, a Deidade e tudo o resto está 
esclarecido. Todos os mistérios - a semente da serpente e seja o que for - será revelado.

19

Agora, veja, eu não estou a inventar. Isso é o que… é o “assim diz o Senhor.” Eu estou a ler-vos isto 
a partir do Livro - o soar da mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus devia ser terminado, que foi 
declarado pelos seus santos profetas. (Esses são os profetas que escreveram a Palavra). No soar da 
sétima era da igreja, a última era da igreja, todas as pontas soltas, que ao longo destas eras da igreja 
foram investigadas, serão reunidas. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, o anjo desce, 
o mensageiro, Cristo, colocando o seu pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco-íris sobre a sua 
cabeça. Agora lembre-se, este sétimo anjo está na terra na altura desta vinda.
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Tal como João estava a trazer a sua mensagem, ao mesmo tempo em que esse Messias veio nos 
dias… João sabia que O ia ver, porque ele ia introduzi-Lo. E nós percebemos que nas Escrituras, lá em 
Malaquias 4, haverá um como João, um Elias, a quem a Palavra de Deus pode vir. E ele vai revelar, pelo 
Espírito Santo, todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos - 
restaurar todos estes mistérios que foram investigados ao longo destes anos denominacionais. Agora, 
isso é o que a Palavra diz. Eu sou apenas responsável por aquilo que diz, vê? Está escrito. Está certo. É 
isso.
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Agora, nós vemos que este livro com sete selos, agora, é o mistério da redenção. É um livro de 
redenção, de Deus. Agora, todos os mistérios, nesta altura, deviam ser terminados no soar deste 
mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra e outro Anjo, um mensageiro poderoso, desceu. Veja, este 
anjo era um anjo terreno, um mensageiro. Mas aqui desce um do céu - um arco-íris, um concerto, vê? 
Só podia ser Cristo - exactamente como foi em Apocalipse, no capítulo 1, de pé no meio dos sete 
castiçais de ouro com um arco-íris, que tinha a aparência da pedra de jaspe e de sardónica.
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E aqui, Ele regressa no capítulo 10 - depois do tempo da vinda, em que todos os mistérios serão 
terminados e os selos serão abertos - e a proclamar que já não há mais tempo. E Ele disse: “Quando o 
sétimo anjo começa a soar, então os mistérios devem ser terminados” - e é tempo de o Anjo aparecer. 
Estamos perto, algures. Está certo.

23

Agora, repare. Os sete selos contêm o mistério do livro. Até conseguirmos ver aquilo que esses sete 
selos têm dentro, estamos apenas a presumir acerca dessas coisas. Porque - como eu vos disse esta 
manhã na minha mensagem esta manhã acerca de “Deus a Esconder-se em Simplicidade” - vejam, nós 
vamos perder isto a não ser que seja absolutamente, genuinamente revelado pelo Espírito Santo e 
vindicado da mesma forma. Vêem? Se o profeta surgir e vos disser que isto é assim e Deus não vindicar 
isso, esqueçam, vejam. Mas Deus em cada afirmação, em tudo, tem de vindicar para que esteja certo. 
Assim, os Seus filhos vão ter cuidado com essas coisas e vão estar alerta.
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Repare, sete selos no livro têm (estes sete selos) têm o livro selado. O livro está completamente 
selado. Vêem? O livro é um livro completamente selado até que os sete selos sejam abertos. Está selado 
com sete selos.

25

Agora, isso é diferente dos sete trovões. Isto são sete selos no livro e o livro não vai… os selos não 
vão ser soltos até à mensagem do sétimo anjo, vê? Assim, estamos a presumir. Mas a revelação genuína 
de  Deus  vai  ser  aperfeiçoada  nesse  soar  -  a  verdade  vindicada.  Agora,  é  exactamente  isso  que  a
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Palavra diz. Os mistérios seriam terminados nessa altura. E este livro com sete selos, lembre-se, estava 
fechado aqui em Apocalipse capítulo 5 e em Apocalipse capítulo 10 está aberto.

Agora, vamos ver o que o Livro diz acerca de como se abriu; e não é dado a conhecer até que o 
Cordeiro pega no livro e rompe os selos e abre o livro, veja. O Cordeiro tem de pegar no livro. É dele. 
Agora lembre-se, ninguém no céu, ninguém na terra (papa, bispo, cardial, presbítero estatal, ou seja 
quem for) pode romper os selos ou revelar o livro, a não ser o Cordeiro. E nós investigámos e 
presumimos e ficamos atrapalhados e questionamos e é por isso que estamos todos numa confusão 
destas; mas com a promessa divina de que este livro de redenção será perfeitamente aberto pelo 
Cordeiro e os selos serão desatados pelo Cordeiro nos últimos dias, nos quais estamos a viver. Agora, e 
não é dado a conhecer até que o Cordeiro pegue no livro e rompa os selos. Porque, lembre-se, o livro 
estava nas mãos Daquele que estava assentado sobre o trono. E o Cordeiro vem ter com Aquele que 
está assentado sobre o trono e toma o livro da Sua destra - pega no livro.

26

Oh, isso é profundo. Nós vamos tentar descobrir isto, se conseguirmos, com a ajuda do Espírito 
Santo. Agora, estamos dependentes Dele. E vamos ver, mais tarde, que é no tempo do fim quando já 
não haverá mais tempo. Nenhuma denominação tem direito à interpretação do livro. Ninguém tem o 
direito de o interpretar. É o Cordeiro quem o interpreta; e o Cordeiro é quem o expressa; e o Cordeiro dá 
a conhecer a Palavra ao vindicar e ao trazer a Palavra à vida, veja. Exactamente.

27

Repare. E não é revelado até… Este livro não é revelado até que as eras da igreja e as eras 
denominacionais terminem e não há mais tempo. Vê? Só é revelado depois que as eras da igreja e as 
eras denominacionais terminem.

28

É por isso que está tudo cheio de escrúpulos esta noite, vê? Eles pegam numa pequena doutrina e 
vão para um lado e dizem: “É isto.” Outro pega noutra doutrina e foge para este lado e diz: “É isto.” E 
cada um constrói uma denominação debaixo disso, até que temos centenas de denominações. Mas ainda 
assim, em tudo isso, vê-se a confusão. As pessoas perguntam-se: “O que é a verdade?” Essa é mesmo 
a condição de hoje!

Mas então, Ele promete que quando esse tempo terminar, haverá o soar da voz do sétimo anjo e 
depois o livro será revelado, veja, nessa altura. Agora, não diga: “Ninguém… aquelas pessoas não estão 
salvas lá no passado.” Mas os mistérios que eles não conseguiam entender: como é que Deus pode ser 
três e, ainda assim, ser um; como é que a Escritura pode dizer para baptizar no nome do Pai, Filho e 
Espírito Santo e depois voltar-se e dizer para baptizar no nome de Jesus (Vê? Oh, tantas coisas); como 
é que Eva pode comer uma maçã e provocar o naufrágio do mundo inteiro? Como pode ser isto? Mas 
está prometido que esses mistérios serão revelados no tempo do fim. São pequenas pontas soltas que 
estes grandes guerreiros entraram em cena, tal como Irineu e Martin (S. Martinho) e Policarpo e os 
outros e Lutero e Wesley e todos estes - como eles vieram e apenas viveram por tempo suficiente para 
trazer uma luz e fazê-la brilhar. Mas eles deixaram muitas coisas em escuridão.

29

Depois veio a era Pentecostal, como a era Luterana e eles fugiram numa dada direcção. Mas ainda 
assim estava tudo bem. Não diga que eles não estavam certos. Eles estavam certos, mas há pontas 
soltas que ainda sobram que não conseguem ser explicadas. Mas depois no… Porquê? Os selos ainda não 
foram abertos para revelar completamente o que estas coisas são, veja.

Mas depois, na última era, todos estes mistérios serão resolvidos e declarados e os selos serão 
abertos pelo Cordeiro e revelados à igreja e depois já não há mais tempo, veja. É maravilhoso! Depois, o 
livro é então o livro da redenção porque… Depois continua e nós vamos ver mais tarde como os 144.000 
são trazidos e assim por diante. Muito bem. Esses são Judeus.

30

Agora, Paulo… Vamos ler um pouco. Eu tenho algumas destas Escrituras e acho que as devemos ler. 
Agora, vamos todos abrir… Paulo, em Efésios 1. Eu vejo que muitos estão a escrever - têm os seus livros 
e estão a anotar as Escrituras - a marcá-las nas suas Bíblias desta vez. Assim, está bem. Eu gosto que 
façam isso e depois vão para casa e estudem, vejam. E se estudarem por vocês mesmos, então vão 
entender melhor, vejam. Estudem e peçam a Deus que vos ajude a entender. Agora, vamos ler uma 
Escritura que eu tenho apontada aqui. Efésios 1:13 e 14. Agora:

31

Em quem, também, confiamos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho 
da vossa salvação; em quem… tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo 
da promessa,

O qual é o penhor da nossa herança, para redenção da possessão, para louvor da sua 
glória.

Vê?

Agora, enquanto temos as Escrituras abertas, vamos… Veja, o Espírito Santo aqui, Ele mesmo, é um 
selo. O Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Uma obra terminada, o Espírito Santo sendo
32
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um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então o seu tempo 
de lamentação terminou, veja, porque é uma obra terminada.

Tal como eu costumava trabalhar para a companhia de caminhos-de-ferro e nós carregávamos 
vagões com latas e várias coisas da fábrica de latas. Mas depois, antes que aquele vagão pudesse ser 
selado, o inspector passava para ver se aquele vagão foi carregado de forma apropriada. Se não fosse, 
da primeira vez que batessem umas nas outras ou algo assim, espalhava a carga e partia-se e a 
companhia de caminhos-de-ferro seria responsabilizada por isso. E esse inspector fazia testes a tudo 
para ver se estava no sítio apropriado. Se não estivesse, ele reprovava o vagão. Depois, nós tínhamos 
de fazer tudo de novo até que o inspector ficasse satisfeito. Depois, quando o inspector ficava 
satisfeito, fechava a porta. O inspector fecha a porta. E o inspector coloca um selo sobre ela e depois 
ninguém pode romper este selo até chegar ao seu destino.

33

É isso que o Espírito Santo tem feito, veja. Ele vai e faz a inspecção. É por isso que você não pode 
ter estas coisas e… Você diz: “Eu falei em línguas e clamei e dancei no Espírito.” Isso não tem nada que 
ver, veja. O Espírito Santo inspeciona essa pessoa até estar totalmente satisfeito e sabe que eles 
estão… Depois estão selados até ao destino eterno. Não há nada que possa romper esse selo.

34

A Bíblia (vocês que estão a anotar a Escritura), Efésios 4:30 disse: “.. não entristeçais o Espírito 
Santo de Deus, pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção.”

Guarde essa palavra, redenção - até ao dia em que o livro da redenção for revelado e o redentor 
vier para reclamar a sua possessão. Nada o pode fazer. Não o entristeça. Não faça… faça coisas que 
agradam a Deus, porque o livro está agora selado e você está selado. O Espírito Santo é o próprio selo.

“Selo” significa (agora estas são palavras que eu fui buscar ao dicionário), “selo” significa uma obra 
terminada. E quando o sétimo selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nestes selos misteriosos 
é terminado. Até ao dia em que esse selo é aberto… Depois aquilo que está dentro é revelado.

35

Se o homem não souber o que está dentro do vagão… Você diz: “Devia estar isto e aquilo. Devia 
estar…” Ele está a presumir. Mas quando o selo é aberto e a porta é aberta, nós então olhamos para 
dentro e vemos exactamente aquilo que ali está. Vê? E isso só será feito no tempo do fim.

Outra coisa que um selo significa é posse. O selo tem uma marca nele - mostra posse. Quando você 
é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, você não pertence mais ao mundo 
ou a qualquer coisa relacionada com o mundo. Você é posse de Deus.

36

Outra coisa, um selo é segurança. Selo significa que você está seguro. Agora, vocês que não 
acreditam em segurança eterna, eu não sei. Mas agora… mas um selo significa segurança até ao seu 
destino. Ai daquele que tentasse romper esse selo e o selo do Espírito Santo não pode ser rompido.

Vocês já me ouviram dizer que as pessoas dizem: “O diabo levou-me a fazer isto.” Não, não, o diabo 
não fez isso. Você não estava selado dentro. Porque quando está selado dentro, ele está selado fora, 
veja.

Agora, você saiu para ir ter com ele. Ele não podia entrar para vir ter consigo, porque a única forma 
de ele poder entrar para vir ter consigo seria passar pelo mesmo processo por que você passou. Ele teria 
de ser salvo, santificado e cheio com o Espírito Santo. Então ele seria seu irmão. Assim, veja, ele não 
fez isso. Não, não. Você foi até à fronteira e voltou a desejar as coisas do mundo. Nunca chegou a 
entrar em Canaã, veja, do outro lado do Jordão - essa morte para si mesmo.

