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19 de Março de 1963

Boa noite, amigos. Vamos todos ficar de pé só por um momento para oração.1

Nosso Pai celestial, reunimo-nos novamente nesta assembleia solene esta noite, no serviço do 
Senhor. E Tu prometeste que onde quer que nos reuníssemos, pelo menos dois ou três, que Tu estarias 
no nosso meio. E podemos ter a certeza que Tu estás aqui, porque nos reunimos em Seu nome.

Agora oramos, Pai, para que Tu venhas esta noite e abras este segundo selo para nós. E como o 
poeta disse, ele gostava de olhar para lá da cortina do tempo. Esse é o nosso desejo, Senhor, é apenas 
olhar para além e ver aquilo está mais à frente. E nós oramos para que o Cordeiro que tinha sido morto, 
venha ao nosso meio agora e abra o selo e o revele a nós, as coisas que temos necessidade de ver.

Se houver alguns aqui, Senhor, que ainda não entraram neste grande companheirismo em torno de 
Cristo, nós oramos para que esta noite tomem essa decisão eterna, sejam cheios com o Espírito de 
Deus.

2

Se houver alguém doente, Pai, nós oramos para que Tu os cures. Estão aqui colocados muitos 
lenços sobre os quais eu estou a colocar as minhas mãos em comemoração da Bíblia, de S. Paulo, onde 
eles tiravam do seu corpo lenços e aventais. Os espíritos imundos deixavam as pessoas e elas eram 
curadas.

Nós vemos a vinda próxima do Senhor. Nós sabemos que o tempo se está a aproximar. Estas coisas 
voltaram outra vez à igreja, passados 1900 anos.

Agora, nós oramos, Pai, para que Tu concedas estas coisas que nós pedimos. Fortalece o Teu servo 
e ajuda os Teus servos por toda a parte, Senhor, especialmente a nós que estamos aqui reunidos esta 
noite, para que possamos ser capazes de receber a Palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém.

É claro que é bom estar de volta à casa do Senhor esta noite. E eu sei, tantos estão de pé… peço 
desculpa por isso, mas não há quase nada que possamos fazer mais. Nós temos a igreja… aumentamos 
até ao ponto em que conseguimos ter mais trezentos ou quatrocentos. Mas, nas reuniões especiais 
assim, há uma audiência um pouco maior.

3

Agora, oh, eu estou a ter momentos muito bons em oração e no estudo destes selos. Espero que 
também estejam a ter. Tenho a certeza que estão. Se tiver para vocês o mesmo significado que tem 
para mim, é claro que estão a disfrutar.
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E… eu tenho uma… eu quero telefonar a uma amiga minha depois do serviço, porque hoje é o seu 
aniversário. Ela faz doze anos hoje - Sarah, a minha filha. E a seguir… e depois de amanhã tenho de 
fazer outro telefonema porque é o aniversário da Becky.

Agora, esta noite estamos a estudar este segundo selo. Para os primeiros quatro selos há quatro 
cavaleiros. Eu digo-lhe, hoje algo voltou a acontecer e eu… algo que eu… eu vou e vejo as notas 
antigas que tinha, que falei há muito tempo atrás. E eu sentei-me ali e pensei: “Bem, eu fiz o melhor que 
pude.” E muitos escritores e assim… E eu pensei: “Bem, vou ler um pouco e vou pesquisar e ver isto e 
aquilo.” E a primeira coisa que se dá conta, é que algo acontece e é completamente diferente. Vem de 
forma diferente. Então agarro num lápis rapidamente e começo a escrever o mais rápido que posso 
enquanto Ele está ali.
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Oh, algo aconteceu há cerca de uma - meia hora atrás. Eu estava a contar ao Irmão Wood, vindo 
há alguns minutos atrás, uma coisa, você sabe… Sabe que há muitas coisas que acontecem que nem se 
pode falar, você sabe isso… algo aconteceu que me ajudou muito.
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Eu tenho um amigo aqui algures no edifício… Claro que todos vocês são meus amigos. Este irmão é o 
Irmão Lee Vayle. Ele é um irmão precioso e um verdadeiro estudioso da Escritura. O Dr. Vayle é um 
Baptista com o Espírito Santo e é um… eu não digo isto como um elogio. Eu digo isto porque creio nisso. 
Acho que ele é um dos estudiosos mais versados que conheço no nosso meio. E ele escreveu-me uma 
pequena nota aqui e enviou-a ali pelo Billy. E o Billy mal conseguia ler para mim. E eu penso - ainda não 
a li - mas eu ia dizer aquilo que ele disse aqui. E eu acabei de a ler (Irmão Vayle, se estiver aqui), eu li 
isto há cerca de seis meses atrás.

“Não tenho a certeza” - disse ele - “Irmão Bill, não tenho a certeza, mas creio que Policarpo foi um 
estudante de S. João [Está correcto, foi.] Penso que Irineu foi um estudante de Policarpo. [Está 
correcto, exactamente.] Ireneu disse: «Jesus vai voltar quando o último membro eleito do corpo de 
Cristo entrar.»”
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Isso foi Ireneu, cerca de quatrocentos anos após a morte de Cristo. Ele disse: “Quando esta última 
era  começar…”  Agora  isso  está  no  Concílio  pré-Nicéia.  Vocês  aqui  que  lêem  e  estudam  a  Escritura  -
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quero dizer, que estudam a história da Bíblia - encontram isso no Concílio pré-Nicéia. Penso que é o 
primeiro livro ou o segundo livro, vão encontrar isso.

Agora, ele viu isso há anos atrás, que ele disse que o último… Eleito - que é eleito. As pessoas 
pensam que a eleição é uma coisa que foi cozinhada aqui ultimamente. Bem, esse é um dos 
ensinamentos mais antigos que temos - a eleição e o chamamento. Assim, Ireneu, certamente um 
verdadeiro estudioso da Escritura, sempre creu na eleição. E assim Ireneu foi um dos anjos da era da 
igreja, como vimos enquanto estudávamos, nós cremos. Claro, agora, eram todos mistérios. Estavam 
todos escondidos aqui mesmo nestes selos e eles serão revelados no último dia. Agora, eles começaram 
com Paulo e Ireneu e Martin e assim sucessivamente, até chegar à última era.

8

Confiamos agora que o Senhor nos vai abençoar nos nossos esforços esta noite. Agora, temos 
estado… O primeiro selo, certamente que disfrutei disso - o primeiro selo - as bênçãos que o 
acompanharam para mim. E agora não quero manter-vos por muito tempo, mas vejam, eu vou viajar, 
agora, mais uma vez, dentro de algumas noites depois disto terminar. E nós temos de sofrer por um 
pouco.
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Eu gosto… vejo o Irmão Junior Jackson ali e pensei ter visto o Irmão Ruddell há uns momentos atrás, 
aqui algures. E esses irmãos… Essas são as nossas igrejas irmãs que os deixaram vir e os outros. É claro 
que gostamos disso. E eu vejo o Irmão Hooper, creio eu, de pé junto à parede ali, de Utica, a igreja lá. E 
nós gostamos de vocês - toda a boa cooperação nisto.
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Agora, ontem à noite, como sempre gostamos no ensino sobre os selos, nós ensinamos da mesma 
forma que nas eras da igreja. Quando terminamos com o ensino da era da igreja, da última vez - quando 
eu as desenhei aqui no púlpito, no quadro - quantos se lembram do que aconteceu? Ele desceu, foi lá 
para trás para a parede, e a luz, e desenhou-o Ele mesmo, ali mesmo na parede perante todos nós. O 
Anjo do Senhor esteve aqui mesmo perante centenas de pessoas. E Ele agora está a fazer algo 
verdadeiramente sobrenatural, agora também. Assim, esperamos coisas incríveis. Nós não sabemos… 
Gostam de esperar por essa grande antecipação, não saber o que vai acontecer a seguir? Sabem, 
esperar?
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Agora, como Deus é grande para connosco! Como é maravilhoso! Nós gostamos tanto Dele. Agora, o 
primeiro e o segundo versículo… eu vou ler para dar um pouco de contexto. Depois vamos ver o terceiro 
e o quarto versículo para o segundo selo; e depois o quinto e o sexto versículo é o terceiro selo; e o 
sétimo e o oitavo é o… dois versículos para cada cavaleiro.
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Quero que veja como estes homens sobre este cavalo pálido, talvez… Aqui vem ele. Continua a 
mudar enquanto avança. E depois esse grande último selo para ser aberto, se Deus permitir, no próximo 
Domingo à noite, que quando acontece, a única coisa que ocorreu foi silêncio no céu durante meia hora. 
Deus nos ajude. Agora, eu vou ler o versículo três agora.
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E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: Vem e vê!

E saiu outro cavalo , vermelho; e ao que estava assentado sobre ele 
foi dado que tirasse a paz da terra… que se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma 
grande espada.

[versículo quatro]

Agora, é uma coisa misteriosa agora quando o animal disse a João: “Vem e vê.” E ele não viu o que 
aquilo era. Ele apenas viu um símbolo. E esse símbolo, a razão disso… Ele disse: “Vem e vê” - mas ele viu 
um símbolo, que devia simbolizar para a igreja de uma forma que eles vigiassem até que chegasse à 
última era. E depois os selos seriam abertos. Agora todos entendem isso agora? Vejam, os selos seriam 
abertos.
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Não estão contentes por estarem a viver neste dia? Não é só isso, amigos, mas lembrem-se sempre 
agora do Domingo passado de manhã, onde tudo foi baseado em: simplicidade - simples, humilde. 
Acontece de tal forma que as pessoas vão passar por isso e nem sequer sabem que acontece. E lembre-
se, nós estamos à espera da vinda do Senhor a qualquer altura. E quando… nós fizemos a afirmação de 
que talvez o rapto fosse da mesma forma. Vai passar - acabou - e ninguém vai saber nada acerca disso. 
Vai passar assim. Normalmente…
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Veja ao longo da Bíblia e olhe como acontece assim - até numa coisa tão importante como a vinda 
do Senhor Jesus. Ninguém soube nada acerca disso. Eles pensaram: “Aquele rabugento.” As igrejas 
disseram: “É apenas um fanático. Ele é mesmo louco.” Disseram: “Ele é um louco. Nós sabemos que és 
lunático [Lunático significa louco.] Nós sabemos que tens demónio e fez-te enlouquecer. Tentas ensinar-
nos, quando nasceste ali de forma ilegítima? Ora, nasceste em fornicação e tentas ensinar homens como 
nós, os sacerdotes [e assim por diante] do templo!” Ora, bem, isso era um insulto para eles.

Quando João veio… foi falado ao longo das eras de Isaías até Malaquias. Isso são 712 anos em que 
ele  tinha  sido  visto  pelos  profetas  que  viria.  Todos  esperavam que  ele  viesse,  esperavam  a  qualquer
16
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momento. Mas a forma como ele veio, ele pregou e fez o seu serviço e foi para a glória e nem os 
apóstolos souberam. Porque eles perguntaram-Lhe. Disseram: “Agora, se o Filho do homem vai a 
Jerusalém, todas estas coisas têm de ser oferecidas” - disse - “porque diz a Escritura que Elias virá 
primeiro?”

Jesus disse: “Ele já veio e não o conheceram. E ele fez exactamente aquilo que as Escrituras 
disseram que ele faria e fizeram com ele o que quiseram.” E eles não conseguiam entender. Ele disse: 
“Foi João.”

Depois: “Oh!” Veja, eles acordaram. Até no final, depois de todas as coisas que Ele tinha feito e os 
sinais que lhes tinha mostrado; e até lhes tinha chamado, disse: “Qual de vós me pode condenar de 
pecado [incredulidade]? Se eu não fiz aquilo que as Escrituras disseram que o meu ofício faria, quando 
eu viesse à terra, então mostrai-me onde é que eu pequei. Bem, agora, vou mostrar-vos o que vocês 
devem ser e vamos ver se credes ou não” - veja. Ele teria voltado e dito: “Vocês devem crer em mim 
quando eu vier.”
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Eles não creram. Vê? Por isso, eles não se atreveram a discutir isso com Ele. Mas Ele disse: “Qual de 
vós me pode acusar de incredulidade? Não fiz isso?”

E até os apóstolos que andavam ao lado tropeçaram. (Nós sabemos como as Escrituras dizem). 
Depois, finalmente, no final disseram: “Agora, cremos. Nós cremos que nenhum homem tem de te dizer 
nada, porque tu sabes todas as coisas.”
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Eu gostava de ter visto a cara Dele. Ele deve ter olhado para eles e disse: “Bem, agora credes?” 
Finalmente deram conta. Bem, talvez não devesse ter acontecido, até àquela altura. Deus faz com que 
tudo funcione correctamente, você sabe. Eu amo-O por isso.

Mas agora estamos a pensar na nossa era actual, porque… eu começo a falar sobre isso, então 
vamos acabar por não entrar nestes selos. Agora lembre-se, eu estou a receber muitos pedidos para 
oração pelos enfermos. E eu estou a orar a toda a hora por cada pedido que eu recebo, pelos lenços e 
assim. E se conseguimos terminar estes selos até ao último selo Domingo de manhã, se for a vontade do 
Senhor, gostávamos de ter um bom serviço de cura à moda antiga aqui, você sabe, onde se leva a 
manhã toda para oração pelos enfermos. E eu tenho a certeza que vai ser uma reunião estranha. Eu 
sinto isso. Não é estranha, mas pode ser um pouco estranha para alguns.
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Agora, como a graça de Deus é grande para nos revelar os Seus segredos neste dia! Agora, todos 
nós vamos crer que estamos a viver no último dia. Nós cremos nisso. E lembre-se, os segredos seriam 
revelados no último dia. E como é que Ele revela a Sua Palavra, os Seus segredos? A Bíblia. Gostava de 
ler onde Ele diz isso? Vamos abrir e ver como Ele revela os Seus segredos.
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Agora eu quero que leia Amós… abra no livro de Amós e eu quero que leia no capítulo 3 de Amós e o 
versículo 7. Muito bem, eu quero ler o versículo 6 também.

Tocar-se-á a trombeta… na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal 
à cidade, e o SENHOR não o terá feito?

Certamente o SENHOR… não fará coisa alguma, sem ter revelado os seus segredos aos 
seus servos, os profetas.