37

Agora, repare. Agora, este livro está selado e você está selado, com o livro, até ao dia da 
redenção. Mais uma vez, em Romanos 8:22 e 23. Vamos ver isso. E nós vamos dar este contexto e eu 
acho que vamos entender um pouco melhor se cada um ler por si mesmo. Eu estou a dar-vos algumas 
Escrituras aqui, para que possamos olhar para elas enquanto ainda é cedo. Agora, Romanos 8:22 para 
começar:

38

Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto, até 
agora.

E não só ela, mas, nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos 
em nós mesmos, esperando a adopção, a saber, a redenção do nosso corpo.

Oh, bem, oh, bem! Isso não nos faz sentir bem, a nós mais velhos? Devia fazer-nos sentir bem a 
todos - à espera desta hora. Nós sabemos que isto vai acontecer na primeira ressurreição. Veja, a 
natureza está a gemer, nós estamos a gemer, tudo está a gemer, porque damos conta que algo não está 
certo. E a única forma de você gemer e esperar por isso é porque houve uma nova vida que entrou aqui 
que fala acerca de um novo mundo.

39

Como  a  esposa…  Aqui  há  pouco  tempo  atrás,  nós  fomos  aqui  ao  supermercado  e  eu  disse  que40



7A Brecha Entre As Eras Da Igreja E Os Sete Selos

descobrimos uma coisa estranha. Uma senhora estava a usar um vestido e era muito estranho. Quase 
nenhuma delas usa vestidos, veja. Ficaram esquecidas de alguma forma - saem sem eles. Assim, nós… 
(estão esquecidas propositadamente).

Assim, então a Meda disse-me, ela disse: “Bill, bem, por que é que isso acontece?” Ela disse…

“Oh” - disse eu - “é apenas o espírito da nação.” E eu disse: “Quando se vai à Alemanha, eles têm 
um certo espírito. Vai-se à Finlândia, eles têm um espírito nacional. Chega à América, nós temos um 
espírito nacional.” O nosso espírito nacional que é brincalhão, veja, piadas. Sabe porquê? Nós fomos 
fundados sobre a doutrina dos apóstolos. Nós fomos fundados sobre a liderança de grandes homens 
como Washington, Lincoln. Mas saímos dessa fundação e sabemos o que aí vem. Nós sabemos que há 
uma bomba atómica com o nosso nome escrito. Nós sabemos que a escravatura vem aí. Não há 
necessidade de nos enganarmos a nós mesmos.

Isso lembra-me… como alguns destes comediantes, a contar estas piadas e a arranjar confusão e as 
mulheres a arranjarem confusão da forma que arranjam e os homens também. Lembra-me de um rapaz a 
passar pelo cemitério a assobiar, a tentar convencer-se que não está assustado, veja. Claro que ele 
está assustado. Ele não está a enganar ninguém. É por isso que ele está a assobiar. Está a tentar dizer 
que não está assustado, mas está.

41

Esse é o problema hoje. Mas, oh, que esperança bendita para o crente que tem as mãos levantadas! 
- Porque a redenção está próxima quando ele vir estas coisas a aparecer. É um tempo muito importante 
para o crente.

Agora, estas coisas, em que o gemer nos nossos corpos… Já reparou numa árvore, como luta pela 
vida? Quer viver. E repare num animal, como, na morte, como luta. Olhe para um ser humano, tudo. A 
natureza está a gemer. Nós, em nós mesmos, estamos a gemer, veja. Nós sabemos que algo está errado. 
Nós vemos a partir destes versículos que algo se perdeu tanto em relação ao homem como em relação à 
terra. A criação de todo o tipo perdeu alguma coisa, porque vemos a partir desta Palavra inspirada que 
está a gemer por alguma razão. Não se geme, a não ser que haja uma razão para isso. Como eu estava 
a falar da tinta, é uma razão.

42

É assim que acontece quando se ora pelos enfermos. Até conseguir encontrar a causa… eu sei qual 
é a cura, mas eu tenho de encontrar a causa. É por isso que as visões são tão necessárias e 
importantes. Revelam os segredos do coração, dizem à pessoa onde cometeu o seu erro e o que fazer, 
veja. Não importa quantos medicamentos toma, ou quanto azeite derrama sobre a cabeça deles, ou 
quanto alguém grita sobre si, se houver alguma coisa errada, ele vai ficar aí mesmo. Eu disse “ele” - é 
Satanás.

43

Veja, hoje, apesar de estarmos tão avançados na medicina, ainda não sabemos nada acerca destas 
coisas. Você diz: “Ele tem cancro.” Bem, isso não é nada. Isso diz apenas qual é o nome. Esse nome é o 
nome médico - cancro. Não tem nada que ver com o que aquilo é. Esse é o nome que nós lhe damos. 
Nós apenas dizemos qual é o nome, cancro. Mas na verdade o que aquilo é, examinado, é o diabo.

Agora, nós dizemos “pecado”. Nós chamamos pecado. Examine. O que é o pecado? Muitas pessoas 
dizem: “Beber, cometer adultério.” Não, não. Esses são os atributos do pecado. Isso é o que o pecado 
provoca. Mas o verdadeiro pecado é a incredulidade. É aí que se dá o nome e é apontado. Se você for 
um crente, você não faz essas coisas. Mas não importa quanto se tenta parecer santo e quanto tenta 
ser religioso, se fizer essas coisas, você é um incrédulo. Isso é Escritura.

44

Agora, algo está perdido e está a gemer. Está a tentar voltar, voltar à sua condição original. 
Consegue imaginar alguém a cair desde a terra até a um poço fundo algures e estava a lutar, a trepar, a 
puxar? Eles têm de sair deste poço de alguma forma. Não estão no estado original. E gritam 
freneticamente, arranham as paredes, fazem barulho, ou fazem qualquer coisa. Estão a gemer porque 
querem voltar ao seu estado original.

45

Tal como quando uma pessoa é atingida por uma doença, por dores e mágoas (antes não estavam 
nessa condição), mas estão a gemer. Porquê? Não estão bem; alguma coisa está mal. E gemem, 
tentando voltar para onde estavam quando tinham saúde. E quando a natureza e as pessoas, como a 
Bíblia disse, estão a gemer, isso mostra que há alguma coisa pela qual não estão na condição em que 
deviam estar. Caíram de algum lugar.

46

Agora, nós não precisamos que alguém nos interprete isso, veja, porque, obviamente, sabemos que 
eles caíram da vida eterna. E perderam o direito à vida eterna pela queda de Adão e Eva, que caíram 
desde a vida eterna até à morte no jardim do Éden e levaram toda a natureza abaixo deles até à morte.

47

Nunca uma árvore morreu antes de Adão. Nunca um animal morreu antes de Adão. E só há uma 
coisa que não pode morrer e que é Deus, porque Ele é eterno. E essa é a única forma de não morrermos. 
Temos de ter a vida eterna em nós para sermos filhos e filhas de Deus. Mas quando morremos, como eu
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disse na mensagem esta manhã… Ao pecar, vendemos a nossa primogenitura e atravessamos este 
abismo. Agora, estamos para lá do alcance de Deus, do outro lado do abismo.

Agora, claro, quando Adão caiu até à morte, ele trouxe a morte sobre toda a criação. Agora, foi-lhe 
dado livre arbítrio. Foi-lhes dado a eles, tal como a nós, para tomarem uma decisão.
48

Agora, Adão e Eva, no princípio… Havia uma árvore do certo e do errado perante eles e essa mesma 
árvore está perante cada um de nós. Veja, Deus não está a fazer por Adão e Eva… Você diz: “Bem, é 
culpa deles.” Não, agora não é. É culpa sua. Não pode colocar isso em Adão agora. Tem de colocar sobre 
si mesmo, porque o certo e o errado estão colocados perante si. Nós estamos na mesma condição base 
de Adão e Eva.

Mas veja, quando somos redimidos, não queremos mais a nossa própria escolha, mas queremos a 
escolha Dele, veja. Agora, Adão e Eva queriam a escolha deles. Queriam saber como era ter sabedoria. 
Assim, foram investigar e provocaram a morte.

49

Agora, quando um homem foi redimido, ele não se importa mais com a escolaridade. Ele não se 
importa mais com as coisas do mundo, com a sabedoria do mundo. Ele não quer ter sequer uma escolha. 
Cristo foi a sua escolha e isso é tudo. Ele está redimido. Ele não quer mais guiar-se a si mesmo. Ele não 
quer que ninguém lhe diga para onde ir e o que fazer. Ele apenas espera e vê qual é a escolha do seu 
criador. Depois, ele avança no nome do seu criador, quando o criador lhe diz para avançar.

50

Mas o homem que anda em busca de sabedoria quer descobrir. “Esta paróquia é muito boa, mas eles 
pagam-me mais ali. Por isso vou até lá” - veja. Veja, sabedoria.

Agora, quando Adão pecou ao dar ouvidos ao raciocínio da sua esposa, em vez de se firmar na 
Palavra de Deus, foi isso que levou Adão a pecar. A sua esposa debateu com Satanás e depois levou o 
produto a Adão e Adão soltou a Palavra e vendeu. Ele também perdeu a sua herança quando perdeu o 
seu companheirismo e o direito à vida. Lembre-se: “No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis.”

51

E quando ele perdeu a sua vida, ele também perdeu a sua herança na vida, porque ele tinha o 
controlo supremo da terra. Ele era o deus da terra. Deus é o Deus do universo em toda a parte. Mas o 
Seu filho tinha a terra debaixo do seu controlo. Ele podia falar, ele podia dar nomes, ele podia dizer, ele 
podia parar a natureza; ele podia fazer tudo aquilo que quisesse. Mas quando fez isso, ele perdeu a sua 
herança.

Agora, Adão podia dizer: “Que este monte se mova daqui para ali” - e isso iria fazer-se. Adão podia 
dizer: “Que esta árvore aqui se arranque e se plante aqui.” Fazia isso, veja, porque ele tinha o controlo 
completo, supremo, como um deus menor abaixo de Deus, o nosso Pai, porque ele era um filho de Deus.

Agora, não podíamos parar aqui só por um minuto e ter um verdadeiro sermão, veja? Oh, então se o 
sangue voltou a purificar, então e agora, veja? Olhe para o que aquele Filho de Deus, o segundo Adão, 
fez. E disse: “As obras que eu faço, vós as fareis também” - veja.

52

Adão perdeu a sua herança, a terra. Agora, passou das suas mãos para aquele a quem ele vendeu - 
Satanás. Ele vendeu a sua fé em Deus em troca dos raciocínios de Satanás. Por isso, a sua vida eterna, 
o seu direito à árvore da vida, o seu direito a… A terra pertencia-lhe e ele perdeu tudo para as mãos de 
Satanás. Ele tirou da sua mão e passou para Satanás. Por isso, agora foi… Regressou e foi poluída e a 
semente de Adão destruiu a herança que Adão devia ter tido. Que é a terra. Está certo. Veja, a 
semente de Adão.

Eu parei no outro dia lá em Tucson, onde eu vivo e estava a falar com alguém no topo da montanha, 
a olhar para baixo. Eu disse: “O que acha que… Há trezentos anos atrás, o Papago [tribo de Índios 
nativos Americanos - Trad.] descia por ali no seu travois [estrutura usada pelos Índios para arrastar 
cargas por terra - Trad.] com a sua esposa Índia e os seus filhos sentados atrás, viajava até ali algures 
e vivia em paz. Não havia adultério, não havia whiskey, não havia jogo, não havia nada entre eles. Eles 
viviam de forma limpa. E o coiote descia pelo leito seco do rio todas as noites por Tucson, aqui, a uivar. 
E a mesquite [planta do México e Estados Unidos - Trad.] e o cacto floresciam à volta das margens. E 
Jeová olhava para isso e devia sorrir.”

53

Mas o homem branco veio naquela direcção. E o que é que ele fez? Ele escavou o cacto. Poluiu a 
região com latas de cerveja e garrafas de whiskey. Arruinou a moral da nação. A única forma que ele 
tinha de ferir os Índios era matar a sua comida, o búfalo.

Quando eu estava a ler no outro dia em Tombstone [cidade do Arizona - Trad.] no museu e vi as 
fotografias de Geronimo [líder indígena da América do Norte - Trad.]… Muitos de vocês podem achar que 
Geronimo era um renegado. Para mim, ele era um verdadeiro Americano. Ele estava apenas a lutar por 
aquilo que estava certo, que Deus lhe tinha dado, uma terra e uma nação e um lugar para viver. A culpa 
não é dele.

54
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E quando esses soldados Americanos chegaram ali e, pela força, conquistaram a terra e mataram-
nos como um bando de moscas… E estava ali a fotografia original do quartel-general médico de 
Geronimo, ou o hospital dele. Eram dois ou três cobertores sobre mesquite e aqueles Americanos 
genuínos (Índios) feridos, a lutar pelos seus direitos dados por Deus. E ali, Geronimo, com um bebé nos 
seus braços, na coxa, ali a olhar para os seus próprios guerreiros - a sangrar, a morrer, sem penicilina 
nem nada, sem forma de os ajudar - Americanos genuínos, dados por Deus! Chamam-lhe um renegado? 
Eu chamo-lhe cavalheiro!

Cochise [líder Apache - Trad.] nunca se ia render. Ele era um homem velho. Mas o exército 
Americano (eles todos vestidos ali) e eles saíam ali e matavam o búfalo. Enviaram excursões. E Sharpe 
[Christian Sharps desenhou esta espingarda em 1848, conhecida pela precisão de longo alcance - Trad.] 
inventou a espingarda para búfalos e eles saíam ali e diziam: “Oh, hoje tive um dia bom” - a disparar a 
partir da lateral de um vagão ou de uma carruagem de passageiros. Diziam: “Hoje matei quarenta.” 
Quarenta búfalos, que teriam sustentado a tribo inteira de Índios por dois anos ou mais! O que fizeram 
com eles? Deixaram-nos no deserto. A carniça velha inchou a terra e encheu as terras de mau cheiro. 
Os coiotes comeram.

55

Quando os Índios matavam o búfalo havia uma cerimónia religiosa. Ele pegava nos cascos, 
guardava-os para fazer panelas. Comiam a carne, mesmo a carne nas entranhas. Tiravam toda a carne 
e penduravam-na e secavam-na. O couro estava seco e faziam roupas e tendas. Não havia nada…

56

Mas quando o homem branco chegou… O renegado é o homem branco! Ele é o malandro! E ele 
chegou e matou aqueles búfalos e fez aqueles Índios passar fome. Qualquer homem genuíno lutaria pelos 
seus direitos dados por Deus. É uma nódoa na bandeira Americana aquilo que eles fizeram ao Índio 
Americano. Apesar de tudo, pertencia-lhe.

O que é que você ia pensar se o Japão ou algum… a Rússia chegasse e dissesse: “Saiam daqui. 
Saiam já daqui” - e fizessem connosco e com os nossos filhos da forma que nós fizemos com esses 
Índios? Mas lembre-se, nós semeámos e agora vamos colher. Essa é a lei de Deus, você sabe. Há tempo 
para plantar e depois há um tempo de colheita. Acho que isso é muito mau. Sim, senhor.

Agora, o que aconteceu? A semente poluída de Adão já poluiu e destruiu completamente a terra. 
Sabia que a Bíblia diz isso? E porque fez isso (a semente poluída de Adão), Deus vai destruí-los. Quer ler 
isso? Vamos ver, eu tenho escrito aqui. Abra em Apocalipse, no capítulo 11 e vamos ver. Vá a Apocalipse 
capítulo 11 e vamos ver o que Deus disse acerca daqueles que estão a destruir a terra. No capítulo 11 e 
vamos ver o versículo 18, creio que é - 11:18, aqui estamos:

57

E iraram-se as nações, e veio a tua ira  e o tempo dos 
mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus 
servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo 
de destruíres os que destroem a terra.

(Agora, veja a ira de Deus),

O que é que eles vão fazer? Colher aquilo que semearam, claro. Quando vê o pecado a percorrer as 
ruas… Quantos, neste Domingo à noite, quantos adultérios vão ser cometidos nesta cidade esta noite? 
Quantas mulheres vão quebrar os seus votos de casamento neste pequeno buraco na terra aqui, 
chamado Jeffersonville? Quantos casos de aborto acha que são registados em Chicago em trinta dias? 
Seria entre vinte e cinco e trinta mil por mês, para além daqueles que não são registados. Quanto 
whiskey é bebido na cidade de Chicago? O que acha que acontece em Los Angeles numa noite? Quantas 
vezes é que o nome do Senhor foi tomado em vão na cidade de Jeffersonville hoje? É melhor hoje, ou 
era melhor quando George Rogers Clark [oficial de milícia da Virgínia durante a Guerra da Revolução 
Americana - Trad.] veio na jangada?

58

Veja, poluímos completamente a terra com a nossa imundície e Deus vai destruir aqueles que 
destroem o mundo. Deus disse isso. Eu sempre pensei que há alguma coisa em mim que gosta de subir 
às montanhas e olhar para a forma como Deus fez isso.

Eu não gosto da Flórida, onde eles têm essas palmeiras artificiais e… Oh, bem! Eu preferia ver o 
crocodilo a abanar a cauda no deserto do que ver tudo aquilo ali fingido e as coisas que fazem em 
Hollywood e todo aquele glamour ali e um bando de bêbados e… Oh, bem! Eu só penso: “Um dia, um dia.” 
Sim.

59

Mas lembre-se, a Bíblia disse-nos em Mateus, no capítulo 5 que o manso herdará a terra. Está certo. 
O manso e humilde herdará a terra. Jesus disse: “Bem-aventurado o manso” - os simples que não 
tentam ser alguma coisa importante. “Eles herdarão a terra.” Jesus disse isso. Sim.

60

Agora, eles poluíram-na e Deus vai destruí-los. Mas o manso vai herdar a terra depois de ser 
purificada.

Agora, oh, bem! Agora, o título de propriedade que foi perdido está agora nas mãos do proprietário61
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original, o Deus Todo-poderoso - o título de propriedade para a terra e a vida eterna. Quando Adão o 
perdeu, as mãos sujas de Satanás não puderam pegar nele. Assim, voltou para o seu proprietário original 
- o próprio Deus. Nós vamos ver isso num minuto. Ali está Ele assentado no trono com aquilo na Sua 
mão, o título de propriedade! Oh, isso faz-me sentir religioso! O título de propriedade para a vida eterna, 
o resumo [conjunto de documentos que relatam as transacções associadas a um terreno - Trad.], o 
título de propriedade para a vida eterna… Quando Adão o perdeu por causa da sabedoria em vez da fé, 
ele voltou para as mãos do proprietário, o Deus Todo-poderoso. Incrível!

Muito bem. À espera… O que está a fazer? Está nas mãos de Deus, à espera de ser redimido. Ele 
permitiu a redenção. Ele fez um caminho de retorno e um dia o redentor vai tomá-lo de volta. Está a ver 
onde estamos a chegar agora? Vamos olhar para este aqui sentado no trono. Muito bem.

À espera de ser redimido - a redenção.62

O que é este livro de redenção, este título de propriedade, o resumo do título de propriedade? Você 
diz: “Resumo?” O que significa um resumo? Significa que foi pesquisado até ao seu princípio. Como 
aquela pequena… como aquela pequena gota de tinta esta manhã. Quando chegou àquela lixívia, voltou 
ao início. E quando o pecado foi confessado e caiu no sangue de Jesus Cristo (oh, bem), dá um resumo 
directamente de volta ao criador e você torna-se um filho de Deus. O resumo do título de propriedade 
está nas mãos do Todo-poderoso. Oh, bem!

A sua redenção representa toda a posse legal em relação a tudo o que foi perdido por Adão e Eva. 
Oh, eu, oh, bem! O que é que isso tem de fazer a um Cristão nascido de novo? A sua posse legal do 
resumo da propriedade - o título de propriedade da vida eterna - significa que você possui tudo aquilo 
que Adão e Eva perderam. Então e agora, irmão? A posse da propriedade!

63

Adão não conseguia cumprir os requisitos da redenção, depois de descobrir que a tinha perdido! Ele 
tinha pecado e tinha-se separado de Deus e estava deste lado do abismo, por isso não conseguia 
redimir. Não conseguia, porque ele precisava de redenção para si mesmo. Por isso não conseguia fazer 
isso.

Mas a lei requeria um redentor parente. A lei de Deus requeria um redentor parente. Se quiser anotar 
- redentor parente - encontra-o em Levítico 25. Nós não vamos ter tempo de pesquisar isto 
completamente, porque vocês sabem que cada texto daria uma noite.

64

Mas a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, e se Deus não se tivesse oferecido para receber 
um substituto? Mas o amor levou-O a fazer isso. Esse homem não tinha forma de voltar e não havia 
forma de ele voltar outra vez. Ele estava perdido. Mas a graça de Deus encontrou este redentor parente 
na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria; a graça encontrou este requisito. Oh, “Graça sublime! Como é 
doce o som…”

A lei de Deus requeria um substituto inocente e quem era inocente? Todos tinham nascido de forma 
sexual. Segundo o sexo, todos! E o único que não foi, tinha perdido o direito à vida eterna e a ser rei na 
terra. Oh, quando eu penso nessa Escritura: “Porque nos redimiste de volta a Deus para que possamos 
reinar e ser reis e sacerdotes sobre a terra.” Oh, bem, aquilo que o Redentor Parente…! Oh, que história 
teríamos aqui!

65

Repare, a lei requeria um redentor parente para redimir uma substância perdida. A graça cumpriu 
este requisito na pessoa de Jesus Cristo. Um parente tem de nascer a partir da raça humana.

Agora, como é que nós podíamos ser, quando todos os que nasceram têm de…? E se alguém não 
conseguir ver que foi um acto sexual ali, está completamente cego, porque todos os que nasceram, 
nasceram de uma mulher. E Deus requeria um redentor parente e ele tem de ser humano. Oh, bem, o que 
vai fazer agora? A lei requeria um redentor parente.

66

Agora, Ele não podia usar um anjo. Ele tinha de ter um homem, porque nós não somos parentes dos 
anjos. Nós somos parentes uns dos outros. O anjo nunca caiu. Ele é um ser de tipo diferente, tem um 
corpo diferente. Ele nunca pecou nem nada. Ele é diferente. Mas a lei requeria um redentor parente e 
todos na terra nasceram a partir do sexo.

Agora, não vê? Foi daí que veio. Foi aí que o pecado começou. Assim, vê onde está agora? Aí entra 
a sua semente da serpente, veja.

Agora, repare. Requeria um redentor parente e o redentor (redentor parente) devia ser nascido da 
raça humana. Aqui, isso deixa-nos numa posição delicada. Mas deixe-me soar a trombeta para si. O 
nascimento virgem gerou o produto. Amém! O nascimento virgem produziu o nosso redentor parente, 
nenhum outro a não ser o Deus Todo-poderoso que se tornou Emanuel. Emanuel. O redentor parente foi 
encontrado…

67
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Vê como Deus produz o requisito? E não há nada que possamos fazer. Mas depois a graça entra e 
ofusca essa lei e gera o produto. Amém!

Oh, quando chegar a casa, “Quando eu chegar à minha cabana ali” como o Irmão Neville canta… 
Quando todos vocês ouvirem alguma coisa ali uma manhã, a cantar, “Graça sublime! Como é doce o som 
que salvou um desgraçado como eu” - você diz: “Glória a Deus! O Irmão Branham conseguiu. Ali está 
ele, veja.”

68

Sim, oh: “É a graça que ensinou o meu coração a temer, foi graça que me libertou dos meus medos; 
como pareceu preciosa essa graça, na hora eu que eu cri pela primeira vez!” Espere até chegarmos a 
isso dentro de um momento.

Oh, bem!

Agora veja. O livro de Rute mostra uma bela imagem disto, como Boaz e Noemi tinham perdido a 
propriedade. Já todos vocês me ouviram a pregar sobre isso, não já? Levantem as mãos se já me 
ouviram a pregar isso, para que entendam, vejam. Boaz tinha de se tornar um redentor e ele era o único 
que podia. Ele tinha de ser um parente, um parente próximo. Ao redimir Noemi, ele recebeu Rute. Isso foi 
Jesus, Boaz a tipificar Cristo. E quando Ele redimiu Israel, Ele recebeu a noiva Gentia. Quando, veja… 
Tão belo. Nós temos isso na fita, tenho a certeza, aqui algures, se quiser ter isso.

69

Agora repare. Agora, tem de ser parente. Assim, veja, um anjo não podia fazer isso, um homem não 
podia fazer isso. Tem de ser um homem, mas ele não pode nascer de uma mulher - um acto sexual. 
Assim o nascimento virgem, o Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Por isso, Jesus não era Judeu. 
Jesus não era Gentio. Jesus era Deus! Exactamente. O Seu sangue não veio de nenhum acto sexual. Ele 
era o sangue santo criado de Deus. E nós não somos salvos pelo sangue Judeu; nem somos salvos pelo 
sangue Gentio. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. Isso está de acordo com a Bíblia. Diz assim. Nós 
somos salvos pelo…

70

Assim, veja, Jesus era Deus. Ele não é nenhuma terceira pessoa, quarta pessoa, segunda pessoa. 
Ele era a pessoa. Ele era Deus, veja. Ele era Deus Emanuel. Deus desceu da Sua glória, revelou-Se…
71

Eu gosto muito daquela história de Booth-Clibborn, esse grande hino, belo:

Desceu da Sua glória, uma história permanente,
Veio o meu Deus e Salvador e Jesus era o Seu nome,
Nasceu numa manjedoura, era um estranho no meio dos Seus,
Um homem de dores, lágrimas e agonia.

Oh, que condescendência, trazendo-nos redenção;
Quando no silêncio da morte, nem uma só esperança ténue se via,
Deus, precioso, carinhoso, deixou o Seu esplendor,
Descendo para atrair e salvar a minha alma.

Oh quanto eu O amo! Quanto eu O adoro!
O meu suspirar, o meu brilho do sol, o meu tudo em todos!
O grande Redentor, tornou-se meu Salvador.
O grande Criador, tornou-se meu Salvador.
E Nele habitava toda a plenitude de Deus.

Foi esse que cumpriu o requisito.