Agora. Nos últimos dias predisse-nos que surgiria um profeta. Agora sabemos que tivemos todos os 
tipos… Agora eu dou conta, depois de olhar à volta esta noite que estou a falar, aqui, onde os 
estudiosos estão sentados e gostava que me entendessem. E vocês sabem que estas fitas cobrem o 
mundo - quase todo o mundo. E eu não quero, de forma nenhuma, que pensem que estou a tentar 
introduzir uma seita nova dos mantos de Elias, ou das túnicas e todas essas coisas. Nós já tivemos 
muito disso. Mas vocês sabem que todas estas coisas são apenas precursão da coisa verdadeira que 
tem de vir, para fazer com que as pessoas o ignorem.

21

Sabia que tivemos líderes falsos que surgiram - falsos messias - antes de Cristo vir? Não foi o doutor 
daquele dia, aquele grande doutor, Gamaliel, quando a pergunta surgiu acerca de bater nestes homens e 
assim por diante, ele disse: “Deixai-os. Se for de Deus, ora, vão ser achados a lutar contra Deus; mas 
se não for de Deus…” Disse: “Não houve um homem que surgiu há pouco tempo e levou quatrocentos 
para o deserto e assim por diante? Nós temos essas coisas.” O que foi isso? Todos a preceder a coisa 
verdadeira quando viesse.
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Agora, veja, Satanás fá-los aparecer. Veja a astúcia deste homem de que estamos a falar aqui 
(Satanás), quando o estamos a mostrar aqui mesmo, a desmascará-lo pelas Escrituras e a deixá-los ver 
quem ele é. É isso que deve ser feito. E ele nunca vai… ele não tem tentado vir e ser um comunista, 
Satanás. Ele é um anticristo! “Tão parecido que” - disse Jesus - “enganaria os próprios eleitos…” E são 
esses que estão escondidos nestes selos, cujos nomes estão no livro desde a fundação do mundo.

23
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Ele é um homem astuto. Quando ele vê isto a aparecer… a surgir, então ele lança tudo o que 
conseguir ali para perturbar antes de chegar lá.
24

Sabia que haverá falsos cristos que vão surgir nos últimos dias? Devia seguir-se imediatamente após 
esta grande mensagem que este irmão vai falar, que vai, na verdade, aparecer, ser ungido pelo espírito 
de Elias - imediatamente. E eles vão confundi-lo com Ele. Alguns deles vão pensar que ele é o Messias, 
mas ele vai dizer claramente: “Não!” porque tem de vir como João

No tempo de João Baptista, quando ele saiu ali para pregar, eles disseram-lhe: “Não é tu o Messias? 
Não és Ele?”

Ele disse: “Não sou! Eu nem sou digno de desatar os seus sapatos. Mas, eu vos baptizo com água, 
mas ele vos baptizará com o Espírito Santo.” E João estava tão certo que Ele estava na terra que disse: 
“Ele está algures no vosso meio agora.” Mas ele não O conheceu até que viu aquele sinal descer sobre 
Ele. Então, quando ele viu aquela luz a descer, a estender-se como uma pomba e a iluminar-se sobre 
Ele, disse: “Aí está ele. É ele.” Mas João foi o único que viu isso, você sabe. João foi o único que ouviu a 
voz. Todos os outros estavam ali, ninguém ouviu.

Mas depois quando o verdadeiro servo real vier, com todas as imitações, é para perturbar a mente 
das pessoas. Satanás faz isso. Aqueles que não conseguem discernir o certo do errado, eles apenas 
tropeçam nisso. Mas os eleitos não vão. A Bíblia disse que ele não seria capaz de enganar o eleito.
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Agora, antes mesmo da vinda de Cristo, a Bíblia disse que se levantariam falsos cristos e afirmariam 
ser Cristo e diriam… “Eis” - diriam as pessoas - “que ele está no deserto!” Não creia nisso! “Eis, que ele 
está nas divisões secretas.” Não creia nisso. “Porque como o sol brilha desde o oriente até ao ocidente, 
assim será a vinda do Filho do homem” - veja. Sim, Ele vai aparecer e será uma coisa universal.

Agora isso vai… Claro, quando eles descobrem que alguma coisa aconteceu, veja, então eles vão… 
Agora, lembre-se, isso vai acontecer imediatamente após a partida da igreja para o lar, depois do rapto. 
Agora, haverá falsas imitações o tempo todo e nós não queremos estar ligados a nada disso. Não, 
senhor.
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E eu creio que quando a pessoa vier (este que está predito que virá, eu estou apenas a mostrar-lhe 
pelas Escrituras), esse homem terá de ser um profeta. Certamente que sim. E a revelação de Deus, 
porque Deus… A Palavra do Senhor vem aos Seus profetas. Exactamente. E Deus não pode mudar, veja. 
Se Ele tivesse um sistema melhor, Ele teria usado isso. Mas Ele escolheu o melhor sistema no princípio.

Tal como Ele podia ter escolhido o sol para pregar o evangelho. Ele podia ter escolhido a lua. Ele 
podia ter escolhido o vento. Mas Ele escolheu o homem. E Ele nunca escolheu grupos; indivíduos. E 
nunca estão dois profetas maiores na terra ao mesmo tempo.
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Veja, cada homem é diferente. Ele tem uma constituição diferente. Se Deus conseguir ter uma 
pessoa - é só isso que Ele tem de ter - mesmo na Sua mão, Ele consegue fazer aquilo que Ele quer. Ele 
só tem de ter uma.

Nos dias de Noé, nos dias de Elias, nos dias de Moisés… Muitos se levantaram no tempo de Moisés. 
Você sabe como eles se comportaram e queriam dizer: “Tu não és o único santo no grupo.” E Datã e 
Coré…

E Deus disse: “Separa-te, eu vou abrir a terra e engoli-los” - veja. E assim… depois o povo começou 
a reclamar. Ele disse: “Eu vou acabar com tudo.”

E então, Moisés assumiu o lugar de Cristo nessa altura, para se lançar na brecha e dizer: “Não faças 
isso, Senhor” - veja. Claro, depois de ter ordenado a Moisés para fazer isto, Ele não ia vir sobre Moisés, 
porque ele estava a agir como Cristo naquela altura. Era Cristo em Moisés. Completamente.

Agora, estamos tão contentes hoje, por Deus estar a revelar-Se a nós. Eu creio que o grande dia 
está prestes a começar, a nascer. As luzes estão a começar a brilhar. Os pássaros do paraíso estão a 
começar a cantar no coração dos santos. Eles sabem que não vai demorar muito agora. Algo vai 
acontecer. Tem de ser.
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Assim, se Ele não faz nada… Agora, toda a Escritura é inspirada. As Escrituras têm de ser 
absolutamente verdade. Não há forma de dar a volta a isso. É por isso que eu discordo dos nossos 
amigos na igreja Católica. Eu creio que não foi escrita por meros homens; eu creio que foi movido pelo 
Espírito Santo. E todas estas coisas pequenas que têm sido acrescentadas… tentaram acrescentar-lhe… 
Já reparou que ao serem esclarecidos, foram todos retirados? E estas verdadeiras Escrituras encaixam 
umas nas outras, até não haver contradição nelas em lado nenhum.

Mostre-me literatura que consiga escrever um verso, quase, sem se contradizer - escreva um ou 
dois versos. E a Bíblia não se contradiz em lado nenhum. Eu já ouvi os críticos dizerem isso, mas eu  já
29
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tive uma oferta há muito tempo, para que me mostre onde está. Não está aqui. É apenas porque a 
mente humana está confusa. Deus não está confuso. Ele sabe aquilo que está a fazer. Ele sabe…

Veja, se Deus vai julgar o mundo por uma igreja, como a igreja Católica diz que vai… Muito bem, 
então que igreja é essa? Olhe para as igrejas que temos. Temos mais de novecentas organizações de 
igrejas diferentes. Agora, como… Uma ensina desta forma e a outra daquela forma. Que confusão! Então 
qualquer pessoa faz da forma que quiser; você vai entrar de qualquer forma. Deus tem de ter algum 
padrão - e isso é a Sua Palavra.

Por falar… não estou a bater nos Católicos agora, porque os Protestantes são iguais. Mas ao falar 
com um padre, ele disse: “Sr. Branham” - disse ele - “Deus está na Sua igreja.”
30

Eu disse: “Senhor, Deus está na Sua Palavra e Ele é a Palavra.” Sim, senhor.

Ele disse: “Bem, Ele está na… a igreja é infalível.”

Eu disse: “Ele não diz isso. Mas Ele disse que a Palavra é infalível.”

Ele disse: “Bem, nós costumávamos ensinar o baptismo dessa forma” - e assim por diante.

Eu disse: “Quando?”

Ele disse: “Lá nos dias iniciais.”

Eu disse: “Você permite que essa seja a igreja Católica?”

Ele disse: “Sim.”

Eu disse: “Então eu sou Católico - um Católico à moda antiga. Eu creio da forma que se fazia 
antigamente. Vocês hoje têm tudo confuso. Já não ensinam quase nada nas Escrituras - intercessão 
com mulheres e pessoas mortas e todas estas coisas e, oh, bem, não comer carne e não sei que mais.” 
Eu disse: “Encontre isso na Escritura para mim.”

Ele disse: “Não tem de estar lá. Enquanto a igreja disser que é assim, é assim. Não faz qualquer 
diferença aquilo que diz, é a igreja.”

Eu disse: “A Bíblia disse que todo aquele que acrescentar uma palavra a isso ou retirar uma de lá, a 
sua parte será retirada do livro da vida.” Assim, é a Palavra. Eu creio na Palavra.

Agora, e então se Amós diz - e as outras Escrituras que a acompanham - que se por… E lembre-se 
acerca disto que estamos apenas a ver os pontos mais importantes. Bem, quando eu entro naquele 
escritório ali e essa unção entra, se eu pudesse escrever tudo aquilo que acontece, eu estaria aqui 
durante três meses num dos selos. Assim, eu apenas toco os pontos e deixo isso, apenas o que parece 
que não vai atrapalhar as pessoas; mas, no entanto, não é o suficiente para as ferir, mas é apenas para 
que creiam, para condimentar a coisa. Vocês sabem o que eu quero dizer.

31

Agora, veja isto agora! Se “Deus não faz nada” - disse Amós - “até primeiro o revelar aos seus 
servos, os profetas” - e então vemos o que Ele está a fazer, deve ser Ele prestes a fazer alguma coisa, 
aquilo que Ele está a revelar agora. Deus está prestes a entrar em cena no juízo, eu creio. Ele está 
prestes a fazer alguma coisa. E mais uma coisa, isso testifica certamente que estamos nos últimos dias. 
Estamos no final da era, da Era da Igreja de Laodicéia, agora, porque estas coisas seriam reveladas 
apenas no último dia.

32

Agora, pense nisso agora! Vamos apenas tentar absorver aquilo que nós cremos que o Espírito Santo 
quer que nós saibamos. Agora, lembre-se, nada podia ser revelado, Deus não vai fazer nada até primeiro 
o revelar aos Seus servos, os profetas. E antes de Ele fazer alguma coisa, Ele revela-o. E quando Ele o 
revela, pode lembrar-se disto: algo está para chegar, veja. Está a ser revelado.

33

E estas coisas de que estamos a falar seriam reveladas no último dia, antes da última trombeta, no 
final da mensagem da última era da igreja. Está certo. Se quiser ler isso agora, pode abrir em… Eu falei-
vos ontem à noite duas ou três vezes, Apocalipse 10:1 ao 7: E nos dias do soar da mensagem do sétimo 
anjo, o mistério de Deus seria revelado e terminado. E só resta uma coisa quando este livro de sete 
selos for aberto. Então o mistério completo de Deus… Ora, nós investigamos isso durante anos e, de 
acordo com a Escritura, então não havia forma de entender isso até este dia, porque tem estado 
escondido. Nós já vimos o símbolo, como foi simbolizado, mas não podia ser correctamente revelado até 
ao último dia, veja. Agora, então, devemos estar lá, no tempo do fim.

34

Agora, lembre-se e não se esqueça agora, que Ele não faz nada até que o revele. E não se esqueça 
também, que Ele faz isso de uma forma tão simples que os sábios e os entendidos não vêem. Agora, se 
quiser anotar isso, é Mateus 11:25-26.

35
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Lembre-se, Ele não faz nada até que o revele; e Ele revela-o de uma forma tal que as pessoas 
inteligentes, instruídas não vêem. Lembre-se, foi a sabedoria que o mundo desejou em vez da Palavra, 
quando o primeiro pecado fez aquilo que fez. Não se esqueça disso agora. Oh, como devíamos estar 
agradecidos só de pensar que… Agora, olhe para as coisas que aconteceram. Olhe para as coisas que 
Ele nos tem falado. Olhe para aqui para este Tabernáculo, vocês que cresceram aqui.

Agora vou pedir às fitas para… Bem, avancem, gravem. Mas veja, eu vou apenas dizer isto para o 
povo do Tabernáculo, para vocês que estão aqui. Eu desafio-vos no nome do Senhor Jesus para 
sempre… para apontarem uma coisa, das centenas de coisas que têm sido faladas antes de 
acontecerem, e dizerem que não aconteceram. Digam-me uma vez em que, a partir da plataforma, lá 
fora, fosse onde fosse, em que Ele tenha falado alguma coisa que não acontecesse exactamente, 
perfeitamente dessa forma. Como é que uma mente humana podia ser assim? Claro que não.

36

Quando Ele apareceu lá no rio há trinta e três anos atrás neste Junho próximo na forma de uma luz… 
Vocês, mais velhos, lembram-se que eu vos disse, desde que era um rapaz, que aquela voz e aquela 
luz… E as pessoas pensavam que você estava um pouco fora de si. Claro, eu provavelmente pensaria a 
mesma coisa se alguém dissesse isso. Mas agora vocês não têm de se questionar mais acerca disso 
agora. E a igreja já não se questiona desde 1933, lá no rio naquele dia em que eu estava a baptizar 
centenas de pessoas.

37

Eu lembro-me que aquele rapaz Mayer me disse: “Vais mergulhar aquelas pessoas, Billy?” O pequeno 
Jim Mayer aqui, acho que já morreu. Acho que foi morto ali - uma mulher disparou sobre ele. Mas ele 
perguntou-me: “Vais mergulhar aquelas pessoas?”

Eu disse: “Não, senhor, vou baptizá-las no nome do nosso Senhor Jesus.”