A graça produziu a pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos que este livro agora… Deus montou a Sua 
tenda - veio de Deus para se tornar um homem. Ele mudou a sua estirpe do Todo-poderoso até um 
homem - para assumir a forma de homem, para que pudesse morrer para redimir o homem. Espere até O 
vermos, quando não há ninguém digno, veja.

72

Muito bem. Na Bíblia, no livro de Rute, enquanto ler, vai ver que uma pessoa assim era chamada 
goel, g-o-e-l, era chamada goel, ou era uma pessoa que podia cumprir o requisito. E o goel deve ser 
capaz de o fazer, deve estar disposto a fazê-lo e deve ser um parente, o parente próximo para o fazer. 
E Deus, o criador do espírito, tornou-se parente nosso quando se fez homem, para que pudesse levar 
sobre Si o nosso pecado e pagar o preço e redimir-nos de volta a Deus.

73

Aí está. Aí está o redentor. Cristo redimiu-nos agora. Nós estamos agora redimidos, mas Ele ainda 
não reclamou a Sua posse. Agora, você pode discordar disso. Mas se esperar só um minuto, nós vamos 
ver.

Ele ainda não a reclamou, veja. Se Ele pegasse no livro da redenção… Tudo aquilo que Adão tinha e 
tudo aquilo que ele perdeu, Cristo redime de volta. E Ele já nos redimiu, mas Ele ainda não tomou posse. 
Não pode fazê-lo até ao tempo determinado. E depois virá a ressurreição e depois a terra será renovada

74
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novamente e depois Ele vai tomar posse - a Sua posse que Ele recebeu quando nos redimiu. Mas nós 
vamos fazer isso no tempo determinado. Oh, bem.

Isto está descrito neste livro com sete selos de que estamos a falar agora. Muito bem, o livro da 
redenção - está tudo descrito aqui. Tudo isso, aquilo que Cristo vai fazer no final, ser-nos-á revelado 
esta semana nos sete selos, se Deus nos permitir, veja. Muito bem. Eles vão ser revelados e vão ser 
revelados enquanto os selos se rompem e são libertados para nós. Então conseguimos ver qual é este 
grande plano de redenção e quando e como é que vai ser feito. Está tudo escondido neste livro de 
mistério aqui. Está selado, fechado com sete selos. E assim o Cordeiro é o único que os pode romper.

Agora (perdoem-me), nós damos conta… Agora, se quiser olhar para as Escrituras, pode ir a 
Jeremias e ver ali… Quando ele ia entrar no cativeiro da terra, vocês sabem, ele comprou do seu tio… O 
filho do seu tio tinha uma propriedade e ele passou por esse selar. E se nós víssemos tudo isso… Nós 
temos isso também nas Sete Eras da Igreja, esses selos e assim por diante, ali.

75

Veja, um selo no Velho Testamento era como um rolo, assim. E aqui estava um mistério e este 
mistério estava escondido. Muito bem, estava selado à volta e colocado aqui: o direito a isto assim e 
assim. Depois, o mistério seguinte estava envolvido à volta daquilo que esta herança era e preso aqui 
deste lado: o direito a isto assim e assim. E continuava até que formava um pergaminho, porque as 
pessoas não tinham livros como este naquela altura. Era num rolo (quantos sabem isso?) chamado 
pergaminho. Bem, num pergaminho selado você podia romper um aqui (qual era o mistério disto) e rasgar 
e conseguia ver qual era esse direito. E depois rompia o outro e via qual era aquele direito.

76

E tudo isto aqui são sete selos. Têm os mistérios de Deus desde a fundação do mundo todos selados 
ali e revelados através de sete selos diferentes; que, se Deus permitir, vamos puxar estes selos e olhar 
para o Livro e descobrir de que se trata tudo isto. Oh, espero que tenhamos momentos maravilhosos.

77

Ali, o mistério da redenção está selado até… Este livro não podia ser rompido até à mensagem do 
último anjo. O pergaminho estava ali. Nós sabíamos que estava ali. Nós sabíamos que era a redenção. 
Nós acreditávamos que era a redenção.

Jeremias disse: “Este pergaminho deve ser guardado…” Quando lê ali ele disse: “Deve ser guardado 
num vaso terreno” - veja. Oh, que coisa bela aí de que eu podia falar por algum tempo. Este pergaminho 
foi guardado num vaso terreno - um vaso que uma vez se fez carne (glória!), morreu, ressuscitou e foi 
guardado num vaso terreno até ao tempo da compra. Oh, bem! Belo.

78

Muito bem, agora, estas mensagens estão todas guardadas até que este vaso terreno… até ao 
tempo apontado por Deus na altura do último mensageiro na terra. E tudo aquilo que estas pessoas 
julgaram e disseram: “Eu sei que está lá. Eu creio que está lá”; e lutaram por isso e falaram sobre isso e 
produziram as coisas - pela fé, creram nisso. Mas agora vai-nos ser trazido em revelação e por 
vindicação, a partir da mão de Deus. Deus disse isso. Ele prometeu.

Agora. Agora, vamos ver, onde é que nós estávamos? Vamos ao versículo dois agora. Já passou 
muito tempo desde o versículo um, mas vamos ver o versículo dois. Agora, provavelmente não vamos 
ficar muito tempo no seguinte.

79

E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de 
desatar os seus selos?

Agora, lembre-se, vamos ler o primeiro versículo mais uma vez para vermos em conjunto.

“… vi na destra do que estava assentado sobre o trono…” - Deus. Quem é esse? Deus - o completo 
proprietário original do livro da vida. Ele segura-o na Sua mão, Deus. Quando Adão perdeu, voltou ao seu 
proprietário original. Pertence-Lhe. E João, na visão, olhou e viu na destra do que estava assentado 
sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. Veja, por dentro.

Agora, quando formos abrir estes selos, vocês vão ver que volta à Escritura, até ao princípio. 
Porque cada um destes selos… Tudo isto, o mistério completo, está aqui mesmo nestes selos, veja. Todo 
o mistério da Bíblia está nestes selos e os selos não podem ser abertos até essa altura. Eu vou provar 
isso aqui num minuto.

80

Repare, agora, o livro, lembre-se, está selado. Há um - aqui está este selo. Depois está outro à 
volta - um selo. Outro à volta - um selo. É um livro de redenção. E tudo junto forma o livro e está 
selado com sete selos. E depois está na parte de trás porque está atado. O mistério selado está no 
interior e diz apenas “o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo preto” e tudo o resto no 
exterior. Mas o mistério do livro inteiro está nesses selos. Desde Génesis até Apocalipse é um plano 
completo de redenção… está revelado nestes sete selos. Oh, é um tempo importante. Que Deus nos 
ajude a entender.

81
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Agora. E um anjo forte… Agora, versículo dois… o anjo forte com alta voz a proclamar: “Quem é 
digno?” Digno de quê? “Quem é digno de pegar nesse livro?” Agora, nós vemos… Onde é que esse livro 
está agora? Está com o proprietário original, porque foi perdido por um filho, o primeiro filho de Deus na 
raça humana. E quando ele perdeu os seus direitos, por ouvir Satanás, ele desistiu… O que é que ele 
fez? Ele aceitou a sabedoria de Satanás em vez da Palavra de Deus.

82

Agora, não podemos parar aqui por um pouco? Os filhos de Deus vão aceitar uma ideia do seminário 
acerca disso em vez da Palavra de Deus, veja. A mesma coisa que Adão fez - perdeu o seu direito. E 
quando isso aconteceu, voltou para trás. Não consegue ver onde essas eras estiveram? Voltaram para o 
proprietário original. E João, no Espírito, estava aqui no céu - ele tinha acabado de ser arrebatado, 
agora, desde as eras da igreja - viu as eras da igreja e depois foi arrebatado no capítulo 4. Ele disse: 
“Sobe aqui. Mostrar-te-ei as coisas que vão acontecer.”

83

E viu um assentado sobre o trono com este livro na Sua mão, na Sua destra. Pense nisso. Agora, e 
depois neste livro estava um título de propriedade para a redenção e foi selado com sete selos. E depois 
veio um anjo, um anjo forte a proclamar em alta voz: quem era digno de abrir o livro, para pegar no 
livro? Quem era capaz de abrir os selos? Quem era capaz de abrir este livro? Vê? O anjo perguntou; João 
viu isso e disse: “Agora, quem é digno? Ele que…” Oh, bem! Talvez eu esteja apenas a sentir-me assim, 
mas… “Ele que…” - disse o anjo. “Ele que…”

84

Aqui está o livro da redenção. Aqui está o plano da redenção. Aqui está a única forma de você 
poder ser redimido, porque ali está o título de propriedade para a redenção de todos os céus e de toda a 
terra. “Ele que avance, se puder.” Oh, bem! “Que fale agora ou se cale para sempre. Que avance agora 
e reclame este livro. Quem é digno de o fazer?” E João disse que não havia nenhum homem no céu que 
fora achado digno, nenhum homem na terra fora achado digno, nenhum homem debaixo da terra que já 
tenha vivido e morrido foi achado digno. Ninguém foi achado digno.

O chamamento do anjo foi um chamamento para que o redentor parente aparecesse. Deus disse: 
“Eu tenho uma lei. Um redentor parente pode ser um substituto.” Onde está esse redentor parente? 
Quem é capaz de pegar nele?

85

E passou de Adão, por todos até passar por todos os apóstolos e profetas e tudo o resto e ninguém 
foi achado digno. Então e agora? Ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém que já tenha vivido… Elias 
estava ali. Moisés estava ali. Todos os apóstolos estavam ali. Todos os que tinham morrido - todos os 
santos - Jó, os sábios. Todos estavam ali e ninguém era digno de sequer olhar para o livro, muito menos 
pegar nele e romper os selos!

Agora, onde é que o papa e todos estes entram? Onde estão os seus bispos? Onde está o nosso 
mérito? Nós não somos nada! Certo.

Ele pediu que o redentor parente avançasse, se pudesse. Mas João disse que nenhum homem era 
digno. Não é que não houvesse pessoas com mérito ali. Agora, como um anjo, como, por exemplo, 
diríamos Gabriel, ou Miguel. Mas lembre-se, tinha de ser um parente. Lembre-se, João disse aqui: “E 
nenhum h-o-m-e-m…” Não era um anjo, não era um serafim. Eles não tinham pecado, mas estavam numa 
categoria diferente. Nunca caíram. Mas isto tinha de ser um redentor parente. Nenhum homem, porque 
nenhum deles estava redimido. Nenhum homem era digno de olhar. Oh, não! Bem, bem!

86

Assim, foi necessário um parente humano. E ele chamou e não se encontrou em lugar nenhum. Não 
havia ninguém - nenhum bispo, nenhum arcebispo, nenhum sacerdote, nenhuma hierarquia. Nada era 
sequer… nem sequer tinham santidade suficiente para olhar para o livro. Ufa! Bem! Bem! Isso é bastante 
forte, mas foi o que a Bíblia disse. Eu estou apenas a ler o que João disse.

87

A Bíblia disse que João chorou. Não é como algumas pessoas ensinaram… Eu estava a ouvir um 
homem a ensinar isto uma vez; disse: “João chorou porque ele viu que não era digno.” Oh, qualquer 
homem debaixo do Espírito Santo sabia que isso não era assim, veja; debaixo da inspiração de Deus 
sabia que isso não era assim.

88

Mas João chorou. Aqui está por que eu penso que ele chorou: porque se ninguém fosse digno e não 
pudesse abrir este Livro da Redenção, toda a criação estaria perdida. Aqui está o Livro; aqui está o 
título de propriedade; e será oferecido ao Redentor Parente que possa cumprir os requisitos. Essa é a 
própria lei de Deus e Ele não pode corromper a Sua lei - não pode desafiar a Sua lei, melhor dizendo. 
Veja, Deus requeria um redentor parente que fosse digno, que fosse capaz de o fazer, que tivesse 
substância para o fazer. E o Anjo disse: “Agora, que esse Redentor Parente avance.”

89

E João olhou. Ele olhou por toda a terra, ele olhou por baixo da terra e não havia ninguém. A criação 
e tudo o resto estava perdido. Claro que João chorou - tudo estava perdido.

No entanto, o seu choro durou apenas um minuto. Nesse momento levantou-se um de entre os 
anciãos, que disse: “Não chores, João.” Oh, bem! O seu choro durou apenas um minuto.
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João pensou: “Oh bem, onde está o homem? Ali estão os profetas. Eles nasceram como eu nasci. Ali 
estão os sábios. Ali estão… Oh, não há aqui ninguém?”

“Eu quero um homem que seja capaz de o fazer. Eu quero um homem que possa redimir” - e ele não 
foi encontrado. Assim, João não aguentou mais. Tudo estava perdido e ele chorou amargamente. E 
estava triste, porque tudo, toda a criação, tudo estava perdido se eles não conseguissem encontrar 
alguém. Glória a Deus! Se eles não conseguissem encontrar alguém que pudesse cumprir esse requisito, 
todo o ser humano, o mundo inteiro e a criação estavam perdidos. Tudo tinha caído - os direitos à 
redenção, os direitos à vida eterna, a luz. Todos estes direitos tinham sido perdidos e não havia ninguém 
que pudesse pagar o preço.

90

E João começou a chorar, porque ninguém era digno e ninguém podia sequer olhar para o livro. Oh, 
era necessário um ser humano. João chorou, porque ninguém o podia fazer e tudo estava perdido.
91

E surgiu uma voz de um dos anciãos que estavam no meio dos quatro animais e de todo aquele 
grande exército do céu, que disse: “Não chores, João. [Oh, bem, a graça de Deus!] ”Não fiques 
angustiado, João. Não chores. Porque o Leão da tribo de Judá, a raiz e descendência de David, Ele 
prevaleceu.“ ”Prevaleceu“ significa que ”lutou com“ e ”venceu.“ Oh, bem! No jardim do Getsémani, 
quando o sangue escorria pela Sua face, Ele estava a vencer. O Leão e a raiz de David prevaleceu, 
venceu.

Como Jacó a suplantar e quando entrou em contacto com o anjo, ele agarrou-se. E o anjo tentou 
afastar-se, disse: “Não te vou deixar ir.” Ele agarrou até que recebeu aquilo que queria. E o seu nome 
passou de suplantador, que significa enganador, para o quê? Um príncipe com Deus, Israel. Ele 
prevaleceu.

92

E este Leão da tribo de Judá prevaleceu. Ele disse: “Não chores, João, porque o Leão da tribo de 
Judá, a Raiz de David prevaleceu. Ele já venceu. Ele já fez isso. Acabou, João!” Oh, bem. Ele produziu 
uma lixívia que envia o pecado de volta para as mãos gordurosas, com a sua sabedoria, que a corrompeu 
- o ser humano. Sim.

93

Mas quando João se voltou para ver, ele viu um cordeiro. Que diferença faz para um leão! Ele disse: 
“O leão prevaleceu.” Veja, eu posso usar isso aí mais uma vez: “Deus a Esconder-se em Simplicidade.” 
Ele disse: “Ele é um leão.” (É o rei das feras). O Leão prevaleceu. O leão é a coisa mais forte que há.

94

Eu já estive nas selvas em África e ouvi as girafas a guinchar e o grande e poderoso elefante com a 
sua tromba no ar: “uee, uee, uee”; e ouvi as feras do deserto a dar os seus gritos assustadores e os 
escaravelhos até… e o Billy Paul e eu deitados num lugar coberto com uns paus. E ouvimos à distância 
um leão a rugir e tudo no deserto se cala. Até os escaravelhos param de gritar. O rei fala. Oh, bem.

Digo-lhe, é aí que as denominações e as dúvidas caem por terra. Tudo fica quieto quando o rei fala. 
E isto é o Rei. É a Sua Palavra.

Oh! Ele disse: “João, não te preocupes, não chores. Não fiques abatido, João. Eu tenho-te aqui 
numa visão. Eu estou a mostrar-te algo. E eu sei que estás abatido porque sabes que não há nada para 
ser redimido; está tudo perdido. Não há ninguém que possa cumprir os requisitos. Mas o Leão da tribo de 
Judá…” Vocês conhecem Judá (nós tivemos isso no quadro aqui, vocês sabem), o emblema da tribo de 
Judá era um leão.

95

Lembre-se, o leão e o bezerro e assim por diante, a cabeça do homem e assim por diante e esses a 
observar (aqueles serafins), essa Palavra, enquanto Marcos, Mateus, Lucas e João estavam todos à 
volta do livro de Actos.

Eu ouvi um homem dizer, um grande ministro dizer: “O livro dos Actos é apenas uma construção de 
andaime.” Foi a primeira vinha que a santa igreja brotou. Sim, senhor. E se ela fizer brotar outra, será 
dessa espécie também. Sim, senhor! Você tem algumas vinhas enxertadas ali a dar limões que deviam 
ser laranjas, mas quando essa vinha voltar a dar ramos novamente, será exactamente como o original.

96

E Mateus, Marcos, Lucas e João, aqueles evangelhos estão ali a guardar isso. A sabedoria de um 
homem, o poder de um leão, o trabalho de um bezerro e a rapidez do leopardo - ou da águia, melhor 
dizendo. Sim, o evangelho está ali. O que…? Lembram-se de quando vimos isso? Está nas sete eras da 
igreja.

Agora, Ele disse: “O Leão da tribo de Judá.” Porquê? De Judá! Oh, Judá! “Um legislador não se 
arredará… de entre os seus joelhos até que venha Shiloh.” Mas ele virá por Judá. E o Leão, o símbolo da 
tribo de Judá, prevaleceu, venceu.

97

E quando ele olhou à volta para ver onde estava aquele leão, ele viu um cordeiro. Estranho - à 
procura de um leão e vê um cordeiro. O ancião chamou-Lhe um leão. Mas quando João olhou, ele viu um
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Cordeiro, um Cordeiro como havendo sido morto desde a fundação do mundo. Um Cordeiro, havendo sido 
morto - o que foi isso? Como estava esse Cordeiro? Estava ensanguentado, ferido - um Cordeiro que 
tinha sido morto, mas estava vivo novamente e Ele estava ensanguentado. Oh, bem! Como é que podem 
olhar para isso e continuar a ser pecadores, amigos?

Avançou um Cordeiro. O ancião disse: “Um Leão venceu, o Leão da tribo de Judá.” E João olhou para 
ver o Leão e veio um Cordeiro, a tremer, com sangue, com feridas. Ele tinha prevalecido. Podia dizer que 
Ele tinha estado na batalha. Ele tinha sido morto, mas estava vivo outra vez.

98

João ainda não tinha reparado neste Cordeiro, você sabe, aqui. Ainda não tinha sido mencionado. 
Ainda não tinha sido mencionado em lugar nenhum.
99

João não viu por todos os céus por onde olhou, mas aqui veio. Repare. Quando surgiu, de onde veio? 
Veio do trono do Pai, onde Ele tinha estado assentado desde que foi morto e ressuscitou novamente. Ele 
ressuscitou e assentou-se à destra de Deus, vivendo para sempre para fazer intercessões (amém), 
levantou-se ali hoje como um intercessor, com o Seu próprio sangue para fazer intercessão sobre a 
ignorância das pessoas. É desse que eu dependo. Ele ainda estava coberto com lixívia - a lixívia do 
perdão do pecado.

João olhou para aquele Cordeiro e o Cordeiro parecia ter sido morto. E depois ele reparou que Ele 
estava ferido e cortado e moído e a sangrar - um Cordeiro ensanguentado. Foi o que tomou o nosso 
lugar.

100

Não é estranho, um cordeiro simples teve de assumir o nosso lugar? E ele viu o Cordeiro. Ele surgiu. 
João não O tinha visto porque Ele tinha estado nas eternidades, a fazer intercessão e a mostrar que 
aqueles que tinham vindo a Deus debaixo da oferta do sangue de touros e bodes, uma oferta substituta, 
Ele também fez com que aqueles que creram nisso fossem apontados para Ele… E o sangue não tinha 
sido derramado, assim Ele estava ali para os libertar. Ele estava ali para o libertar a si e a mim. E oh, 
Deus! Eu espero que Ele esteja lá esta noite. O Cordeiro foi morto por cada pecador.

Como é que Jeová pode ver qualquer outra coisa a não ser aquele Cordeiro ensanguentado ali? E o 
Cordeiro apareceu agora na visão, como se tivesse sido morto. Repare - veio do trono do Pai. Oh, 
pense! De onde é que Ele veio, para esta visão? Ele veio da glória onde está assentado à destra de 
Deus. Ele avançou até João desde a glória.

101

Oh, não seria algo glorioso se os nossos pensamentos pecaminosos, esta noite, pudessem ser 
abandonados por tempo suficiente até O aceitarmos e Ele avançasse lá desde a glória, esta noite, para 
Se dar a conhecer a cada um de vocês? - o Cordeiro a avançar desde a glória para as intercessões 
(muito bem) para reclamar agora a Sua redenção.

Lembre-se, Ele tinha estado na Sua obra de mediador aqui. Mas lembre-se, estes selos estão 
prontos para ser abertos e o Cordeiro veio do santuário de Deus, avançou. Espere até chegarmos lá 
àquela hora, para vermos aquela meia hora em que é silêncio. O santuário tem fumo. Não há mais 
intercessão. O sacrifício saiu; é um trono de juízo. Não há lá mais sangue, porque o Cordeiro coberto de 
sangue saiu! Não espere até essa altura.

102

Lembra-se no Velho Testamento? Enquanto o sangue estivesse fora do propiciatório, era juízo. Mas 
enquanto o sangue estivesse ali, havia misericórdia. Mas quando o Cordeiro saiu, acabou.
103

O que é que Ele tem sido? Ele tem sido um intercessor. Mais ninguém… Diga-me onde é que Maria 
podia fazer intercessões então. O que é que Maria podia oferecer? O que é que São Francisco, São 
Assis, ou qualquer um… Santa Cecília, melhor dizendo, ou qualquer outro ser humano? João nunca viu mil 
santos a surgir do lugar de mediador. Ele viu um Cordeiro, um Cordeiro que tinha sido morto, 
ensanguentado.

Não me interessa quantos santos foram mortos, todos eles mereceram passar por isso, todos eles. 
Como o ladrão disse na cruz: “Nós pecamos e merecemos isto. Mas este homem não fez nada.”

Ele era o único homem que era digno. Aqui vem Ele desde o lugar da intercessão. Por que é que Ele 
vem agora? Olhe para Ele. Oh, bem!
104

João estava a chorar. Onde estão todos? O que vai acontecer?

Disse: “Não chores, João” - disse o ancião. “Aqui vem o Leão.” Ele foi aquele que prevaleceu.

Quando ele olhou, aqui vem um Cordeiro, ensanguentado, que tinha sido morto. Qualquer coisa que 
foi morta está ensanguentada, você sabe. Foi morta. A garganta foi aberta ou algo assim. O sangue 
está por toda a parte. Aqui vem um Cordeiro, sendo morto, e Ele apareceu. Oh, bem! Porquê? Para 
reclamar a Sua redenção. Amém! Oh, não vos apetece ir ali para o canto e sentar e chorar um pouco?
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Aqui veio um Cordeiro, ainda ensanguentado. Não havia ali nada. Todas as celebridades estavam à 
volta, mas não havia nenhuma delas que o pudesse fazer. Assim, aqui veio o Cordeiro agora. Os Seus 
dias de intercessão acabaram, os dias de mediador. É aí que este anjo vai ficar de pé (espere até 
entrarmos nos selos) e “não há mais tempo.” Está certo.

105

Essa meia hora de silêncio: veja o que acontece nessa meia hora de silêncio, quando esse sétimo 
selo no próximo Domingo à noite, se o Senhor permitir…

Ele aparece (o quê?) para assumir os Seus direitos agora (Oh, bem!), aparece para assumir os Seus 
direitos. Agora, Ele tinha feito a obra de parente. Ele desceu, fez-se homem, morreu. Ele tinha feito a 
obra de redenção de parente, mas ainda não tinha reclamado o Seu direito. Agora Ele entra em cena 
para reclamar os Seus direitos (veja o que acontece, oh, bem!) pelos quais Ele foi morto. Porque, ao se 
tornar um Parente para o homem, para morrer em seu lugar, para o redimir… Mas o ancião estava certo 
quando disse que Ele era um leão, vê? O ancião chamou-O e disse: “um leão” - porque Ele tinha sido um 
cordeiro, um intercessor, um cordeiro ensanguentado. Mas agora Ele está a surgir como um leão.

106

Os Seus dias de intercessão acabaram. “Aquele que é imundo permaneça imundo. Aquele que é justo 
permaneça justo. Aquele que é santo permaneça santo.” A coisa está encerrada. Oh, irmão, então e 
depois? Então e depois? E lembre-se, vem na sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão 
abertos.

Agora, veja com muita atenção. Isto é uma coisa que vocês têm de perceber. Agora, Ele tinha 
estado a fazer esta obra de mediador, fazendo intercessões pelo crente. Porque Ele tinha estado ali 
durante dois mil anos, um Cordeiro. Agora, Ele está a avançar desde a eternidade para tomar o livro com 
o título de propriedade e para romper os selos e revelar os mistérios. Quando será isso? No tempo do 
fim. Entende? Muito bem, vamos continuar então.

107

Agora, romper os selos e libertar todos os mistérios para eles… ao sétimo anjo, cuja mensagem é 
para revelar todos os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus estão nestes sete selos, vê? Foi isso que 
Ele disse aqui. Todos os mistérios estão nestes sete selos.

E o Cordeiro surge agora. Deixando de ser um mediador entre Deus e o homem, Ele torna-se um 
Leão. E quando Ele se torna um Leão Ele toma o livro. São os direitos Dele. Deus segurou nisso, o 
mistério. Mas agora o Cordeiro vem. Ninguém podia pegar no livro. Ainda está nas mãos de Deus. 
Nenhum papa, sacerdote, seja o que for, não podem pegar em nenhum… no livro. Os sete selos ainda 
não foram revelados, vê? Mas quando o mediador… quando a Sua obra como intercessor terminar, Ele 
surge. E João… O ancião disse: “Ele é um leão” - e Ele surge. Olhe para Ele. Oh, bem! Vê?