E havia uma mulher que ia no grupo. Ela disse, para outra mulher, disse… fez um comentário, algo 
acerca disso. Ela disse: “Bem, eu não me importava de ser mergulhada.” Disse: “Está tudo bem. Não me 
importa…”

38

Eu disse: “Volte para trás e arrependa-se. Você não está pronta para ser baptizada no nome de 
Jesus Cristo.”

Isto não é nada com que se brinque. É o evangelho de Cristo, revelado por uma comissão - a 
Palavra. Agora você a dizer: “Não faz sentido!” - e - “É loucura!” - podia ter colocado isso noutro lugar 
qualquer. Mas lembre-se, está prometido na Palavra que isto ia acontecer e exactamente aquilo que ia 
ser - e aqui está.

Depois lá naquele dia, quando eles estavam no rio e o anjo do Senhor, que eu vos disse que se 
parecia com uma estrela ou algo assim à distância… E depois aproximou-se e… disse-vos como a luz cor 
de esmeralda se parecia… E desceu ali no rio onde eu estava a baptizar, quando os homens de negócios 
aqui na cidade disseram: “O que significa aquilo?”

39

Eu disse: “Aquilo não foi para mim, foi para vocês. Eu creio. Foi por vossa causa que Deus fez aquilo, 
para vos dizer que eu estou a falar a verdade.” Por ser uma criança (um rapaz, assim) com perto de 
vinte e um anos de idade, eles não iam acreditar nisso, veja, porque era demasiado para uma criança.

Então eu estava a pensar… Irmão Roberson aqui, um dos nossos administradores (eu vi-o aqui há 
uns minutos atrás), ele estava a contar-me no outro dia acerca de estar em Tucson quando a fotografia 
que vocês vêem ali foi tirada. E eu estava naquele debate. Eu comecei por dizer algo acerca disso no 
outro dia à noite. O Irmão Roy foi o único… com mais um homem, era a única pessoa no grupo que tinha 
um gravador. Era um desses gravadores magnéticos à moda antiga. (Eu vejo o Irmão Roberson agora e a 
sua esposa) e a Sra. Roberson estava doente.

40

O Irmão Roy era um veterano - a sua perna rebentou e eles deixaram-no deitado para morrer. Ele foi 
um oficial no Exército. O canhão Alemão de 88mm atingiu este tanque em que ele estava e matou os 
homens e rebentou-o aos pedaços e deixaram-no ali deitado para morrer durante muito tempo. E eles 
disseram que ele nunca mais poderia andar porque as duas pernas ficaram danificadas - os nervos nelas 
e assim. Bem, ele quase que consegue andar mais rápido do que eu!

Mas o que foi isso? Houve alguma coisa que ele viu e ele foi a Houston. E ele estava a falar-me 
acerca da sua esposa. Ele tem o gravador magnético. Ele ia colocar em fita. E depois dos serviços 
terminarem aqui ele vai pôr todos vocês a ouvi-las, espero eu. E na fita de fio antiga ali, ele tem os 
meus serviços em Houston. E depois a sua esposa, ele disse… Ele chegou ali e nunca reparou até ao 
outro dia. Ela estava… oh, ela estava tão triste. Ela estava doente e queria entrar na fila de oração. 
Eles não me conheciam e eu nunca os tinha visto na minha vida. Assim, ela estava sentada à janela 
naquele dia a olhar e estava tão triste, você sabe, e perturbada e desejava poder ter um cartão de 
oração para entrar na fila. E aconteceu que naquela noite ela entrou na fila, ou na noite seguinte ou 
algo assim. Creio que foi na mesma noite.
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E ela entrou na fila e quando chegou à plataforma, o Espírito Santo disse-lhe, disse: “Agora, você 
não é daqui. É de uma cidade chamada New Albany.” E disse: “Você estava sentada à janela hoje a olhar 
e estava bastante preocupada para receber um cartão de oração.” E ali está na fita, há anos atrás.

E depois no início da reunião, quando o Espírito Santo estava ali… Essa foi a primeira reunião. Nós 
estávamos apenas com cerca de três mil pessoas. Depois passamos a oito mil, depois para cerca de 
trinta mil. Assim, nessa altura, no…

41

Enquanto eu estava a falar numa das primeiras reuniões, eu disse: “Eu não sei porque estou a dizer 
isto [agora, está na fita], mas, nós estamos… isto vai ser um dos pontos principais do meu período. 
Alguma coisa vai acontecer durante esta reunião que vai ser maior do que aquilo que qualquer pessoa já 
viu.” E foi oito, ou nove, dez noites depois disso que o anjo do Senhor apareceu perante cerca de trinta 
mil pessoas e desceu. E a fotografia foi tirada e está ali agora mesmo, que está registada em 
Washington, D.C., como o único ser sobrenatural que já foi fotografado no mundo.

E eu falei, você sabe, dizendo que… algures debaixo do discernimento disse: “Uma pessoa tem a 
sombra da morte sobre si. Há um capuz preto de morte. Estão prestes a morrer.”
42

Aqui em East Pines (ou Southern Pines, creio que é), quando eu estava lá na última reunião, uma 
senhora ali sentada e algo lhe disse: “Tira essa fotografia rapidamente” - quando eu estava a falar com 
uma senhora. E ali estava! Acho que vai estar no quadro dos anúncios; já está há algum tempo. Ali está 
aquele capuz preto sobre a senhora.

Ela tirou outra fotografia assim que o Espírito Santo o anunciou. Desapareceu. Disse: “Você vai ser 
curada. O Senhor curou-a. O cancro desapareceu.” Ali estava e ela foi curada, veja. Aí tem. Veja, 
mostra que Deus sabe qual é a hora do dia. Nós não sabemos. Nós apenas temos de Lhe obedecer.

Agora, podemos continuar a falar, mas vamos chegar aqui agora só por um minuto e voltar a abordar 
este selo anterior, para que possamos unir este com isso. Agora, só para fazer uma revisão durante 
alguns minutos sobre o outro - o primeiro selo.

Nós reparemos na abertura do primeiro selo, Satanás tem um super-homem religioso. Reparou nisso? 
O cavaleiro do cavalo branco, que… pensou-se que isso era a igreja primitiva a surgir. Mas, oh, bem, isso 
foi ensinado ao longo dos anos. Mas não podia ser! Veja quando os outros, quando eles se unem todos. 
Então veja onde está, veja. Agora… e eu não sei o que os outros vão ser ainda. Mas eu sei que tem de 
vir perfeitamente ali, porque é a verdade. É a verdade. Essa era a hierarquia da igreja de Roma. 
Exactamente!

43

Estas pessoas que pensam que os Judeus são o anticristo, é claro que estão a um milhão de 
quilómetros fora do caminho. Nunca pense que os Judeus são o anticristo. Os olhos deles ficaram cegos 
propositadamente, para que nós possamos ter uma forma de entrar, dando-nos tempo para nos 
arrependermos. Mas o anticristo é Gentio. Claro que sim. Um imitador da verdade, anti - contra.

44

Agora, este grande super-homem - oh, como ele se torna um grande homem e depois, finalmente, 
foi colocado no trono. Depois de ser colocado no trono, foi coroado. E agora, ele… depois disso ele foi 
adorado no lugar de Deus. Agora veja, antes de isso vir… Eu quero perguntar-lhe uma coisa. Quem era 
esse? Quem era esse que Paulo em II Tessalonicenses 2:3, que disse que esse homem viria? Porque é 
que esse homem olhou ao longo da era e viu isso? Ele era profeta de Deus! Claro que sim.

Porque é que ele disse que o Espírito diz expressamente que nos últimos dias se afastariam da fé e 
dariam ouvidos a espíritos sedutores (sabe o que é sedutor), um espírito sedutor na igreja? Isso são 
ministros - um espírito sedutor no ministério, obras de demónios, hipocrisia na igreja, “obstinados, 
presunçosos [sabedoria, veja - espertos, inteligentes] tendo aparência de piedade [vão dizer: ”Bem, nós 
somos Cristãos, devíamos ir à igreja.“], tendo aparência de piedade, mas negando as revelações, o 
poder e a obra do Espírito. Dos tais afasta-te.”

45

Agora, repare, ele disse: “Porque estes são os que vão de casa em casa e vão guiar mulheres 
néscias [agora, isso não quer dizer mulheres do Espírito Santo], mulheres néscias que são levadas por 
diversas concupiscências…” Diversas concupiscências - gostam de entrar em tudo o que conseguirem 
entrar e todo o tipo de sociedades e viver de qualquer forma que quiserem; e ainda: “Nós vamos à 
igreja. Somos tão boas como as outras.” Danças, festas, cortam o cabelo, pintam-se, vestem tudo o 
que quiserem. Ainda: “Somos Pentecostais. Somos tão boas como as outras.” Oh, as vossas próprias 
obras identificam quem vocês são!

46

Repare, mas ele disse: “…homens de mente réproba em relação à verdade.” O que é a verdade? A 
Palavra, que é Cristo. “…em relação à verdade.”
47

“Oh, você rejeita as mulheres. Você odeia as mulheres. Você faz isto e faz aquilo.”
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Não, senhor! Não está certo! Isso é uma falsidade. Eu não odeio as mulheres. Não, senhor! São 
minhas irmãs - se forem irmãs. Mas a questão é que eu… O amor é correctivo. Se não for correctivo, 
não é amor. Se for, então se for amor, é amor phileo e não ágape, digo-lhe. Podem ter amor phileo por 
alguma senhora de boa aparência, mas o amor ágape é uma coisa diferente. Isso é um amor que 
endireita a questão e encontra-se com Deus lá algures onde podemos viver eternamente. Eu não quis 
dizer isso, talvez, da forma que soou. Eu… mas vocês sabem o que eu… espero que entendam. Muito 
bem.

Lembre-se que ele disse: “Como Janes e Jambres resistiram a Moisés, eles também. Mas a sua 
loucura em breve se manifestou.” Porquê? Quando Moisés foi comissionado a fazer algo que parecia 
radical… Mas ele desceu ali de forma completamente honesta. E Deus disse-lhe para pegar na sua vara e 
para a lançar ao chão e ia transformar-se numa serpente. Depois Ele fez isso para lhe mostrar o que ia 
acontecer. E ele levantou-se ali perante Faraó tal como Deus o tinha comissionado e lançou a vara ao 
chão e transformou-se numa serpente.

48

E não há dúvida que Faraó disse: “Um truque de magia barato.” Por isso, ele vai e pega no seu Janes 
e Jambres, disse: “Nós também conseguimos fazer essas coisas.” E ele atirou ao chão as varas deles e 
transformaram-se em serpentes. Agora, o que é que Moisés podia fazer? O que era aquilo? Era para lhe 
mostrar que tudo aquilo que é genuíno de Deus, o diabo tem uma imitação para isso. Ele imita para 
desviar as pessoas.

49

O que é que Moisés fez? Disse: “Bem, acho que cometi um erro, era melhor se voltasse para trás”? 
Ele ficou firme, porque tinha cumprido a sua comissão à letra. Depois, a primeira coisa que aconteceu foi 
que a serpente de Moisés comeu a outra.

Já pensou no que aconteceu à outra serpente? Para onde foi? Moisés pegou na vara e saiu com ela. 
Ele operou milagres com ela. Aquela serpente estava dentro da outra vara. É maravilhoso, não é? Sim, 
senhor!

Agora, o anticristo vem à vida gradualmente. Quero que repare. Agora, quando você aqui… Agora, 
para os meus amigos Católicos, fiquem sentados só por um minuto; depois vamos ver onde estão os 
Protestantes, onde estamos todos, vejam. Reparem, a primeira igreja… Quando a igreja Católica diz que 
eles foram a primeira igreja original, estão completamente certos. Foram. Começaram no Pentecostes. 
Foi aí que a igreja Católica começou. Agora, antes eu mal acreditava nisso, até que li a história e 
descobri que está certo.

50

Eles começaram no Pentecostes, mas começaram a desviar-se. E vê onde estão? E se o 
Pentecostes se desvia à velocidade a que se está a desviar agora, não têm de passar dois mil anos. 
Dentro de cem anos vão estar mais longe do que a igreja Católica. Está certo.

Mas repare como este cavaleiro do cavalo branco… Agora, estamos a fazer uma revisão por um 
pouco até chegarmos a este selo. Agora, repare no cavaleiro do cavalo branco. Quando ele surgiu, 
passou em três fases. O diabo, como eu vos provei no outro dia à noite, está numa trindade tal como 
Deus. Mas é sempre o mesmo diabo em três fases.

51

Repare nas suas fases. Na primeira fase em que ele vem, o Espírito Santo desceu e as pessoas 
tinham tudo em comum. E o Espírito de Deus estava sobre eles e os apóstolos iam de casa em casa 
partindo o pão com as pessoas e havia grandes sinais e prodígios operados. E depois, a primeira coisa 
que acontece é que Satanás começa a provocar um murmúrio. Depois, passado um pouco, estes 
escravos e os pobres da terra que receberam o Espírito Santo, saíram para diversos lugares a testificar. 
Testificaram para os seus senhores.

E passado um pouco começaram a chegar, todos… como capitães do exército e diversas pessoas. As 
celebridades começaram a ver a coragem e os milagres e sinais que estes homens operavam, por isso 
aceitaram o Cristianismo. Bem, então, veja, quando ele abraçou o Cristianismo e vai lá a um lugar onde 
se estavam a reunir - numa sala pequena e escura, suja e batiam palmas e clamavam e falavam em 
línguas e recebiam mensagens - ora, ele nunca poderia levar isso ao seu concorrente ou seja quem for 
no seu negócio. Ele nunca ia acreditar nisso assim. Claro que não! Por isso, ele tem de vestir isto de 
uma forma elegante.

52

Assim, eles começam a juntar-se e começam a pensar: “Agora, vamos formar uma coisa um pouco 
diferente.” E Jesus, imediatamente após a primeira era da igreja, disse-lhes no capítulo 2 de Apocalipse 
aqui: “Tenho algumas coisas contra ti, porque… estas obras dos Nicolaítas.” Nico - conquistar os leigos. 
Por outras palavras, eles querem fazer (em vez de todos serem um), eles queriam fazer um homem 
santo. Eles queriam fazer uma espécie de… Eles queriam imitar o paganismo, de onde tinham saído, e 
finalmente fizeram-no.