108

Ele surge para pegar no livro (agora veja), para revelar os mistérios de Deus que os outros têm 
tentado dar opinião em todas estas eras denominacionais. Veja, então, o sétimo anjo… Se este livro, um 
mistério, é a Palavra de Deus, o sétimo anjo tem de ser um profeta para que a Palavra de Deus venha a 
ele. Não há sacerdotes, papas ou qualquer outra coisa que possa receber. A Palavra não vem a esses. A 
Palavra de Deus vem apenas a um profeta, sempre.

Malaquias 4 prometeu isso. E quando Ele surge, Ele ia pegar nos mistérios de Deus, onde a igreja 
tinha isso tudo cheio de escrúpulos em todas estas denominações e converter a fé dos filhos de volta 
aos pais. E depois o juízo do mundo ia chegar e a terra seria queimada. E depois o justo pisaria as cinzas 
dos ímpios no milénio. Entende agora? Muito bem.

Outros deram opinião sobre isso na era denominacional. Mas veja, ele deve ser… Este homem, o 
sétimo anjo de Apocalipse 10:1-4 é um… O sétimo anjo tem os mistérios de Deus entregues a ele e 
termina todos os mistérios que foram deixados ao longo das eras denominacionais.

109

Agora consegue ver porque é que eu não ataco os meus irmãos na denominação. É o sistema da 
denominação! Eles não… Não há necessidade de tentarem saber isso, porque não podia ser revelado. 
Isso está de acordo com a Palavra. Eles presumiram, creram que estava lá e pela fé andaram por isso, 
mas agora está provado pelas evidências. Amém! Oh, bem, que Escritura!

Agora, veja. Então é Ele, o Cordeiro, que assume a Sua posição de rei quando os Seus santos vêm 
para O coroar Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vê? Veja, o tempo acabou. Apocalipse 10:6 - não há 
mais tempo.

110

Repare, há sete pontas neste Cordeiro. Já reparou? “...tendo sete pontas...” Nós acabamos de ver 
isso. As pontas representam poder para o animal. E repare, Ele não era um animal, porque pegou no livro 
da destra do que estava assentado sobre o trono, vê?

111

Repare. Oh, bem! Eu creio que tinha isso escrito algures. Oh, para abrir os selos e para desatar o 
título (o título de propriedade) e a mensagem para o último anjo e Ele assume o Seu lugar de rei - é isso 
que Ele vem agora fazer.
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Agora veja, quando Ele surge, as sete pontas... Agora, quando ele viu este Cordeiro (João a olhar 
para isso), parecia que tinha sido morto - ensanguentado. E Ele vem desde a eternidade e Ele deixou de 
ser um mediador. Depois ore a Maria o quanto quiser!

Não havia nenhum homem no céu e na terra, nem pessoa nenhuma, ser nenhum, mais ninguém podia 
pegar nele. João até chorou por causa disso. Oh, amigo Católico, não consegue ver isso? Não ore a uma 
pessoa morta. O Cordeiro é o único mediador, vê? Ele foi aquele que surgiu.

E o que é que Ele fez agora? Ele esteve aqui atrás a interceder até que o Seu sangue fez expiação 
por todos. E o Cordeiro, agora, sabe o que está escrito no livro. Assim, Ele sabia desde a fundação do 
mundo que os nomes deles estavam ali, por isso Ele recuou aqui e fez a obra de mediador assim até... a 
obra de mediador até que todos os que foram colocados no livro estivessem redimidos e então está 
terminado. E agora Ele sai.

112

Veja, Ele fez a sua obra de parente. Você sabe que a obra de parente era testificar perante os 
anciãos. Lembra-se de Boaz a tirar o seu sapato e assim por diante? Ele faz tudo isto agora. Agora, Ele 
vem para tomar a Sua Noiva. Amém! Ele vem agora como Rei. Ele está à procura da Sua Rainha. Amém! 
Neste livro está todo esse segredo, embrulhado com sete selos (oh, irmão!), sete selos, à espera que 
Ele venha.

113

Repare, vamos ver estes símbolos. Ainda são nove horas; temos três horas ou mais. Satanás 
continua a dizer-me que essas pessoas estão a ficar cansadas, por isso... acho que estão, mas vamos 
ver isto de qualquer forma.

Sete pontas eram as sete igrejas, veja, as sete eras da igreja, porque essa foi a protecção do 
Cordeiro. Aquilo com que Ele protegeu, os Seus direitos na terra, foi um grupo de pessoas enviadas por 
Deus que protegiam, veja, as pontas no Cordeiro. Sete olhos são os sete mensageiros às sete eras da 
igreja - sete olhos, sete pessoas com visões.

114

Gostavam de anotar algumas Escrituras? Vamos abrir. Como diz? Têm tempo? Muito bem, vamos a 
Zacarias, ao livro de Zacarias, só por um pouco, e vamos ler uma parte disto. Eu não quero mantê-los 
por muito tempo nestas coisas e eu... mas ainda assim não quero que percam isto. O que existe mais 
importante do que isto? Não há nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa e nós 
devemos ver isto agora e ter a certeza que entendemos. Muito bem.

115

Muito bem, senhor. Agora, queremos ler Zacarias, no capítulo 3. Acho que está certo, agora. 
Zacarias 3. Vamos entrar nestes símbolos aqui, se eu tiver as minhas escrituras apontadas. Eu estava a 
gritar por todo o lado esta tarde quando cheguei a isto, por isso não sei se está certo ou não. Espero 
que esteja. Zacarias 3, vamos ver se é... eu tenho 89 aqui, mas deve ser 8 até 9. Muito bem. Eu sei 
que não pode ser 89... Zacarias 3:8 e 9:

116

Ouve, pois, Josué, sumo-sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante 
de ti, porque são homens portentosos: eis que eu farei vir o meu servo, o RENOVO . (Cristo)

Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué; sobre esta pedra única estão sete 
olhos : eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos,... 
tirarei a iniquidade desta terra num dia.

(sete olhos)

Agora, vamos abrir em Zacarias 4 e 10 - 4 e 10. Ouçam:117

…quem despreza o dia das coisas pequenas pois esses se 
alegrarão, e... vendo o prumo na mão de Zorobabel com esses sete: os sete olhos do 
Senhor, que discorrem por toda a terra.

 (Deus em simplicidade, vê?) 

Os sete olhos... olhos significam visão. Visão significa profetas, pessoas que têm visões. Este 
Cordeiro tinha sete pontas e em cada ponta tinha um olho. Sete olhos. O que é isto? Cristo e a Sua 
noiva. Sete eras da igreja, a partir dali havia sete profetas que surgiram, sete pessoas com visões, 
olhos. Assim, o último deve ser uma pessoa que têm visões. Muito bem.

Repare, Ele não é um animal. Ele pegou no livro da destra daquele que estava assentado sobre o 
trono. Quem era? O Proprietário, o Proprietário original que tinha o livro da redenção na Sua destra. E 
nenhum anjo, nenhum ser angelical, ninguém mais podia assumir o lugar. E este Cordeiro ensanguentado 
avançou ali e pegou no livro da Sua mão. O que foi isso? Irmão, esta é a coisa mais sublime nas 
Escrituras. Um acto que nem um anjo, nada o podia fazer; e o Cordeiro veio e tomou-o da destra 
daquele que estava assentado sobre o trono. O que é isto? Agora pertence ao Cordeiro. Amém.

118

As leis de Deus requerem (é Ele que sustenta isso), a lei de Deus requeria um redentor parente e o 
Cordeiro avançou ousadamente. “Eu sou parente deles! Eu sou o redentor deles! E agora fiz intercessão 
por eles e venho agora reclamar os direitos por eles.” Amém!  Amém!  “Eu  vim reclamar  os  direitos.  Eles

119
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tinham direito a tudo aquilo que foi perdido na queda e eu paguei o preço.” Oh, irmão! Ufa! Isso não o 
faz sentir-se religioso? Não é pelas boas obras que nós tenhamos feito, mas é pela Sua misericórdia! Oh, 
espere um minuto! E aqueles anciãos e todos os outros começaram a lançar as suas coroas e os 
dignitários começaram a prostrar-se, veja.

Ninguém, ninguém conseguia. E Ele avança até à destra de Deus e tomou o livro da Sua mão e 
reclamou os Seus direitos. “Eu morri por eles. Eu sou o redentor parente deles. Eu sou o mediador. O 
Meu sangue foi derramado. Eu fiz-me homem. E eu fiz isto para obter aquela igreja outra vez - aquela 
que eu vi antecipadamente antes da fundação do mundo. Eu comprei e disse que estaria ali. E ninguém 
foi capaz de o tomar, mas eu fui lá e fiz isso por Mim mesmo. Eu sou parente deles! Eu tornei-me 
parente!” E Ele pega no livro! Amém!

120

Oh, quem está à minha espera ali esta noite? Quem é aquele, igreja, que está à espera ali? Quem 
mais poderia esperar ali por si? Esse Redentor Parente! Oh, bem! Que afirmação sublime, ou acto.

Agora, Ele tem o título de propriedade para a redenção. Ele tem-no na Sua mão. A mediação está 
agora acabada. Ele tem-no na Sua mão. Lembre-se, esteve sempre na mão de Deus, mas agora está na 
mão do Cordeiro.

121

Agora, veja, o título de propriedade da redenção de toda a criação está na Sua mão e Ele veio para 
reclamar de volta para a raça humana. Não foi para reclamar de volta para os anjos; foi para reclamar 
de volta para o humano a quem lhe foi dado, para formar filhos e filhas de Deus novamente. Para trazer 
de volta ao jardim do Éden, tudo aquilo que eles perderam - toda a criação, as árvores, a vida animal, 
tudo o resto. Oh, bem! Isso não o faz sentir-se bem?

Eu achava que estava cansado mas agora não estou. Às vezes penso que estou a ficar demasiado 
velho para pregar. E depois vou ver algo assim e penso que sou um jovem. Faz-lhe alguma coisa, veja. 
Porque eu sei isto, que há alguém ali à minha espera. Há alguém que pagou o preço que eu não 
conseguia pagar. Está certo. Ele fez isso por mim, Charlie. Ele fez isso por si; Ele fez isso pela raça 
humana inteira. E agora Ele surge para reclamar os Seus direitos de redenção. Reclamar para quem? Não 
é para Si mesmo; para nós. Ele é um de nós, Ele é nosso parente. Oh, bem! Ele é meu Irmão, Ele é o 
meu Salvador, Ele é o meu Deus, Ele é o meu redentor parente, Ele é tudo. Porque o que é que eu era 
sem Ele, ou o que é que eu podia ser sem Ele?

122

Assim, veja, Ele é tudo para mim e Ele está ali como nosso parente. E agora Ele esteve a interceder 
por nós até esta altura. E agora surge e pega no Livro da Redenção para reclamar os Seus direitos 
acerca daquilo que Ele fez por nós.

Eles morreram... Jesus disse: “Aquele que crê em Mim, ainda que esteja morto, viverá.” “Todo aquele 
que vive e crê em Mim nunca morrerá.” “Quem comer da Minha carne e beber do Meu sangue tem a vida 
eterna e eu o levantarei no último dia.”

123

Não importa se ele adormeceu na primeira vigília, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na 
sexta ou na sétima. Seja onde for que ele adormeça, o que vai acontecer? A trombeta de Deus soará, 
essa última trombeta vai soar ao mesmo tempo que o último anjo está a dar a sua mensagem e o último 
selo é aberto e essa última trombeta vai soar e o Redentor surge para tomar a sua posse redimida - a 
igreja, lavada pelo sangue.

Agora. Oh, toda a criação está na Sua mão agora, em que todo o plano de redenção está selado por 
sete selos misteriosos neste livro que Ele tomou. Agora veja! E só Ele pode revelá-lo a quem Ele quiser. 
Ele tem-no na Sua mão, veja. Agora, Ele prometeu que seria nessa altura, agora, porque está selado por 
sete selos de mistério, o Livro da Redenção. Agora veja.

124

Por agora, amigos... Eu disse-vos que vos ia deixar sair às 20:30, mas eu já deixei de parte três ou 
quatro páginas aqui para chegar a isto (assim, já passei as 21h), para que possam voltar amanhã.

Mas agora, neste livro séptuplo de selos de redenção que o Cordeiro levou consigo - foi o único que 
o podia fazer - e Ele tomou da destra daquele que estava assentado sobre o trono. Agora, para 
reclamar a Sua redenção.... para reclamar os Seus direitos, para reclamar por mim e por si aquilo porque 
Ele nos redimiu, para isso, veja. De volta a tudo aquilo que Adão perdeu no jardim de Éden, Ele redimiu-
nos de volta a isso.

125

Agora, com o Cordeiro com o livro na Sua mão, estamos prontos para pedir a Sua graça e 
misericórdia sobre nós para abrir este livro de sete selos para nós e para nos deixar olhar para além da 
cortina do tempo só por um pouco. Oh, bem!

126

Repare, quando Ele pegou no livro, o título da propriedade selado (tenha isso em mente agora) e 
rompeu os selos do mistério para os revelar, para os trazer a Si (veja), todos os Seus súbditos 
redimidos… Agora, quando nós chegarmos a isto nos selos, vamos voltar ali e ver essas almas debaixo do
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altar a clamar: “Senhor, até quando, até quando?”

E aqui está Ele como um mediador no altar: “Só mais um pouco até que haja mais que têm de sofrer 
como vocês.” Mas agora Ele vem daqui neste último selo. Ele já não é mais mediador; Ele é Rei agora. E 
o que é que Ele faz? Se Ele é um rei, Ele tem de ter súbditos. E os Seus súbditos são aqueles que Ele 
redimiu e não podem vir perante Ele até que Ele assuma os direitos da redenção. E agora Ele avança a 
partir de um mediador, quando a morte nos colocou na sepultura, Ele avança com os direitos. Amém!

127

E até aqueles que estão vivos e permanecem até à Sua vinda não precederão aqueles que dormem, 
porque a trombeta de Deus soará, na última trombeta, quando o último selo é aberto. E quando o sétimo 
anjo está a dar a sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo se levantarão. E nós os 
que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-Lo nos ares. Ele reclama… Ele 
avançou agora para reclamar a Sua posse.

Veja, olhe para isto! Bem! Rompeu os selos, revelou os mistérios. Revelou-os para onde? Para a 
última era da igreja, a única que está viva. Os outros estão a dormir.

Ele disse: “Se Ele vier na primeira vigília, na segunda vigília, na terceira vigília - até à sétima vigília…” 
Na sétima vigília, saiu uma ordem ou um chamamento: “Eis que aí vem o Noivo.” E quando o fizeram, as 
virgens adormecidas (as igrejas nominais), disseram: “Oh, sabe, eu acho que gostava de ter esse 
Espírito Santo.” Já reparou nos Presbiterianos e nos Anglicanos? Ouviram a minha mensagem em Phoenix 
para aqueles homens que estavam ali e “A Voz” [revista “A Voz da Cura” - Trad.] ali a dizer… Bem, qual é 
o problema com este autor! Dizendo: “Santo Padre Tal e Tal” quando a Bíblia disse para não chamar a 
ninguém “Pai” vê? [A palavra Inglesa para “Padre” é a mesma palavra usada para “Pai” - Trad.] Eles 
estão a dormir com eles. É por essa razão. Mas quando surgirem e disserem: “Sim, nós cremos…”
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Uma mulher telefonou a outra mulher, disse: “Sabes, sou Anglicana.” Disse: “Eu falei em línguas no 
outro dia. Eu creio que recebi o Espírito Santo, mas xiu, não digas a ninguém.” Eu duvido muito. Você 
pode ter falado em línguas, mas se um homem ficar em fogo, como é que ele vai ficar parado? Não pode 
ser.

129

Consegue imaginar Pedro e Tiago e João e os outros ali no aposento alto a dizer: “Oh, nós temos 
agora o Espírito Santo. Mas é melhor ficarmos calados.” Irmão, pelas janelas, portas e tudo o resto, lá 
saíram eles para a rua, a comportar-se como um grupo de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo.

Mas veja, essa virgem adormecida não vai receber nada. Está certo. E lembre-se, enquanto foram 
tentar comprar azeite (lembre-se que as Escrituras não dizem que elas o receberam), mas enquanto 
saíram para o tentar comprar, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam 
acordaram e prepararam as suas lâmpadas e entraram na ceia. (Está certo?) E as outras foram deixadas 
para o período da tribulação. Certo - choro, pranto e ranger de dentes. Essa é a igreja. Não é a Noiva; a 
igreja. A Noiva entrou. Há uma grande diferença entre a igreja e a Noiva. Sim, senhor, entrou na ceia 
das bodas. Oh, repara, rapaz.
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Os selos foram abertos. Porquê? Na última era da igreja é para revelar estas verdades. Porquê? O 
Cordeiro rompeu os selos e revelou-os à Sua igreja para recolher os Seus súbditos para o Seu reino, a 
Sua noiva. Vê? Oh, bem! Ele quer levar os Seus súbditos com Ele agora.

131

O que é isto? Desde o pó da terra, desde o fundo do mar, desde os abismos, de toda a parte e de 
todos os lugares, desde as regiões das trevas, desde o paraíso - onde quer que eles estejam, Ele vai 
chamar e eles vão responder. Amém! Amém! Ele vai chamar e eles vão responder.

Ele vem buscar os Seus súbditos. Ele revelou os Seus segredos e eles viram. E já não há mais tempo 
nessa altura. O tempo esgotou-se. Está terminado. Muito bem.

Ele deixa o trono para ser um intercessor, sendo um Cordeiro imolado, para ser um Leão, Rei, para 
levar o mundo que tem rejeitado a Sua mensagem ao juízo. Ele não é um mediador.
132

Lembre-se do ensinamento do Velho Testamento agora (enquanto nos apressamos). Quando o 
sangue saía do propiciatório, o que é que isso era? Trono de juízo. E quando o Cordeiro imolado avançou 
desde a eternidade a partir do trono do Pai e assumiu o Seu direito, era um trono de juízo! Então Ele não 
se torna um cordeiro, mas um leão. Rei! E Ele chama a Sua rainha para estar ao Seu lado. “Não sabeis 
vós que os santos hão-de julgar a terra?”

Daniel disse que se assentou o juízo e se abriram os livros e milhares de milhares e milhões de 
milhões Lhe ministraram - Rei e rainha. E depois outro livro foi aberto, que era o livro da vida. Esse é 
para a igreja. E a rainha e o Rei estavam ali.

133

Como a meditação de um cowboy dizia:134

Ontem à noite, enquanto estava deitado na pradaria,
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Olhei para as estrelas no céu,
E perguntei-me se algum dia um cowboy,
Podia chegar a esse doce futuro.
Há uma estrada até essa região brilhante e feliz,
Mas está escuro lá, é um caminho estreito, dizem eles.
Mas o caminho largo leva à perdição,
Tem luzes por todo o caminho.
Falam de outro grande proprietário...

Ele está a falar em relação à sua vida no gado. Se alguma vez estivesse num ajuntamento de gado 
conseguia ver claramente.

Falam de outro grande proprietário,
E Ele nunca tem excesso de stock, dizem eles.
Ele tem sempre espaço para mais um pecador,
Ele vai entrar nesse caminho estreito.
Eles dizem que Ele nunca o vai abandonar,
E Ele conhece todo o gesto e todo o olhar.
Para nossa segurança, é melhor sermos marcados,
Ter o nosso nome no seu grande livro de registo.
Porque dizem que vai haver um grande ajuntamento,
Quando os Cowboys vão estar como cães
Para serem marcados pelos cavaleiros do juízo,

(Esses profetas e aqueles que tinham visões)
Que anunciaram e que conhecem todas as marcas.

Se já alguma vez esteve num ajuntamento de gado, vê um chefe que se levanta ali e os cavaleiros 
a fazer aquela manada de gado passar... Ele via a sua própria marca a passar e ele vai fazer um sinal ao 
chefe; e o chefe vai ver e vai acenar. O seu pónei corre ali à volta, à volta desta fila, a fazer passar um 
par de chifres assim e a seleccionar as suas próprias vacas.
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Porque dizem que vai haver um grande ajuntamento,
Quando os Cowboys vão estar como cães,
Para serem marcados pelos cavaleiros do juízo,
Que anunciaram e que conhecem todas as marcas.

Por isso ele disse:

Acho que vou ser um novilho desviado,
Um homem que está condenado à morte;

(Sem a marca - veja, fazem sopa a partir dele).
Que vai ser cortado do grupo, junto com os desajustados,
Quando passar o chefe daqueles cavaleiros.

Vê quem Ele é? É o chefe dos cavaleiros! Esse é o Cordeiro em relação aos sete mensageiros, que já 
anunciou e que conhece todas as marcas.

Repare, aqui vem Ele - deixa o trono como um intercessor, como um cordeiro imolado, para se tornar 
um leão, Rei, para levar o mundo inteiro ao juízo, os que rejeitaram. O nosso redentor parente é, nessa 
altura, Rei sobre todos. Porquê? Ele tem o título de propriedade da redenção. Está tudo na Sua mão. Eu 
estou contente por O conhecer. Depois reclama a Sua herança. Que é a igreja, a noiva - Ele reclama-a. 
O que é que Ele faz então? Ele desapropria o Seu adversário, Satanás. Lança-o no lago de fogo 
juntamente com todos aqueles que foram inspirados por Satanás a rejeitar a Sua Palavra de redenção.

136

Agora Ele é Rei.137

A misericórdia ainda está no trono. Não rejeite a Sua oferta. Os cavaleiros sabem quem você é. 
Agora, o adversário Dele, que Lhe tem dado problemas durante dois mil anos, a afirmar: “Eu consigo 
fazer com eles aquilo que eu quiser. Eu ainda os tenho. Eles são meus. Eles perderam o título lá atrás.” 
Mas Ele é o redentor parente.

Ele está lá a fazer intercessões agora, mas um dia...

Ele diz: “Eu vou colocá-los na sepultura.” Mas Ele disse à igreja: “Eu vou tirar-te daí, vês? Mas 
primeiro eu tenho de ser um intercessor.”

Agora, Ele avança, vem desde lá da eternidade, fora do trono do Pai onde Ele se assentou como um 
intercessor. Agora Ele vem para ser Rei (oh!), para reinar sobre todas as nações com uma vara de ferro.
138
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O juízo está estabelecido. Oh, irmão, o nosso redentor parente tem tudo na Sua mão. Está certo. Sim, 
senhor.

O que é que Ele faz? Ele chama o Seu adversário, para que mostre o seu jogo, Satanás. “Eles são 
meus agora. Eu ressuscitei-os da sepultura.” E Ele pega em todos os mentirosos e em todos os 
perversores da Palavra e todos assim, juntamente com Satanás, e destrói-os no lago de fogo. Está tudo 
acabado agora. Lança-os num lago de fogo. Oh, bem!

Sabe que mais? (Eu quero dizer uma coisa aqui antes de encerrarmos. E depois vamo-nos apressar.) 
Repare. Estamos agora no versículo 7. Mas a partir do versículo 8 até ao 14, quero que repare naquilo 
que acontece. Tudo o que estava no céu e tudo o que estava na terra… Ouça isto; deixe-me ler. Eu 
creio que seria melhor se eu lesse a partir do Livro. Estamos no versículo 7, veja. Olhe para o versículo 
6:

139

E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes, e entre os 
anciãos, um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete cabeças 

 e sete olhos , que são os sete Espíritos de Deus, enviados 
a toda a terra. 

[sete pontas, quero 
dizer] [Acabamos de explicar isto]

[Veja, sete eras da igreja, os sete mensageiros que mantiveram esse fogo a 
arder, veja. Muito bem.]

E veio , e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono.[o Cordeiro]

Agora veja. E quando Ele fez isso, veja o que aconteceu. Fale-me de um jubileu! Agora, isto é 
exactamente a abertura desses selos a acontecer. Nós chegamos a essa meia hora de silêncio logo após 
isto. Veja isto. Nós já começamos. Nós vamos terminar isto no próximo Domingo à noite, aqui mesmo. E 
ouça com atenção agora. Estão prontos? Digam “Amém.” Ouçam com atenção o que aconteceu.
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Quando fez isto… Quando toda a criação estava a gemer, ninguém sabia o que fazer e João estava a 
chorar, aqui vem o Cordeiro, avançou. E este livro estava nas mãos do proprietário original, porque o 
homem tinha caído e tinha-o perdido e ninguém era capaz de pegar mais nele para redimir a terra - 
nenhum sacerdote, papa, nada, como eu disse. Mas o Cordeiro surgiu - não foi nenhuma Maria, nenhum 
santo isto nem nenhum santo aquilo - o Cordeiro surgiu, ensanguentado, imolado e pegou no livro da 
destra daquele que estava assentado sobre o trono. E quando viram que havia um redentor… E todas as 
almas debaixo do altar, quando os anjos, quando os anciãos, quando os… todos viram, quando isto foi 
feito…
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Aqui está no futuro. Hoje à noite, Ele é um mediador, mas Ele está a chegar a este ponto. Veja:142

E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se 
diante do Cordeiro, tendo, todos eles, harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são 
as orações dos santos.

Esses são aqueles que estão debaixo do altar que oraram há muito tempo. Veja, eles tinham orado 
pela redenção, oraram pela ressurreição e aqui estes anciãos estão a derramar as orações antes… 
porque “Agora, temos um representante! Temos um parente no céu que veio para reclamar os Seus 
direitos!”

E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus 
selos; porque foste morto, e com o teu sangue redimiste para o nosso Deus homens 
de toda a tribo,… língua, e povo, e nação;

[veja] 

E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes; e reinaremos sobre a terra.