53

Agora  veja.  Primeiro,  Nicolaíta.  O  Nicolaíta  foi  chamado  na  Bíblia  “anticristo”,  porque  era  contra  a
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doutrina original de Cristo e dos apóstolos.

Eu não quero dizer o nome deste homem. Ele é um homem importante. Mas eu estava na sua reunião 
aqui há alguns anos atrás. E ele sabia que eu estava lá, porque o cumprimentei. Ele disse: “Sabe, nós 
temos alguns hoje a que chamam Pentecostais.” E ele disse: “Eles confiam no livro dos Actos.” E ele 
disse: “Veja, os Actos foram apenas uma construção de andaime para a igreja.”

54

Consegue imaginar um homem que estudou a Bíblia, um homem corajoso e que estudou a Bíblia da 
forma como esse homem estudou e depois fazer uma afirmação dessas? Soa… nem sequer soa a Espírito 
Santo. Não pode ser, de forma nenhuma, porque alguém com entendimento normal saberia que os Actos 
dos apóstolos não foram os actos dos apóstolos. Foram os actos do Espírito Santo nos apóstolos.

Não sabe como vimos o padrão nas eras da igreja? Aqueles animais ali a observar aquela arca ali - 
Mateus, Marcos, Lucas e João, ali a observar aquilo? E ali está o que aconteceu, como resultado dos 
escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. É isso que… a árvore brotou o seu primeiro ramo e foi isso 
que aconteceu. E se essa árvore voltar a dar outro ramo, eles vão escrever outro livro dos Actos atrás 
disso, porque, veja, a mesma vida tem de estar na mesma coisa.

55

Assim agora, hoje, quando olhamos para as nossas igrejas denominacionais, Metodista, Baptista, 
Presbiteriana, Luterana, Igreja de Cristo (assim chamada) e Pentecostais e assim - onde é que 
encontramos isso? Não se encontra. Eu vou admitir que os Pentecostais têm o mais parecido que existe, 
porque estão aqui na era da igreja de Laodicéia. Eles tiveram a verdade e rejeitaram-na. Ficaram mornos 
com isso e Deus vomitou-os da Sua boca. Isso está exactamente de acordo com as Escrituras! Não se 
consegue fazer com que essas Escrituras mintam. Têm de ser sempre verdadeiras. Não tente… a única 
coisa, não tente alinhar o seu pensamento com o… as Escrituras com o seu pensamento, mas alinhe-se 
com as Escrituras. Então está a andar com Deus. Não importa quanto tem de cortar ou deixar, alinhe-se 
com isso.

56

Veja o que isso fez da primeira vez que desceu. Bem, se Deus se comportou assim da primeira vez, 
Ele tem de se comportar assim da segunda vez. Ele tem de se comportar sempre assim ou Ele agiu de 
forma errada da primeira vez. Veja, nós, como mortais, podemos cometer erros. Deus não pode. A 
primeira decisão de Deus é perfeita. E a forma que Ele escolheu para fazer as coisas, não pode haver 
melhor forma. Ele não pode melhorar, porque, para começar, é perfeito. Se não for, então Ele não é 
infinito.

57

Se Ele é infinito, então Ele é omnisciente. E se Ele é omnisciente, Ele é omnipotente. Amém! Ele tem 
de ser assim para ser Deus. Não se pode dizer: “Ele aprendeu mais.” Ele não aprendeu mais; Ele é a 
própria fonte de toda a sabedoria. A nossa sabedoria aqui vem de Satanás. Nós herdamo-la do Éden, 
onde trocamos a fé pela sabedoria. Eva fez isso.

Agora, ele primeiro foi chamado anticristo. Na segunda fase, ele foi chamado falso profeta, porque 
esse espírito no meio do povo incarnou. Lembre-se, o cavaleiro do cavalo branco, agora, não tinha 
coroa quando começou. Mas depois foi-lhe dada uma coroa. Porquê? Ele era o espírito Nicolaíta no início, 
depois incarnou num homem e depois foi coroado, recebeu um trono e foi coroado.

58

E depois ficou nesse lugar durante muito tempo, como vamos ver enquanto os selos se abrem. E 
depois vemos que, passado muito tempo, Satanás foi expulso do céu. E ele desceu, de acordo com as 
Escrituras, e entronizou-se. Pense, entronizou-se naquele homem e tornou-se uma besta. Ele tinha 
poder, poder supremo - de forma a fazer todos os milagres e tudo o que… mortes e lutas sangrentas e 
tudo o resto que Roma conseguiu produzir.

Muito bem. Ele matou através do castigo cruel Romano. Apenas… oh, como podíamos examinar 
algumas Escrituras aqui. Lembre-se, Jesus Cristo morreu debaixo do castigo de Roma - pena capital! A 
mensagem que eu tenho no meu coração para pregar aqui nesta próxima reunião, na tarde de Sexta-
feira Santa, estas três ou quatro coisas, veja: “Ali Eles O Crucificaram.” Ali - o lugar mais santo, mais 
religioso no mundo, era Jerusalém. Eles - o povo mais santo (presumia-se) no mundo, os Judeus. Ali eles 
crucificaram - o castigo mais cruel que Roma conseguiu produzir. Crucificaram-No. O quê? A maior 
pessoa que já viveu! Ali eles O crucificaram! Oh, bem!

59

Deus me ajude a lançar isso para aquele grupo de homens de negócios, para os fazer ver onde estão 
- agora, não é para ser diferente, não é para ser mau, mas é para agitar aquilo, até que aqueles irmãos 
consigam ver que os seus dignitários e santos padres e coisas assim, que estão a escrever neste “Jornal 
dos Homens de Negócios,” não faz sentido. Os Cristãos não deviam chamar a ninguém “Pai” [em Inglês, a 
palavra usada para “padre” é a mesma palavra usada para “pai” - Trad.]. Eles começam com isso… eu 
tentei ajudá-los em tudo o que consegui (vocês vêem onde é que esta fita vai), por isso acabou! 
Obviamente que não vou ter mais nada que ver com aquilo. Muito bem.

Primeiro… Lembre-se de Cristo. Primeiro como Nicolaíta. E o que  é  que  a  era  Nicolaíta  pede?  Pediu60
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para se afastar daquele grupo de pessoas que grita e bate palmas e tem aspecto vergonhoso, como no 
Pentecostes - comportavam-se como homens bêbados, a cambalear no Espírito e assim. Eles não 
queriam nada daquilo. Diziam que estavam bêbados.

E quando as celebridades… Ouça, não perca isto! Pode parecer loucura para si, mas é a verdade. 
Quando os dignitários começaram a chegar, não conseguiam descer a esse ponto.

O que faz Deus grande é Ele ser grande o suficiente para se humilhar. É isso que faz Dele grande. 
Não há nada maior. E Ele desceu o mais baixo que alguém conseguia descer, ou que qualquer ser humano 
já desceu. Ele era o Rei do céu e veio à cidade mais baixa da terra, Jericó. E Ele desceu tão baixo que 
até o homem mais baixo da cidade teve de olhar para baixo, para Ele, para O ver. Está certo? Zaqueu. 
Está certo. Ele foi chamado o pior nome que qualquer ser humano podia ser chamado - um feiticeiro, um 
demónio, Belzebu. Era isso que o mundo achava Dele.

Ele morreu pela morte mais cruel. Não tinha um lugar onde reclinar a Sua cabeça, expulso por todas 
as organizações. Mas quando… Deus exaltou-O tão alto, que Ele tem de olhar para baixo para ver o céu. 
Vê como Deus é humilde? E Ele deu-Lhe um nome tão grande que toda a família no céu tem o Seu nome 
e toda a família na terra. Toda a família na terra é chamada “Jesus.” Todas as famílias no céu são 
chamadas “Jesus,” um nome tal que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o 
Senhor, seja aqui ou no inferno. O inferno vai curvar-se a isso. Tudo o resto vai curvar-se a isso. Veja, 
mas primeiro foi humildade; depois tornou-se grande, veja. Deixe ser Deus a exaltar. Aquele que se 
humilha, Deus o exaltará, veja.

61

Agora, reparamos que este espírito “Nico” queria sabedoria, mais inteligente. Tinha de raciocinar, tal 
como aconteceu com Eva - o raciocínio contra a Palavra de Deus pela sabedoria… E a igreja foi atraída 
por isso. O que foi isso? Agora, digamos, vemos esta igreja aqui e vemos um grupo de pessoas como nós 
somos. Se você não for realmente cheio do Espírito… E vamos ver, digamos… Nada contra o presidente 
da câmara da nossa cidade - acho que não o conheço. O Sr. Bottorff - ainda é o presidente da câmara? 
O Sr. Bottorff é um bom amigo. Mas digamos que o presidente da câmara e todas as forças policiais e 
todos os comissários de polícia, todos vêm aqui. A primeira coisa que acontece, se tiverem alguma coisa 
na cabeça e começarem a falar com a administração e com as pessoas por aqui e a dizer: “Agora, sabe 
que mais? Isto devia ser diferente.” Se você não for cheio do Espírito e não tiver um verdadeiro homem 
cheio do Espírito atrás do púlpito, a primeira coisa que acontece é que vai estar a servi-los. Talvez não 
nesta geração; talvez na geração seguinte.

62

E foi assim que começou, veja. Porquê? Eles estavam a dizer: “Veja aqui, faz sentido.” Você ia dar 
ouvidos. Digamos que um homem entra aqui, que podia dizer: “Esta igreja é demasiado pequena. Vamos 
construir uma igreja grande. Eu vou construir-vos uma aqui que vai valer muito dinheiro. Vai ser lá 
colocado meio milhão de dólares. Eu vou anunciar na transmissão.” Quando fizer isso, então temos 
segundas intenções, nove em cada dez vezes. Vocês conhecem algum caso assim.

63

A primeira coisa que acontece, então se ele fizer isso, é que ele lidera as coisas da forma que lhe 
agrada. Não se pode dizer nada porque o Irmão Fulano de tal ali atrás, ele tem as finanças da igreja. E 
depois tem um Ricky saído de algum seminário, que não percebe nada acerca de Deus, e ele vai chegar 
ali e vai servir aquele homem, porque ele está sempre a comprar-lhe um carro novo, deixa-o andar e 
compra-lhe isto, aquilo e aqueloutro. Agora, foi exactamente assim que começou. Certo.

Repare, sabedoria e inteligência. Eles disseram: “Agora, olhe aqui. Não só faz sentido… As nossas 
mulheres, que diferença faz a forma como têm o cabelo?” Mas a Bíblia diz que faz diferença. Tire essa 
coisa, para além de centenas de outras coisas, veja. Faz diferença. Deus disse que faz diferença, por 
isso faz diferença. Mas veja, se eles começam com isso (o conselho de administração e os diáconos e 
tudo o resto), a primeira coisa que acontece é que o pastor ou entra, ou sai. É tudo. Veja, foram as 
pessoas que votaram nisso.

64

Muito bem.65

Agora repare, esse espírito começou a mover-se e a igreja que tem tantos dignitários nela, tantas 
coisas grandes e tanto dinheiro, começou, até que passado pouco tempo deram ouvidos a isso e foram 
enganados por isso - a rudeza do diabo! E foi isso mesmo que Eva fez no jardim do Éden. Agora, ouça 
isso. Está certo.

Veja, a mulher natural - a noiva de Adão - antes de ele se chegar a ela como esposa, ela caiu no 
esquema de Satanás contra a Palavra de Deus, através do raciocínio. Antes de Adão viver com Eva 
como esposa, Satanás ultrapassou-o ali. Certo. Vocês ouviram “A Árvore Noiva” que eu preguei, que 
ensinou isso, vejam. Muito bem.

Agora repare, ali Eva foi enganada pelo raciocínio. Agora Satanás tentou raciocinar. Ela disse: “Mas 
o Senhor disse…”
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Ele disse: “Oh, sabes, mas é claro que o Senhor não vai fazer isso. Tu queres ser inteligente. Tu 
queres saber alguma coisa. Ora, não passas de uma criança inocente, vês? Tens de saber alguma coisa.”

Isso não passa de Satanás! Isso não passa de um destes modernos… “oh, eles são apenas um 
bando de fanáticos religiosos. Não lhes prestem atenção. Não…”

Agora, a primeira noiva natural da raça humana, antes que o seu marido viesse até ela, foi 
destituída da graça por dar ouvidos à mentira de Satanás depois que Deus a fortificou atrás da Sua 
Palavra. Se ela tivesse permanecido atrás da Palavra, ela nunca teria caído. Agora, isso é no natural 
(repare), a mulher natural. E qual foi a maldição? A maldição por sair de trás da Palavra de Deus…

66

Agora, lembre-se, ela creu em cerca de 98% disso. Mas você apenas tem de abandonar uma coisa. 
Ela creu em bastante. Oh, claro que sim! Ela disse isto e Satanás ia admitir que estava certo. Se ele o 
conseguir encurralar, é tudo o que ele quer. A única coisa que tem de fazer é torcer a bala um pouco 
nesta direcção e vai falhar o alvo, veja. É só isso. Agora, ela creu em bastante, mas ainda assim falhou.

E os resultados, por ela ter saído da Palavra por um pouco de raciocínio… Você diz: “Então e as 
mulheres? Porque é que quer falar de uma coisa assim? Sabe, são essas pequenas coisas. É o que faz a 
diferença se é a prova inicial…” Há algo acerca disso! Tem de ser corrigido! Nós já presumimos ao longo 
de quase sete eras da igreja, mas a hora chegou em que Deus fala isso. E Ele não apenas fala, mas Ele 
mostra e vindica e prova. Está certo. Se não o fizer, então não é Deus, só isso. Deus defende a Sua 
Palavra.

67

Repare agora. Agora, a mulher natural provocou a morte natural, porque deu ouvidos ao raciocínio 
para se tornar sábia - para se tornar sábia em vez de permanecer atrás da Palavra e fazer aquilo que 
Deus lhe disse. Ela queria sabedoria e queria ser inteligente. E ela deu ouvidos ao raciocínio e perdeu 
toda a raça humana, veja.

Agora, desta vez, a mulher espiritual, a noiva de Cristo, que começou no dia de Pentecostes com a 
igreja apostólica primitiva, perdeu a mesma coisa no Concílio de Nicéia (Lee, sabe que está certo), no 
Concílio de Nicéia quando trocou a sua primogenitura espiritual para receber as igrejas grandes de 
Constantino e as coisas que ele lhes ofereceu naquela altura. E ela vendeu o seu direito à primogenitura 
da Escritura em troca de um punhado de dogmas Romanos.

68

Agora, isso é duro para os Católicos, mas os Protestantes fizeram a mesma coisa! Eles estão 
representados aqui na Bíblia como uma filha do… as prostituições da prostituta. Exactamente! Cada uma 
delas! Não há desculpas, mas dali houve sempre um pequeno remanescente - junto com isso - que 
forma a noiva. Repare, ela perdeu a sua primogenitura. Veja, antes do seu marido se chegar a ela, veja, 
antes do casamento, ela perdeu a sua virtude.

Agora, lembre-se ali, ela disse: “Estou assentada como uma rainha. Não tenho falta de nada” - 
naquela era de Laodicéia ali. “Estou rica e enriquecida” - e assim por diante. “E, oh, o mundo inteiro olha 
para mim. Eu sou a grande igreja santa” - e assim por diante. “Nós somos desta forma…” - toda a era.

69

Ele disse: “Não sabes que está nu, cego, miserável, desgraçado, pobre e não o sabes.” Essa é a 
condição.

Agora, se o Espírito Santo disse que a condição seria essa nos últimos dias, então é essa! Não há 
forma de o evitar. É assim que está.

Agora veja. Agora, quando ela vendeu a sua primogenitura ali atrás, o seu direito à virtude da 
Palavra, o que é que ela fez? Quando Eva fez isso, ela perdeu a criação. Toda a criação caiu debaixo 
dela. Agora repare. E quando a igreja fez isso, aceitou os dogmas em vez do Espírito e da Palavra, isso 
amaldiçoou o sistema inteiro. Cada sistema denominacional que já existiu ou que vai existir foi 
amaldiçoado com isso e caiu, porque não há outra forma.

Quando tem um grupo de homens juntos para chegar a alguma conclusão, um tem a cabeça nesta 
direcção e o outro tem a cabeça naquela direcção e outro tem a cabeça nesta direcção. Eles juntam 
tudo e agitam bem e quando sai é isso que fica.

70

Foi exactamente o que eles fizeram no Concílio de Nicéia. Foi exactamente o que eles fizeram na 
Metodista, Presbiteriana, Igreja de Cristo e as outras. E ninguém… Não importa aquilo que Deus lhe 
revele, você tem de ensinar da forma que as suas credenciais, os seus credos, dizem, ou eles vão 
expulsá-lo. Agora, não me diga isso; eu já lá estive, veja, e sei. E foi exactamente isso que aconteceu. 
Assim, tudo isso está amaldiçoado!

Não admira que o anjo dissesse: “Sai dela, povo meu, e não sejas participante das suas pragas!” 
porque ela vai… ela está amaldiçoada e vai sofrer a maldição da ira de Deus sobre ela, porque vendeu a 
sua virtude e direitos. Mas… oh, bem! Mas lembre-se, vendo toda esta condição, mas ainda assim Deus

71
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prometeu (em Joel 2:25, se quiser anotar) nos últimos dias, quando Ele disse: “…aquilo que o gafanhoto 
deixou, a locusta comeu…” E assim sucessivamente, apareceu insecto após insecto e comeu aquela 
igreja até que finalmente não passava de um toco.

Veja. Aquilo que os Romanos deixaram, os Luteranos comeram; aquilo que os Luteranos deixaram, os 
Metodistas comeram; aquilo que os Metodistas deixaram, os Pentecostais comeram, veja, até que ela 
não passa de um toco. E sabe que mais? Veja esses insectos aí - essa locusta e pulgão e assim por 
diante - e procure-os ao longo do livro e veja que é o mesmo verme em fases diferentes.

72

Mantenha isso em mente. É a mesma coisa com estes selos! É o mesmo verme! Você vai ver isso 
quando mostrarmos, por isso vou dizer-lhe agora. É sempre o mesmo verme. Quatro desses vermes, 
quatro aqui e ali estão eles. São a mesma coisa. É o mesmo espírito. Aquilo que um deixou, o outro 
come. Aquilo que este deixou, o outro come - assim, até que a levaram a um toco. Mas Joel disse: “Eu 
restituirei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta comeu.”

O que é isto? Como é que Ele vai fazer isto? Se começou como anticristo, ao ser contra o 
ensinamento de Cristo, que aceitou o dogma em vez da Palavra e ao longo dos anos os reformadores 
têm mergulhado nisso, como a Bíblia disse: “…mas nos últimos dias, no soar…” Apocalipse 10:1-7, Ele 
disse que os mistérios de Deus seriam terminados nos últimos dias, no soar do sétimo anjo.

73

Malaquias 4 disse que Ele enviaria Elias antes que o dia mau viesse sobre a terra, quando Ele os ia 
queimar como uma fornalha. E Ele restituiria e traria os filhos de volta à fé dos pais - a fé original 
apostólica, Pentecostal, que Ele prometeu que seria restaurada. Agora, isso é tão claro como a Escritura 
o pode dizer. Agora, está prometido. E se nós estamos nos últimos dias, alguma coisa tem de acontecer. 
E está a acontecer e nós estamos a vê-lo.

Repare na trindade de Satanás: a mesma pessoa a vir, incarnou de um para o outro. Foi assim que 
aqueles insectos fizeram (aqueles vermes) de um para o outro. Exactamente! Nicolaíta, anticristo 
espiritual; papa, falso profeta; besta, o próprio diabo, incarnado. Ele não consegue fazê-lo. Agora, 
mantenha isso em mente agora. Quando seguir isto, vai ver estes cavaleiros a chegar rapidamente a 
isso. Eu estou a desenhar um quadro aqui. Se tivesse no quadro preto conseguiam entender melhor. 
Veja, eu estou a olhar.

74

Primeiro… Agora, lembre-se disto: a primeira coisa que ele é, ele é um espírito do anticristo. João 
disse isso. “Filhinhos, o espírito do anticristo… já opera nos filhos da desobediência.” Veja, isso começa 
no princípio. Depois tornou-se uma espécie de dito na era da igreja seguinte. Na era da igreja seguinte 
era uma doutrina. Na era da igreja seguinte foi coroada. Não está tão claro como se fosse a ler, de 
qualquer forma que pudesse ler?

75

Ali vem ele. Agora, primeiro foi chamado o quê? O espírito do anticristo, porque estava contra a 
Palavra. Foi isso que começou. Foi exactamente o que provocou a coisa toda, foi desviar-se da Palavra 
de Deus. Não porque Eva pudesse ter dado a Caim umas palmadas um dia, veja. Não foi isso que o 
provocou. A primeira coisa que provocou tudo foi ela desviar-se da Palavra. Ela desviou-se da Palavra! E 
a primeira coisa que iniciou a prostituição da igreja do Deus vivo, da noiva de Cristo, foi ela desviar-se 
da Palavra e aceitar o dogma Romano em vez da Palavra de Deus. O que aconteceu a cada 
organização? Fez a mesma coisa.

Agora… mas prometeu que nos últimos dias Ele faria um caminho para restituir novamente. A Palavra 
de Deus iria cair na terra, como Ele fez no princípio, e iria restituir o quê? O que é que iniciou isso? 
Contra a Palavra! E o que é que este homem deve fazer quando vier ungido com o Espírito de Deus? Ele 
leva a fé dos filhos de volta aos pais. É assim que Ele restitui.

76

E coloque esta mesma Palavra no mesmo local em que está aqui, vai fazer a mesma coisa. Jesus 
disse: “Se alguém for por mim… aquele que crê em mim, as obras que eu faço as fará também.” E quando 
eles Lhe pediram para fazer certas coisas, Ele disse: “Eu faço apenas aquilo que o Pai Me mostra. Eu 
não faço nada até ver primeiro. Aquilo que eu vejo o Pai fazer, isso eu também faço. O Pai opera e 
depois eu trabalho até agora” - veja. Não vê? Ora, é como ler um jornal. Agora.

Agora primeiro… depois ele torna-se um anticristo. Agora, ele não podia ser anticristo apenas em 
espírito. Depois, ele tornou-se um anticristo e esse espírito pegou num homem, que ensinou as mesmas 
coisas que esse espírito do anticristo estava a fazer. E depois ele tornou-se um falso profeta para o 
espírito do anticristo, veja. Agora, então e um homem numa organização? Faça o que entender. Eu não 
sei o que acha acerca disso. Muito bem.

77

Agora, finalmente, ele torna-se uma besta. Agora, espere e vamos ver isso daqui a pouco, veja. 
Muito bem. Agora, se a trindade de Satanás está assim - sempre Satanás… Satanás: o espírito do 
anticristo (o espírito do anticristo incarnado), falso profeta, depois torna-se uma besta, veja. Quando… 
não é um demónio que estava naquele anticristo, mas quando o próprio Satanás é expulso, ele desce e
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assume o lugar onde o demónio estava. O diabo então… então o diabo está incarnado num homem. Está 
apenas a repetir-se.

Isso foi aquilo que Judas Iscariotes foi. E o que é que ele fez? Será que ele foi um dos homens que 
estava contra Cristo? Ora, ele era o tesoureiro. Ele andou com Ele. Claro que sim. Andou mesmo ao lado 
deles, saiu ali e expulsou demónios e fez exactamente aquilo que eles fizeram.

78

E Cristo era o Deus incarnado - Deus, incarnado em carne, Emanuel. E Judas era o filho da perdição, 
como Jesus era o Filho de Deus. Deus incarnado; o diabo incarnado. Algumas pessoas só conseguem ver 
três cruzes naquela altura. Havia quatro. Vemos que havia três no Gólgota. Isso era Jesus no meio, um 
ladrão à Sua esquerda e um ladrão à Sua direita. E veja.

Um ladrão disse para o outro, ou disse para Jesus: “Se…” Agora, você sabe que Ele é a Palavra, 
mas: “Se Tu és a Palavra, porque não Te salvas a Ti mesmo? Porque não fazes alguma coisa?” Hoje é a 
mesma coisa.

Já ouviram estes demónios a vir e a dizer: “Se crê em cura divina, aqui estão os olhos de uma 
pessoa. Porque não abre os olhos delas? Fira-me de cegueira! Fira-me de cegueira!” É esse mesmo 
diabo. “Desce da cruz, vamos crer em ti.” “Se és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão.” O 
mesmo diabo. Afaste-se. Foi isso que Jesus fez. Ele não deu espectáculo para nenhum deles.

79

Eles colocaram-Lhe uma venda, sobre os Seus preciosos olhos assim e bateram-Lhe com um pau na 
cabeça e disseram: “Diz-nos… se és um profeta, diz-nos agora quem te bateu? [Eles passavam o pau de 
uns para os outros]. Agora, diz-nos quem te bateu e vamos crer que és um profeta.” Ele nunca abriu a 
Sua boca. Ele ficou ali apenas. Não deu espectáculo. Ele apenas faz como o Pai Lhe mostra. Deixe-os ir. 
O tempo deles está a chegar. Não se preocupe.

Agora. Eles tocaram na Sua veste. Não sentiram qualquer virtude. Mas uma pobre mulher… tinha uma 
necessidade, apenas tocou na Sua veste e Ele virou-se e disse: “Quem me tocou?” Que toque diferente! 
Depende de como O está a tocar, veja, aquilo em que crê. Vê agora?

80

Agora enquanto Satanás vai… incarnou-se de anticristo para falso profeta agora e nos dias do Judeu 
é anticristo entre a igreja primitiva… Na Era das Trevas [o período medieval - Trad.] ele torna-se um 
falso profeta para o mundo. Vê onde há… onde há uma taça da iniquidade? Agora, isso é para a era da 
igreja.

Agora. Mas, na era depois da igreja ir para casa, ele torna-se uma besta. Ele torna-se o diabo 
incarnado, o próprio dragão vermelho. Oh, bem! Não consegue ver o que eu quero dizer? Ele está 
incarnado no seu povo nessa altura. Ele tem o seu povo preso pelo seu poder. O falso profeta profetizou 
e levou-os até isso, entregou-os a um forte engano para crerem numa mentira e para serem condenados 
por isso, negando a Palavra com aparência de piedade.

81

Deus opera, por sua vez, numa trindade: justificação, santificação e incarnou-Se no Seu povo com 
o baptismo do Espírito Santo. A mesma coisa, o diabo está num tipo segundo Cristo. Oh, Satanás 
incarna-se!

Agora, veja. Satanás... Quando Jesus Se incarna no Seu povo, a própria vida que estava em Cristo 
está na pessoa. O que é que isso faria se você tirasse a vida de uma videira e a colocasse numa 
aboboreira? Não ia produzir mais abóboras; ia produzir uvas. Então, e se tirar a vida de um pessegueiro e 
a colocar numa pereira? Ia dar peras? Não, ia dar pêssegos. A vida diz o que isso é, veja.

82

Quando ouve as pessoas a dizer que têm o Espírito Santo e negam esta Palavra, alguma coisa está 
errada. O Espírito Santo escreveu esta Palavra. Jesus disse isto: “Se um homem tem em si o meu 
Espírito, ele fará as minhas obras.” Quer ler isso, se quiser anotar, está em S. João 14:12. Muito bem. 
“Aquele que crê em mim, as obras que eu faço as fará também; ainda mais que estas fará; porque eu 
vou para o Pai.”

Então Ele santifica-o e limpa-o para que possa estar perante Deus. Essa gota de tinta cai ali, leva-o 
a atravessar o abismo. Vê?

Agora veja. Satanás, quando se incarnar nos seus súbditos, eles fazem a obra que ele fez. Não 
vêem? O que é que ele fez? Chegou àquela mulher inocente para a enganar. E é exactamente isso que 
alguns destes demónios fazem. Eles chegam a um ponto em que um pastor começa algures e entram, 
dizem: “Oh, se se juntar a nós...” É a mesma obra do diabo. Agora, isso é a verdade!

83

Quando Satanás se incarnar na sua igreja, para ser um demónio, então são eles que assassinam e 
matam e assim por diante, porque Satanás é um assassino para começar, um mentiroso e um ladrão. 
Muito bem.

O que  é  que  Satanás  faz  quando  fizer,  quando  se  incarnar  no  meio  do  povo?  O  seu  dever  é  ser
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astuto. Ele é astuto. Pesquise na Bíblia e mostre-me onde é que Deus já lidou com pessoas intelectuais. 
Procure e veja se não são sempre os intelectuais que estão possuídos pelo diabo. É uma palavra forte, 
mas é a verdade. Eu desafio-o a ver a linhagem de Abel até Caim e essas catorze gerações, siga-as e 
veja quais estavam do lado inteligente e quais estavam do lado dos humildes.