Eles queriam voltar e aqui vão voltar para ser reis e sacerdotes! Glória a Deus! Eu sinto-me bem o 
suficiente para falar em línguas! Veja! Veja! Sim, parece quase que não tenho linguagem suficiente com 
que O consiga louvar! Eu preciso de uma linguagem que nem conheço. Repare.
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E olhei …[Ouça isto]

E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos…

Veja que jubileu está a acontecer! Quando eles viram esse Cordeiro a surgir e tomar o livro da 
redenção, as almas clamaram. (Nós vamos chegar a isso). Tudo, todos, os anciãos prostraram-se. Eles 
derramaram as orações dos santos. O quê? Havia um parente representado por nós. Eles prostraram-se 
sobre as suas faces e cantaram um hino e disseram: “Tu és digno, porque foste morto.” Veja. O que… e 
olhe para estes anjos:

144

E olhei, e… ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono e dos animais, e dos anciãos; 
e era o número deles milhões de milhões, e… de milhares ;[Ufa! Repare]
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Que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e 
riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção.

Que jubileu que está a acontecer no céu quando esse Cordeiro sai desse lugar de intercessão para 
vir até aqui para possuir os Seus direitos! Vocês sabem que isso tocou fundo em João. Ele deve ter visto 
o seu nome ali escrito. Quando aqueles selos se romperam, ele deve ter ficado mesmo contente. Ouça o 
que ele disse:

145

E toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra,… que está no mar, e 
a todas as coisas que neles há, ouviram dizer: Bênção,… honra,… glória,… poder, 
ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro para sempre...

[a mim] 

Amém! Amém! Amém! Oh!

E os quatro animais diziam: Amém. E os vinte e quatro anciãos prostraram-se, e 
adoraram ao que vive para todo o sempre.

Fale-me de um jubileu! Fale-me de momentos maravilhosos! Quando esse Cordeiro avançou! Veja, o 
livro até está selado no céu, os mistérios estão selados. Dizem: “O meu nome está lá?” Não sei; espero 
que sim. Mas se estiver, foi colocado no livro antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que 
representou essa redenção, foi vir o Cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo. E Ele 
pegou no livro (Glória!), abriu o livro e rasgou os selos e enviou-o à terra ao seu sétimo anjo para o 
revelar ao Seu povo! Aí está. Oh, bem, o que aconteceu? Os gritos, o clamor, aleluias, a glória a Deus e 
todas as manifestações!

146

E o velho João, que tinha estado ali, um irmão, a chorar! “Ora” - disse ele - “tudo no céu, tudo na 
terra e tudo no mar ouviu-me clamar.” Amém! Bênçãos, honra e força e poder ao que vive para todo o 
sempre.

Fale-me de um tempo feliz quando esses selos são abertos! João deve ter olhado para lá e viu para 
além da cortina do tempo e disse: “Ali está João.” Ele ficou tão feliz. Ele disse: “Tudo no céu…” Ele deve 
ter realmente clamado, não foi? “Tudo no céu, tudo na terra, tudo debaixo da terra, toda a criatura, 
tudo o resto, ouviu-me dizer: «Amém. Bênçãos e glória e sabedoria e poder e força e riquezas 
pertencem-Lhe. Amém.»”

147

Porquê? Quando a revelação veio de que o Cordeiro, o redentor, o nosso parente tinha voltado 
desde o trono de mediador e tinha avançado aqui para tomar a Sua posse…
148

Em breve, o Cordeiro vai tomar a Sua noiva
Para estar ao Seu lado para sempre,
Todo o exército do céu será reunido;
Oh, será uma visão gloriosa,
Todos os santos de branco, sem mancha;
E com Jesus reinaremos eternamente.
Oh, “Vem cear” o Mestre chama
(na Palavra) “Vem cear…”

(Oh, fico sem palavra, veja).
“Vem cear; vem cear”,
Pode festejar na mesa de Jesus a toda a hora

(Agora! Mas quando Ele sair dali, não!)
Aquele que alimentou a multidão,
Água em vinho transformou…

Aquele que disse que “Aquele que crê em Mim, as obras que eu faço as fará também.” Oh, bem!149

Aquele que prometeu estas coisas nos últimos dias, Aquele que disse estas coisas, Aquele que está 
agora no tempo da revelação destas coisas a serem dadas a conhecer… “Vem cear.” Oh, não perca isto, 
meu irmão. Agora, vamos inclinar as nossas cabeças só um minuto.

Amanhã à noite, pela graça de Deus, vamos tentar abrir esse primeiro selo, se Deus o abrir para nós 
e nos deixar ver qual tem sido esta revelação, escondida desde a fundação do mundo.

Antes de fazermos isso, amigo pecador ou membro morno de igreja, tem apenas o estatuto de 
membro numa igreja ou não tem o estatuto de membro? E se tem apenas um estatuto de membro, 
estaria quase tão bem se não o tivesse. Você precisa de um nascimento. Você tem de vir até ao 
sangue. Você tem de vir até algo que tira o pecado até que não haja mais lembrança dele.

150

Se  ainda  não  se  preparou  para  se  encontrar  com o  Cordeiro  nos  ares…  E  pelo  poder  que  me  foi
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investido pela minha comissão dada pelo Deus Todo-poderoso e ministrada a mim por um anjo, uma 
coluna de luz, eu desafio-o no nome de Jesus Cristo: não se tente encontrar com Ele tendo apenas o 
estatuto de membro de uma instituição, de uma igreja desta terra!

Venha enquanto o mediador, tanto quanto eu sei, ainda está no trono a fazer intercessão, porque 
virá um dia em que você vai querer vir e não haverá nenhum mediador. Porque se nós virmos a hora em 
que estamos a viver, na sétima era da igreja e os mistérios de Deus tornam-se naquilo que se têm 
tornado, com o Espírito de Deus vindicado a mostrar tudo aquilo que Ele prometeu nos últimos dias, 
quanto mais tempo resta? Amigo pecador, venha.

Senhor Jesus, as horas estão a ficar tardias. Pode até ser mais tarde do que estamos a pensar. E 
estamos felizes por vermos esta hora a aproximar-se. É a hora mais gloriosa que o mundo já conheceu, 
para o crente. Mas para aquele que rejeitar, é o tempo mais triste que podia existir… Eles não 
conseguiam encontrar palavras no alfabeto, letras para formar palavras, que pudessem expressar a 
dificuldade e a tristeza que se avizinha. Nem há palavras que pudessem ser formadas a partir de um 
alfabeto para expressar as bênçãos que se avizinham para o crente.
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Pai, pode haver alguns esta noite aqui sem esperança e são seres humanos inteligentes. E agora, se 
o sangue ainda estiver no propiciatório, permite que o Cordeiro avance desde o trono até ao coração 
deles esta noite e lhes revele que eles estão perdidos e com as mãos ensanguentadas diga: “Vem 
enquanto é tempo de vir.”

Eu entrego a mensagem, Senhor, com a minha oração, nas Tuas mãos. Faz aquilo que Tu quiseres, 
Pai, no nome de Jesus.

Com as nossas cabeças inclinadas, se ainda não cumpriu este pedido e este requisito, se tem 
apenas confiado na sua igreja, não havia nada que o pudesse redimir. Se confiou nas intercessões de 
algum santo, ainda está perdido. Se confiou nas obras das suas mãos, algo que você fez - boas obras - 
você está perdido. Se confiou na oração da sua mãe ou na justiça da sua mãe, do seu pai - se confiou 
nisso, você está perdido. Se você confiou nalguma sensação, nalgum sentimento estranho, nalguma 
emoção ao falar em línguas ou dançar… Se isso é tudo aquilo em que você confiou e não conhece 
pessoalmente o Cordeiro, não O conhece, então eu desafio-o perante Deus: acerte isso agora com 
Deus. Ore lá no seu coração e seja simples porque Deus esconde-se em simplicidade.
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Lembre-se, a Bíblia disse: “Todos quantos creram foram acrescentados.” E enquanto nós oramos por 
si, eu confio que você vai fazer a sua… essa decisão eterna: “Senhor, eu vou dizer «Sim.»”
153

E uma decisão é uma pedra, mas de que serve uma pedra sem um pedreiro que a consiga cortar 
para formar o edifício, para se encaixar no edifício? Então deixe que o Espírito Santo o corte a partir 
daquilo que você é para ficar aquilo que você deve ser. Se você for apenas um membro de igreja formal, 
se você for um pecador, seja o que for, se estiver sem Cristo, sem o Espírito Santo, que Deus lhe 
conceda a paz esta noite.

Agora, Senhor, da forma mais sensata que eu conheço e da forma mais de acordo com a Escritura 
que eu conheço, eu venho agora com estes que tenho entregue a Ti com a Palavra. Estou a confiar, 
Senhor, que a Palavra encontrou o seu lugar no coração das pessoas esta noite. Se houver alguém aqui 
que não conhece ou que não tem essa certeza da presença doce do Espírito Santo permanecendo nas 
suas vidas; em que os temperamentos, ou as indiferenças, ou o egoísmo, ou algo barrou esta coisa 
grande deles e os tem afastado disso; ou algum credo ou alguma sensação afastou-os da doçura do 
companheirismo de Deus, que seja agora solto.
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E que o Cordeiro, esse parente ensanguentado, santo, que avançou desde o trono através das luzes 
místicas dos corredores do trono de Deus, avançou para reclamar a Sua herança… que Deus conceda 
esta noite, que eles O recebam. Que cada decisão seja tomada solenemente e que se possam render 
apenas a Ele, que os pode cortar e moldar até serem filhos e filhas de Deus.

Agora, em oração solene - eu estou a fazer isto da forma em que me sinto guiado a fazer - em 
solene… perante Deus, enquanto Ele Se tem provado para si. E você não era um Cristão, ou não era 
aquilo que nós chamamos um… não é um membro da denominação, mas eu estou a falar de um Cristão 
nascido de novo, mas você crê solenemente que a mensagem é verdade e crê solenemente que só pode 
ser salvo pela graça de Deus. E crê que Ele está a falar ao seu coração agora e quer aceitá-Lo e está 
pronto para que a Sua Palavra o corte, a partir daquilo que você é e faça de si aquilo que você deve 
ser, pode dar testemunho disso ao ficar de pé? Se essa pessoa está aqui e quer fazer disso 
completamente suficiente… fique de pé.
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Pai celestial, eu não sei mais o que fazer, a não ser citar a Tua Palavra. Estão aqui homens de pé 
que sentem que não têm estado onde deveriam estar (prontos para este rapto, porque pode acontecer 
antes que o primeiro selo seja aberto para nós).
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E Pai, eu oro por eles. Eu, enquanto Teu servo, ofereço esta oração ao grande intercessor, Cristo, 
enquanto eles oram. Eu ofereço a minha oração com eles sobre o trono de marfim de Deus, onde o 
sacrifício ensanguentado está aí esta noite e a qualquer momento pode avançar desde o trono para vir 
reclamar a Sua posse. Nessa altura não resta mais misericórdia. É o juízo.

Concede, Senhor, para que estas pessoas que estão de pé a fazer as suas confissões nos seus 
corações e dispostas a permitir que o Espírito de Deus as molde e as corte e as forme em pedras vivas 
na casa do Senhor Deus…

Concede, Pai. Eu entrego-os a Ti agora. E Tu disseste: “Aquele que me confessar perante os 
homens, eu o confessarei perante o meu Pai e os santos anjos.” Agora, Tu estás lá assentado na 
presença de todos esta noite e eles estão de pé, a confessar-Te. E Senhor, se isso vem do fundo do 
coração deles, da mesma forma que a Palavra está certa, Tu estás agora a fazer intercessões por eles e 
estás a aceitá-los nos domínios da graça e da misericórdia do sangue da purificação do Cordeiro do 
sacrifício e eles serão Teus. No nome de Jesus Cristo. Amém.

Agora, você que está a ver estas pessoas de pé - este jovem aí e aqueles que estão de pé, você 
que sentiu que todo o pecado e condenação desapareceram - eu quero que se levantem (alguns de 
vocês perto deles), cumprimentem-nos e digam: “Irmão, eu estou a orar por si.” “Irmã, eu estou a orar 
por si.” Cumprimentem-nos e diga: “Deus abençoe.” E agora, o resto está na mão do Todo-poderoso. 
Diga: “Eu vou orar e vou fazer tudo o que puder para o ajudar a entrar no reino de Deus.”
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…oh, a chamar hoje!
Jesus está a chamar,
Está a chamar ternamente hoje.

Ama-O? Ele não é maravilhoso? Oh, o que faríamos sem isto? “Nem só de pão viverá o homem, mas 
de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem.” Oh, alimenta-me, Senhor, na 
Palavra. “…não deixando a vossa congregação como é costume dos incrédulos e tanto mais quanto 
vedes que se vai aproximando aquele dia.”
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Se Deus permitir, amanhã à noite, pela graça de Deus, eu vou tentar, com tudo aquilo que está em 
mim, pedir-Lhe para interceder para que o mistério destes selos, enquanto são abertos, proclamem a 
Palavra de Deus ao povo.

Até que eu vos veja, que Deus esteja convosco. E agora, eu entrego o serviço ao nosso nobre 
irmão, Irmão Neville, o pastor. Quantos amam o Irmão Neville? Como todos nós o amamos! Venha, Irmão 
Neville. Irmão Neville, Deus o abençoe.

159