Porque é que Jesus não escolheu pessoas assim? Ele foi buscar pescadores e homens que nem 
conseguiam sequer assinar o seu próprio nome, para os colocar como líderes da Sua igreja. Está certo. A 
sabedoria não é nada. É contra Cristo. A sabedoria mundana é contra Cristo, sempre. Jesus nunca nos 
disse para ir construir seminários (nunca o fez), ter escolas Bíblicas. Ele disse: “Pregai a palavra, pregai 
o evangelho.” Então se Ele disse: “Estes sinais seguirão aos que crêem...” Veja, você vai ter de ter o... 
Por outras palavras, Ele disse: “Ide demonstrar o poder de Deus a todas as nações.”

84

Agora veja. O dever de Satanás é perverter a Palavra de Deus para os raciocínios da sabedoria. Oh, 
bem! Oh, então ele marca os seus súbditos ao rejeitarem a Palavra original. (Podem ter paciência comigo 
por um pouco aqui até vermos isto? Eu não quero que percam isto). Deixe-me mostrar-lhe um tipo para 
que possa ver - tudo em tipo e na Palavra e tudo o resto. Não pode... não devia sair daqui confuso.

No Velho Testamento quando um homem tinha sido vendido para a escravatura, chegava um ano do 
Jubileu a cada cinquenta anos (quarenta e nove anos e depois o ano do Jubileu). E quando um escravo 
ouvia isto e queria ser livre, não há nada que o impedisse de ser livre. Ele podia largar a sua enxada e 
dizer: “Até à vista”; ia para casa. A trombeta soou. Está certo.
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Mas se ele não quisesse ir e se estivesse satisfeito com o seu senhor, então ele era levado ao 
templo e eles pegavam numa argola (vocês sabem o que é uma argola) e furavam-lhe a orelha e 
colocavam um furo na sua orelha. E é uma marca de que ele nunca mais podia voltar para trás. Está 
certo? Ele tem de servir este senhor para sempre. Não me interessa quantas mais vezes o Jubileu soasse 
ou seja o que for que acontecesse, ele tinha vendido completamente a sua primogenitura em relação a 
ser livre.

E quando um homem rejeita a verdade do evangelho, Satanás marca-o. Onde? Na sua orelha. Ele 
ensurdece-o para que ele não consiga ouvir mais a verdade. Ele está acabado! Ele permanece com o 
grupo onde está, se não for ouvir a verdade! “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.” A 
verdade liberta.
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Deus marca os Seus quando eles vêm. Deus marca os Seus ao vindicar a Sua Palavra prometida 
através deles. Exactamente! S. João 14:12. E mais uma coisa, se quiser anotar, Marcos 16. Jesus disse: 
“...estes sinais seguirão aos que crêem.”

Agora, vamos ver isso um minuto. Será que Ele estava a brincar? Será que Ele quis dizer apenas os 
apóstolos ali, como alguns nos diriam? Veja, leia o contexto disso. “Ide [onde?] por todo o mundo... 
pregai este evangelho a [quê?] toda a criatura.” Ainda nem sequer chegou a um terço disso. Estes sinais 
seguirão a todo o mundo, a toda a criatura, onde quer que este evangelho seja pregado. “...estes sinais 
seguirão aos que crêem” - não é apenas a um pequeno grupo.
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Como um homem me estava a dizer uma vez: “Deus apenas deu dons de cura aos doze apóstolos.” 
Muitos dos irmãos estavam aqui sentados, quando ele se levantou para dizer isso. Ele ficou cheio disso 
em poucos minutos. Por isso, agora repare: “...a todo o mundo, a toda a criatura. Estes sinais 
seguirão...”

Não receba a marca de Satanás de incredulidade! Agora, ele vai colocá-la em si esta noite se o 
puder fazer. Ele vai encostá-lo à parede e você vai sair e dizer: “Ah, não sei.” Vá para casa e estude. E 
depois seja sincero e ore, porque é tudo demasiado perfeito na Escritura nesta mesma hora, nesta hora 
sagrada do tempo. Foi feito durante anos, provado. Passou por isso e esta é a hora. Este é o tempo!
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Agora, não o deixe enfiar isso na sua orelha, esta marca de incredulidade, veja - porque ele foi um 
incrédulo para começar. Ele duvidou. Muito bem. Oh, não o deixe pegar na Escritura com a sua sabedoria 
e torcê-la e pervertê-la com a sabedoria dele em poder de raciocínio. Seja humilde e diga: “Deus disse e 
é só isso.” Agora. Oh, ouça. (Vai ficar muito tarde, por isso é melhor pararmos aqui e começar).

Agora, vamos para o segundo selo, quando o Cordeiro imolado, ressuscitado, o abriu e o segundo 
animal semelhante a um bezerro disse: “Vem ver o que é o mistério selado.” Agora entendemos. O 
Cordeiro, lembre-se, tem de abrir cada selo. E o segundo animal, se reparar no processo habitual que 
passámos com as eras da igreja, a mesma coisa. O versículo 2 era um leão; o seguinte era como um 
bezerro ou um boi ou algo assim. E este animal disse: “Vem ver” - quando o Cordeiro abriu o selo. E 
depois ele foi ver.
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E quando ele entrou, o que aconteceu? Vamos ver o que ele descobriu. “Vem ver. Há aqui um 
mistério selado.” Esteve aqui durante cerca de dois mil anos. Vamos ver o que é. Agora, vemos aqui que 
ele viu o quê? Avançou um cavalo vermelho.
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Agora, no meu entendimento, isto (no meu entendimento), esta grande espada que ele tinha na sua 
mão... Agora, temos mais ou menos três coisas para olhar agora nos próximos quinze, vinte minutos. 
Vamos ler e ver o que Ele diz aqui:
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E saiu ... saiu outro cavalo, vermelho ; e ao que estava 
assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e... que se matassem uns aos 
outros; e foi-lhe dada uma grande espada.

[versículo 4] [o primeiro é branco]

Agora. Há símbolos aqui e nós queremos olhar para eles com muita atenção. Mas no meu 
entendimento, o melhor que eu sei agora, veja, Jesus predisse a mesma coisa em Mateus 24, veja. Ele 
disse: “Agora ireis ouvir de guerras e rumores de guerras e guerras e rumores de guerras e guerras...” 
Mas disse: “Tudo isto ainda não é” - veja. O tempo ainda não chegou.
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Veja, eles colocaram três questões a Jesus, veja, e Ele respondeu-lhes na forma de três questões. É 
aí que muitos dos nossos irmãos se atrapalham, tentando colocar... os irmãos Adventistas, acerca do 
sétimo dia e assim por diante, ali atrás. “Ai da que estiver grávida e da que amamentar. E as portas 
serão fechadas no dia de Sábado” e coisas assim. Bem! Isso nem sequer tem que ver com a questão. De 
forma nenhuma! Ele estava a responder àquilo que eles perguntaram, mas Ele não aplicou tudo isso aos 
últimos dias.

Ele disse: “Ouvireis...” (Agora, estamos a trabalhar nisto aqui. Vamos ver mais alguma coisa acerca 
disso dentro de algumas noites). Veja. Ele disse: “Ouvireis de guerras e rumores de guerras e assim por 
diante. Tudo isto não é...” Veja: “Então eles vão voltar e vos libertarão” - e assim por diante assim e... 
Oh, oh, isso ainda não está certo. Mas quando Ele chegou ao tempo em que ia falar-lhes acerca daquilo 
que eles Lhe perguntaram acerca do fim do mundo - “Quando vão acontecer todas estas coisas? 
Quando é que não haverá pedra sobre pedra? Qual vai ser o sinal? E quando é que vai chegar o fim do 
mundo?” - eles perguntaram-Lhe três coisas.
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Depois quando Ele chegou ao fim do mundo, disse: “Quando virdes a figueira brotar, agora sabeis 
que o tempo está próximo. E em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo se 
cumpra.”

Como o incrédulo sem a interpretação gosta de se firmar nisso. Ele disse: “Esta geração.” Não é a 
geração para quem Ele estava a falar; a geração que viu a figueira brotar.

Agora, eu ia perguntar-lhe uma coisa. Olhe para uma coisa aqui bem de frente. Israel é agora, pela 
primeira vez durante 2500 anos, uma nação. A bandeira mais antiga do mundo está a voar sobre 
Jerusalém esta noite. Israel está na sua terra.
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Havia um irmão aqui uma vez que queria ser um missionário - sentia que ia ser missionário para os 
Judeus. Eu disse: “É possível que tenha um aqui e ali.”

Oh, as pessoas pensam que a nação inteira... Não, senhor. Israel é convertido como nação, não 
como uma pessoa. “Uma nação nascerá num dia.” Isso é Israel. Todo o Israel é salvo. Lembre-se disso. 
Paulo disse isso. Todo o Israel é salvo. Agora repare. Todo o Israel. Exactamente.

Agora repare nisto. Mas Ele disse: “Quando virdes a figueira e todas as outras árvores brotar...” 
Agora, veja. Nunca houve um tempo durante 2500 anos em que Israel tivesse sequer chegado à sua 
terra natal. Nós temos o pequeno filme de “Três Minutos Para a Meia-Noite.” Ali está ela, uma nação, a 
estrela de seis pontas de David a voar e todas estas coisas.
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Já houve alguma altura em que as denominações tivessem reavivamentos como tiveram nos últimos 
anos? Agora, estude. Estamos em casa. Quando é que as denominações brotaram com o ministério de 
um homem como aconteceu com Billy Graham? - Metodistas, Baptistas e assim por diante. Quando é que 
houve um homem (pesquise na sua história) que foi ter com a igreja formal com o nome terminado em 
“h-a-m” antes? Só estou a perguntar: “A-b-r-a-h-a-m.” [Abraão - Trad.] Agora veja, o nome de 
Abraham tem sete letras, A-b-r-a-h-a-m; mas o nosso Irmão Billy Graham tem G-r-a-h-a-m. Seis, não 
são sete (o mundo). É aí que ele está a ministrar, para a igreja natural.

A igreja natural foi Ló em Sodoma. E quando este homem desceu até lá e pregou e cegou-os pelo 
evangelho... Mas houve um que permaneceu com Abraão e Abraão chamou-Lhe “Elohim”, “Senhor.” 
Agora, quando Abraão viu três a vir, disse: “Meu Senhor.” Quando Ló viu dois a chegar, disse: “Meus 
senhores.” Aí está a vossa diferença. Vêem a vossa palavra trinitariana? Jesus disse: “Como foi nos dias 
de Ló...” Vêem isso?
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Repare. Conte-os. Agora, houve um que veio ter com a igreja espiritual - a noiva, Abraão - que, 
para começar, não estava em Sodoma. Veja o que Ele fez. Ele nunca pregou como eles pregaram. Ele 
ensinou-os, mas depois Ele operou um sinal perante eles. Ele operou o sinal do Messias. Ele tinha as 
suas  costas  voltadas  para  a  tenda  e  disse:  “Abraão...”  Agora,  lembre-se  que  o  seu  nome  era,  na
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realidade, uns dias antes, Abrão. Mas Ele disse: “Abraão, onde está tua esposa, S-a-r-a?” Uns dias 
antes disso era chamada S-a-r-a-i.

Abraão disse: “Ela está na tenda atrás de ti.”

E ele disse: “Abraão, eu [aí está o seu pronome pessoal novamente], eu te visitarei de acordo com a 
promessa que te fiz.” Veja o que isso é. Vê? Um Homem, com pó nas Suas roupas, a comer a carne de 
um bezerro e a beber leite da vaca e a comer pão de milho. Sim, senhor. Deus, Elohim, manifestado em 
carne. Prometido nos últimos dias para Se manifestar em carne novamente. Repare: “Abraão, onde está 
tua esposa, Sara?”

“Ela está na tenda atrás de ti.”

Ele disse: “Eu te visitarei.”

E a senhora, claro, com cem anos de idade, ela riu-se consigo mesma - atrás na tenda, atrás das 
cortinas na tenda. Ela disse: “Eu, uma mulher velha.” Tinha deixado de ser com eles como marido e 
esposa durante anos, você sabe, porque ele tinha cem anos e ela tinha noventa. Ela disse: “Isso nunca 
vai acontecer.”
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E Ele disse: “Porque é que ela riu? [Ufa! - com as Suas costas voltadas para a tenda.] Porque é que 
ela riu, dizendo: «Como pode ser isto»?” Veja, Ele mostrou-lhe um sinal.

Agora, Ele promete que isto se vai repetir no tempo do fim novamente. Os dois homens que 
desceram até ali e pregaram a Palavra e lhes disseram para sair dali, o lugar ia ser queimado e assim por 
diante. E foi. E Ló arrastou-se - a igreja natural lá no pecado, no pântano, mas no entanto, cambaleou 
nos programas organizacionais deles. Mas a noiva... Esse Homem nunca foi ter com eles. Ele foi apenas 
e chamou apenas o tipo da noiva. Agora, estamos nos últimos dias, vê?

Agora, repare. Você disse: “Aí está Deus, manifestado em carne.” Jesus mesmo disse: “Porque me 
condenais?” Disse: “Não está escrito na vossa Bíblia, nas vossas leis, que eles, os profetas, a quem a 
Palavra de Deus veio...” (Jesus disse que a Palavra veio aos profetas, porque Ele estava de acordo com 
a Escritura em todas as coisas). Ele disse: “Agora, a Palavra de Deus diz que a Palavra veio aos 
profetas. E vocês chamaram-lhes deuses, porque a Palavra de Deus veio a eles.” Disse: “Então porque 
me vão condenar, quando eu digo que sou o Filho de Deus?” Quando a própria lei deles... Oh, bem, aí 
está, veja. Agora, onde é que nós estamos? Estamos no tempo do fim.
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Agora, ouça com muita atenção agora. Agora vemos que haveria guerras e rumores de guerras e 
agora vemos que as figueiras brotaram os seus rebentos e as outras árvores brotaram os seus rebentos 
- Metodistas, Baptistas, Presbiterianos e tudo, brotaram os seus rebentos - um grande reavivamento a 
acontecer. Agora, eu creio que Deus está a reunir a noiva para essa última hora, o eleito. Oh, bem!
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Agora, repare. Vamos considerar aquilo que João viu naquela altura, como estas coisas... aquilo que 
ele viu. Um cavalo vermelho e o seu cavaleiro surge, é-lhe dado poder para matar com uma grande 
espada.

Agora, aqui está a minha revelação sobre isso. Isto é mais uma vez Satanás! É mais uma vez o 
diabo noutra forma. Agora, nós sabemos que os selos dizem respeito (como eu disse no outro dia, à 
noite) e as trombetas dizem respeito a guerras civis, veja, entre o povo, entre as nações. Mas veja aqui 
que este homem tem uma espada, por isso pertence à guerra política da igreja. Pode não achar que é 
assim, mas veja só um minuto.
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Repare na mudança de cor destes cavalos - o mesmo cavaleiro, a mudança de cor dos cavalos. E 
um cavalo é uma besta e a besta na Bíblia, debaixo de um símbolo, representa um poder. O mesmo 
sistema a cavalgar noutra cor de poder, do branco inocente para um vermelho sangrento, veja. Olhe 
para ele, como ele está a vir.

Quando começou no início, ele era apenas... bem, ele era apenas uma pequena doutrina chamada 
Nicolaismo. Claro, não matava ninguém! Isso é Apocalipse 2:6, se quiser anotar. Ele não matava nada. 
Era apenas uma doutrina. Era apenas um espírito no meio do povo. Isso não ia matar nada.
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Oh, ele era tão inocente a andar neste cavalo branco. “Bem, sabe, nós podíamos ter uma grande 
igreja mundial. Nós podíamos chamá-la Igreja Universal.” Ainda chamam! Oh, sim, veja. Agora. “Nós 
podíamos ter... Oh, é perfeitamente inocente! E, oh, é tão inocente. É apenas um grupo de homens. 
Vamo-nos todos reunir para companheirismo.” Veja, é bastante inocente. É branco, era o cavalo branco, 
veja.

Agora. Assim, os dignitários e os mais bem vestidos e os instruídos, você sabe, como “pássaros da 
mesma plumagem”, você sabe, nós conseguimos entender as coisas. “Esse pobre grupo, ora, se eles 
quiserem andar por aqui, muito bem. Mas nós vamos arranjar uma classe melhor para vir à nossa igreja.
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Se nos conseguirmos isolar aqui, vamos ser um grupo de Maçons, ou assim por diante, você sabe. Nós 
vamos ter as coisas arranjadas... ou homens estranhos” - como eles são. Não é a Ordem do Odd Fellow 
[ordem independente para o desenvolvimento pessoal e social cujo nome pode ser traduzido como 
Ordem dos Homens Estranhos - Trad.] agora, mas vocês sabem o que eu quero dizer. É estranho para o 
verdadeiro crente.

Caso contrário: “Nós queremos um grupo pequeno ou um pequeno sindicato que possamos dizer que 
é nosso. É apenas uma doutrina - muito inocente. Irmãos, ora, nós não temos nada contra vocês. Claro 
que não. Vocês estão muito bem, mas sabem que nós sentimos que temos negócios e tudo o resto. 
Seria melhor se estivéssemos só nós” - veja. Finalmente continuou até que isso aconteceu. Sim, senhor! 
Reuniram-se.
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Mas quando este espírito terrivelmente enganador (oh, bem!) incarnou - espírito incarnado, este 
espírito de doutrina - se incarnou para assumir o lugar de Cristo num homem, então devia ser adorado, 
acabou por ser uma adoração como Cristo.

Por outras palavras, lá sobre o Vaticano (agora, eu já lá estive) está escrito Vicarius Filii Dei e está 
escrito em numeração Romana. Agora, desenhe uma linha ao fundo desses numerais Romanos e isso 
significa “No lugar do Filho de Deus.” Por outras palavras, ele é um vigário. Você sabe o que é um vigário. 
Assume o lugar de alguma coisa. Ele é o vigário no lugar do Filho de Deus. E a Bíblia disse: “Que aquele 
que tem sabedoria conte os números da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666.” 
Agora, pegue em Vicarius Filii Dei e desenhe uma linha nos números Romanos - o V é 5, I é 1 e some e 
veja se não tem 666.
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A Bíblia disse que ele se assentaria no templo de Deus, adorado como Deus. Quando essa pequena 
doutrina se incarnou, tornou-se um vigário, no lugar do Filho de Deus, veja. Oh, bem! Esse espírito 
terrivelmente enganador! Se quiser ler isso, leia II Tessalonicenses 2:3. Pode ver onde isso está.
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Claro, vai recordar-se que Satanás é o líder de todo o poder político de todas as nações! Quantos 
sabem isso? Querem apontar isso? Mateus 4:8. Satanás levou Jesus ao topo de um alto monte e 
mostrou-Lhe todos os reinos do mundo que já existiram, ou que existiriam, num momento. Que 
personalidade! Ele disse: “Dar-tos-ei a ti, se me adorares.” E Jesus sabia que ia ser herdeiro deles.

É isso que eles dizem: “Ora, seu bando de fanáticos religiosos.” Ora, nós temos o mundo! “Os 
mansos herdarão a terra.” Foi isso que Jesus disse, veja.
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Repare, Jesus sabia que ia ser herdeiro deles, por isso disse: “Vai-te, Satanás. Está escrito [de volta 
à Escritura novamente, veja] adorarás ao Senhor e só a Ele.”

Agora, quando ele, enquanto seu demónio líder, incarnar neste homem super-religioso (como a Bíblia 
prediz), então ele une a sua igreja e o estado. Os seus dois poderes unidos, veja. Quando o espírito do 
anticristo surgiu, era um espírito. Depois tornou-se o quê? Então tornou-se... Agora veja este selo! 
Quando o espírito surgiu era anticristo, contra o ensinamento de Cristo.

Muito bem. O que ele fez a seguir... Aquilo que Cristo estabeleceu para a Sua igreja fazer, foi contra 
o pecado. “Oh, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Isso era para outra pessoa. Isso foi lá há cem 
anos atrás. Isso não é para nós.” Isso é o anti - contra. Depois tornou-se... Agora, o cavaleiro surgiu. 
Ele não tinha coroa, mas foi-lhe dada uma... esse cavalo branco. Ele tinha um arco, sem flechas, veja.
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Assim, então quando ele surgiu... Depois, passado um pouco, foi-lhe dada uma coroa, porque não se 
pode colocar uma coroa na cabeça de um espírito. Mas quando este espírito se incarnou, na segunda 
obra da sua dispensação, do seu mistério (a segunda obra), ele tornou-se um falso profeta coroado para 
a obra do espírito do anticristo.

Agora, nós vemo-lo agora... Agora, ele torna-se isso quando toma aquele... Então ele já está... 
Satanás controla os poderes políticos do mundo.

Agora ele chega a um lugar em que vai formar um poder universal da igreja, vai assumir o poder 
religioso.
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E vocês não entendem, meus irmãos, que quando esta nação aparece no capítulo 13 de Apocalipse, 
este pequeno animal surgiu como um cordeiro e tem dois chifres - poder civil e eclesiástico... Mas ele 
fez a mesma coisa que a besta fez antes dele! É estranho, a América é o número treze e é uma mulher. 
E é estranho até que apareça no capítulo 13 de Apocalipse. Nós começamos com treze riscas na 
bandeira, treze estrelas, tudo é treze, treze, treze, sempre treze. E tudo é uma mulher, mulher, sempre 
mulher.

Vai finalmente terminar, eu predisse, numa mulher a controlá-la. Lembre-se que eu disse isso há 
trinta anos atrás.  E  as  sete  coisas  que  eu  predisse,  cinco  delas  já  aconteceram.  E  eles  têm agora  o
109
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homem ali mesmo para a trazer. Vocês votaram nele pela política.

Muito bem. Tanto para dizer que mal consegue chegar onde quer chegar. Repare agora. Só vos vou 
manter aqui por mais um pouco, se tiver de continuar amanhã à noite.

Veja. Repare quando Satanás... agora todos entendem que Satanás controla todos os poderes 
políticos do mundo... Ele disse isso. Mateus, no capítulo 4, vê isso, e no versículo 8. Todos os reinos lhe 
pertencem. É por isso que eles lutam, fazem guerra, matam.
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Agora lembre-se... não é estranho? Foi-lhes dada esta espada para se matarem uns aos outros. Oh, 
bem! Repare agora. Agora, quando ele fez isso, ele ainda não tinha o poder eclesiástico, mas começou 
com um demónio de um falso ensinamento. E esse ensinamento tornou-se uma doutrina. Essa doutrina 
incarnou num falso profeta e depois ele foi para o lugar certo. Ele nunca foi a Israel, agora foi para Roma 
- Nicéia, Roma.

O concílio foi feito e eles elegeram um bispo líder. E depois, ao fazerem isto, eles uniram a igreja e o 
estado. Depois, ele largou o seu arco, saiu do seu cavalo branco, foi para o seu cavalo vermelho, porque 
pode matar qualquer pessoa que não concorde com ele! Aí está o seu selo! O mesmo homem! Veja-o ir 
até à eternidade com isso, veja. Une os seus dois poderes - é a mesma coisa que estão a tentar fazer 
agora mesmo. A mesma coisa.
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Hoje e... É uma coisa estranha. Talvez não entenda. Mas hoje, a partir de um grupo Baptista em 
Louisville (vocês ouviram no rádio), um orador levantou-se e... Quantos ouviram? Vê? Muito bem, aí 
está. Eles querem... e a pedir à igreja agora que nós realmente não temos de fazer isso, oh, mais ou 
menos juntar-se à Igreja Católica, mas temos de ter companheirismo com eles. Ao mesmo tempo que 
está a acontecer em Louisville, aqui Deus está a revelar os selos para o Seu povo, para nos mostrar 
“não façam isso”! Vê os dois a operar ao mesmo tempo? Lembre-se, o corvo e a pomba pousam no 
mesmo poleiro. Aí tem, claro. Lembre-se.
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Agora, vemos que ele une o seu poder. Depois quando se torna estado e igreja - eclesiástico - 
então o que é que você vai fazer? Ele forma a sua própria religião e agora consegue fazer tudo aquilo 
que quer. Então ele tem o direito de matar todo aquele que não concorde com ele.
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Foi exactamente isso que ele fez também. E ele fez exactamente isso. E quando ele fez isso aos 
verdadeiros santos do Deus vivo, que mantiveram a Palavra e não concordavam com ele nos seus 
dogmas, ele mandou matá-los.

Agora, Irmão Lee Vayle e vocês, doutores aqui da era de Nicéia e da igreja primitiva, eu não sei se 
leram isto ou não. Se quiserem ler isso, está na “Gloriosa Reforma” de Schmucker. E vêem que quando S. 
Agostinho de Hipona se tornou sacerdote na igreja Romana, teve a oportunidade de... Uma vez, o 
Espírito Santo tentou vir e ele rejeitou-o. Quantos sabem isso, os doutores? Ele rejeitou o Espírito 
Santo.
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Foi exactamente o modelo da igreja Protestante hoje, que rejeitou o Espírito Santo... Ele foi até 
Hipona e foi ele mesmo que assinou aquele papel que tinha a revelação de Deus, que estava tudo bem e 
que agradava a Deus, ao matar todos os que não acreditassem na Igreja Católica Romana.

Agora ouça. Eu estou a ler da martirologia: “Desde o tempo de S. Agostinho de Hipona até 1586, 
nos registos Romanos dos mártires, a Igreja Católica Romana matou 68 milhões de Protestantes.” A 
espada dele estava vermelha? Ele estava a cavalgar num cavalo vermelho? O que foi isso? O mesmo 
poder! O mesmo cavaleiro. Aí está o selo! Eles admitem 68 milhões no registo dos mártires, para além 
daqueles que foram mortos fora disso. Oh, misericórdia! Durante a Era das Trevas [o período medieval - 
Trad.] houve milhões que foram dados a comer aos leões e mortos de todas as formas, porque não se 
curvavam àquele dogma Católico. Vocês sabem isso!

115

Quanto tempo têm? Muito bem, deixem-me ler uma coisa. Abram comigo agora. Deixe-me mostrar-
lhe uma coisa. Vamos imaginar isto só por um minuto. Acabou de me vir à memória e vamos ler. Vamos 
abrir em Apocalipse no capítulo 17 de Apocalipse. Ainda temos quinze minutos. Muito bem. Agora, ouça 
com atenção, com muita atenção agora, enquanto lemos. Vocês, que têm as vossas Bíblias, podem abrir. 
Vou dar-vos algum tempo para chegarem lá.

116

Viu isso, Lee? Eu vi isso em Schmucker, veja. “A Gloriosa Reforma” que foi tirado directamente do 
registo dos mártires de Roma no Vaticano.

Isso foi até à perseguição do povo de S. Patrício. E depois eles dizem que S. Patrício é santo deles. 
S. Patrício foi tão Católico como eu sou. E vocês sabem o quanto eu sou! Ele detestava a doutrina da 
igreja. Ele recusou-se a ir ter com o papa. Sim, senhor.

117

S. Patrício até... Ora, já foi à Irlanda do Norte onde ele tinha as suas escolas? Sabem que o nome
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dele não era Patrício. Quantos sabem isso? O nome dele era Suscat. Está certo. Perdeu a sua irmã mais 
nova. Lembra-se quando eles eram...

Muito bem. Agora repare. O capítulo 17 de Apocalipse. Agora tentem todos abrir o vosso coração e 
deixem que o Espírito Santo vos ensine agora.
118

…veio um dos sete anjos que tinham as sete taças...

Agora veja as sete taças. Você conhece estes setes enquanto avançamos. Aconteceram todos ao 
mesmo tempo, seguindo-se às pragas, seguindo-se às eras da igreja da mesma forma, porque está tudo 
selado naquele livro. Acontece tudo em rotação e um entra no outro e outro entra no outro. Estão dois 
espíritos a operar - Deus e o diabo, veja.

…que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me... Vem, mostrar-te-ei a 
condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas:

Agora, olhe aqui, aqui. Essa água... prostituta. O que é isso? É uma mulher. Não pode ser um 
homem. E qual é o símbolo da mulher na igreja, na Bíblia? A igreja. Porquê? A noiva de Cristo e assim por 
diante, veja. É a mulher - a igreja.

119

Agora, águas, o que é que isso significa? Veja aqui. Leia o versículo 15 aí:

E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, …
nações, e línguas.

Esta igreja estava a governar sobre o mundo inteiro, veja. Ela estava assentada sobre muitas 
águas.

Com a qual se prostituíram os reis da terra 
; e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua 

fornicação. 

[fornicação espiritual, tomando a doutrina 
deles, doutrina Nicolaíta]

[Bem, fale-me de um grupo de bêbados nisso!]

E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher…

E sabe que mais? Os próprios escritos dos Católicos admitem que esta é a igreja deles (quantos 
sabem isso?), mesmo nos escritos deles. Eu tenho os “Factos da nossa Fé” - como eles chamam. 
Pertence a um padre. Muito bem.

120

E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de 
cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfémia e tinha sete cabeças e dez chifres.

Agora veja isso, esse símbolo. Isso são sete cabeças. Agora, veja, aqui ele disse: “E as cabeças 
que viste são sete colinas sobre as quais a mulher está assentada.” Roma está assente sobre sete 
colinas, veja. Agora não há engano acerca disso, veja. Sete cabeças e dez chifres, você sabe, são dez 
reinos e assim por diante.

E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, e pedras 
preciosas... pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da 
imundícia da sua fornicação:

Esse espírito do anticristo, fornicação, veja, “ensino”, a cometer adultério contra Deus, veja. Agora, 
ela devia ser uma noiva e está a cometer adultério, tal como Eva cometeu - tal como a igreja faz ali.

E, na sua testa, estava  escrito o nome: MISTÉRIO, A GRANDE BABILÓNIA 
[qualquer pessoa sabe que a Babilónia é Roma], A MÃE DAS PROSTITUIÇÕES E ABOMINAÇÕES 
DA TERRA.

121 [escrito]

E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do 
sangue dos mártires de Jesus. E, vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração.

[Ouça o versículo 6.] 

Ela era uma coisa tão bela com cruzes e tudo o resto nela. Como é que ela podia ser culpada de 
beber o sangue dos santos? Isso confundiu-o. Agora, ele vai dizer-lhe.

E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a 
traz, ...  as sete 
cabeças e dez chifres.

[Agora, isto não está num dos selos. Isto é outra coisa. E ele disse]

A besta... que viste foi e já não é, e há de subir do abismo 
, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não foram escritos no 

livro da vida do Cordeiro , desde a fundação do mundo se 
admirarão...

[Não tem fundação - o 
papa]

[essa é a semente eleita]
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Quando é que o seu nome foi colocado no livro da vida? Naquele reavivamento a que você foi? Não, 
senhor! - desde a fundação do mundo.

...vendo a besta que era e já não é, mas que virá.

Veja, a besta. Um vai morrer; outro assume o seu lugar. Foi; já não era. Foi; já não era. Foi; já não 
era. E assim vai até à perdição, veja. Muito bem.

Aqui há sentido, que tem sabedoria. 
 As sete cabeças são sete montes, sobre os quais a mulher 

está assentada. 

122 [Quantos sabem que há nove dons espirituais e um 
deles é sabedoria? Muito bem.]

[Você teria de ser completamente cego, surdo e mudo para não entender 
isso.]

E são também sete reis: cinco já caíram, e um existe ; outro ainda não é vindo; 
e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo.

[Nero]

Lembre-se do que ele fez: queimou a cidade e culpou os Cristãos; e colocou a sua mãe num tronco 
num cavalo e fê-la andar pelas ruas; e tocou violino enquanto Roma ardia. Muito bem.

E a besta, que era e já não é, é também o oitavo, ...

A Roma Pagã trouxe a Roma papal. Quando o espírito do anticristo incarnado se incarnou e foi 
coroado, ele foi coroado rei de Roma, tanto no estado como na igreja também. Oh, irmão! Está cheio 
disto, veja.

...e é dos sete, e vai à perdição.[Quanto tempo dura? Eles nunca mudaram o sistema] 

...os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não receberam o reino, mas 
receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. [Isso são ditadores, 
veja, claro.]

Estes têm um mesmo intento,... [Agora veja aqui. E depois falar do comunismo!]

Estes têm um mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta.

Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos 
senhores e o Rei dos reis; os que estão com ele, chamados,... eleitos e fiéis.

E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos,... multidões,... 
nações, e línguas.

...os dez chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta 
, e a porão desolada e nua, e comerão 

a sua carne, e a queimarão no fogo.

123 [quando aquele 
concerto é quebrado, de que falámos ontem à noite]

Não sabe que a Bíblia diz que os capitães dos navios e tudo o resto disseram: “Ai, ai, essa grande 
cidade!” - como chega ao seu fim numa hora? Vê?

Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento, e tenham uma 
mesma ideia, e que dêem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus.

...a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.

Diga-me qual...? A Rússia não reina sobre todos. Nós não reinamos sobre todos. Só há um rei que 
reina sobre todos... como esse ferro de Nabucodonosor a terminar em cada um desses dedos dos pés. 
Isso é Roma! Roma não faz isso como nação; faz isso como uma igreja!

124

Todo o país debaixo do céu é de Roma. Não admira que ele dissesse: “Quem pode fazer guerra 
contra ele?” Ele pode dizer: “Paz”; está encerrado o assunto. Todos os Católicos dizem: “Não lutem.” 
Eles não lutam. É tudo. Quem é capaz de fazer aquilo que ele consegue fazer? Ninguém. Está certo. Por 
isso maravilham-se com os milagres que ele consegue fazer. Ele consegue parar a guerra. A única coisa 
que tem de fazer é dizer apenas: “Parem.” É só isso. Mas acha que ele vai dizer? Claro que não.

Repare. Isso... mostra que se deviam matar uns aos outros, deviam matar-se uns aos outros. O seu 
arco não tinha flechas no início, mas a sua grande espada tinha. Ele fez a sua matança mais tarde e 
passou do cavalo branco para o cavalo vermelho - exactamente o mesmo diabo com a sua espada.

125

O que é que Jesus disse? Jesus disse: “Aqueles que pegam na espada vão perecer por ela.” Não lute 
como resposta, veja. Jesus, naquela noite em que Ele falou... disse isso, quando Pedro pegou na sua 
espada. Faça como Ele fez. Vá em frente.

Agora. Agora lembre-se, ele tem uma espada.  Ele  surge  com uma espada  na  sua  mão,  a  cavalgar126
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sobre um cavalo vermelho, a abrir caminho pelo sangue de todos aqueles que discordam dele. Agora, 
entendem? Quantos entendem o que é esse selo agora? Muito bem. Agora, o que é que Jesus disse? 
“Aqueles que tiram a espada, vão perecer pela espada.” Está certo? Muito bem.

Muito bem. Este cavaleiro e todos os súbditos do seu reino que são mortos ao longo da era, que 
verteram todo este sangue dos mártires dos santos, serão mortos pela espada de Jesus Cristo quando 
Ele vier. “Aquele que tira a espada, será morto pela espada.” Eles tiraram a espada do dogma e do 
anticristo e cortaram os verdadeiros adoradores ao longo das eras, aos milhões. E quando Cristo vier 
com a espada - porque é a Sua Palavra que procede da Sua boca - Ele vai matar tudo aquilo que estiver 
diante Dele. Crê?

Vamos até aqui só por um minuto. Apocalipse... vamos ver agora se eu estou apenas a dizer isso ou 
se a Palavra diz isso. Apocalipse 19:11:
127

E vi o céu aberto , e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele 
chama-se Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça.

[Amém]

E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça... muitos diademas 
; e tinha um nome escrito que ninguém 

sabia, senão... ele mesmo. 
[Oh, irmão! Ele já foi coroado pelos seus santos]

[Lembre-se, nós ainda não sabemos isso.]

E estava vestido ... e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o 
nome pelo qual se chama  é A Palavra de Deus 

.

[vamos ver]
[não é, mas pelo qual se chama] [porque Ele 

e a Palavra são o mesmo]

Agora repare, não são os Seus nomes, mas é o Seu nome, chamado A Palavra de Deus. Ele só 
conhece um nome, mais nenhum outro nome.

E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de 
linho fino, branco e puro .

 [do céu] 
[essa é a justiça dos santos]

Agora veja! O que é que Jesus disse? “Aquele que pegar na espada...” Muito bem, o cavaleiro do 
cavalo vermelho, é aqui que ela está a chegar! “Aquele que pegar na espada...” Pode ter morto 68 
milhões deles ao longo destas eras, desde essa altura, talvez mais. Mas Jesus disse: “Aquele que pegar 
na espada morrerá por ela.” Agora veja!

128

E da sua boca saía uma aguda espada...

Hebreus capítulo 4 dizia: “A palavra de Deus é mais aguda que uma espada de dois gumes, cortando 
até à medula dos ossos.” E o que é que a Palavra diz mais? Discerne os pensamentos do coração! Está 
certo.

...da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele as regerá 
com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus 
Todo-poderoso.

E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS E SENHOR DOS 
SENHORES.

Como os impostores contra a Palavra de Deus e porque não iam concordar... E esta coisa que 
Satanás colocou, uniu o poder político que ele tinha na sua mão e os poderes espirituais que ele tinha, e 
formou uma igreja que entrou em todas as nações. E colocou milhões de milhões... depois de saltar do 
seu cavalo branco para o seu cavalo vermelho e tirou a sua espada e saiu... Mas Deus disse que com a 
mesma coisa que ele perverteu, ou tentou - o falso ensinamento - essa mesma Palavra vai surgir em 
poder, vindo dos lábios de Jesus Cristo e vai matá-lo e tudo o resto que estiver diante dele. Amém! Aí 
está o segundo selo! Ama-O? Oh, bem! Isso é “assim diz o Senhor!” Glória seja dada a Deus!

129

Com todas estas outras revelações e visões e tudo o resto que acertou exactamente... e quantos 
sabem isso, levantem as vossas mãos. Centenas - todos aqui com as mãos levantadas. Está certo. 
Assim será também com isto! Lembre-se, é assim.

130

Oh, amigos, venham à “fonte que está cheia de sangue, saído das veias de Emanuel; onde os 
pecadores, mergulhados na torrente, perdem todas as suas manchas de culpa.”

Venha crendo Nele. Se nunca... não assuma riscos nenhuns. Não... Se houver alguma coisa na 
vossa vida, amigos, estamos aqui... Algo está prestes a acontecer. Eu não sei porquê; eu não sei 
quando. Eu sei o que vai acontecer, mas não sei quando vai acontecer. Mas tem de acontecer, porque 
Ele está a revelá-lo agora mesmo.

Ele  não  faz  nada  a  não  ser  que  o  dê  a  conhecer  (Amós  3).  Ele  dá  a  conhecer  primeiro  e  Ele
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prometeu que estas coisas viriam nos últimos dias. E a sétima era da igreja no final disso, quando o 
mensageiro chegar, isso estaria aí.

Seriam revelados. Esses selos abertos seriam revelados e aqui estão eles. Agora, isso é no nome do 
Senhor. Creiam, amigos. Saiam da Babilónia.
131

Eu quero dizer uma coisa antes de encerrar, porque tenho... estou a ver que são nove e trinta, 
agora mesmo.

Eu e o Billy, quando desembarcamos do avião na Índia (na nossa última viagem lá), eu estava a olhar 
para um jornal que eles compraram, estava escrito em Inglês. E dizia: “Os terramotos devem ter 
terminado. Os pássaros estão a voltar.” Depois dava os detalhes. Houve algo engraçado que aconteceu.

A Índia não tem cercas entrelaçadas como nós temos. Eles pegam em pedras e fazem as cercas e 
constroem as suas casas com pedras. Colocam-nas ali e vão por ali à volta... oh, em qualquer parte, na 
Índia, a não ser que vá para as montanhas. E até Calcutá e assim, as pessoas estão pelas ruas, a 
morrer à fome e assim por diante.

132

Agora, eles constroem as suas casas e torres... a casa deles... Eles têm o muro até aqui ao lado da 
casa deles. Constroem a torre para a casa deles, e a torre talvez quando ficaram com a vida melhor. 
Escavaram para o gado e assim e colocam os muros à volta.

E de repente algo começa a acontecer. Os passarinhos, sabe, vão para aquelas rochas e constroem 
os seus ninhos e criam os seus pequeninos. E algo começa a acontecer.
133

Todos os dias, quando ficava calor, todo o gado vem e fica debaixo da sombra daquelas paredes, 
para se manter fresco. E todos os passarinhos vivem naqueles lugares. E de repente, todos aqueles 
passarinhos, por alguma razão desconhecida... Agora, você sabe aquilo que nós dissemos no outro dia 
acerca dos passarinhos, vê? Por razões desconhecidas, todos levantaram voo e saíram e não voltaram 
para os seus ninhos. Foram lá para o campo e pousaram nas árvores ou onde quer que conseguissem, ou 
pousavam no chão.

O gado não vinha para ali perto. As ovelhas não vinham. Ficaram no campo e encostaram-se umas 
às outras - uma boa forma de o fazer. Sabiam que alguma coisa ia acontecer. Então, de repente, deu-se 
um terramoto e abanou as paredes e os muros e tudo o resto.

Depois os passarinhos começaram a voltar. Eles não voltaram durante três ou quatro dias e depois 
começaram a voltar. Eles disseram: “Bem, os terramotos devem ter acabado agora. Os pássaros estão a 
voltar.”

Porquê? Não crê que o mesmo Deus que pôde levar aqueles pássaros e o gado e as ovelhas nos dias 
de Noé a entrar na arca, Ele ainda é o mesmo Deus que pode levá-los a voar para a segurança? Está 
certo?

134

Agora, deixem-me dizer uma coisa, irmãos. Há algo que está prestes a acontecer. E todas estas 
grandes paredes denominacionais antigas vão ruir e vão para lá e vão concordar - porque vão fazer isso, 
de certeza absoluta. Há uma imagem para essa besta, de certeza absoluta, e esta nação tomou-a, de 
acordo com a Palavra do Senhor.

Ouça, quando sentir esse sentimento engraçado, afaste-se dessas paredes. Saia. Vai morrer lá! Não 
faça isso! Saia daí! Afaste-se de tudo isto! Fuja para a segurança, o mais rapidamente possível! Peça a 
Deus por misericórdia.

Não diga apenas: “Bem, a minha mãe era Metodista, por isso penso que vou ser.”

“O meu pai era Baptista. Eu vou ser.” Não faça isso! Não arrisque! Não me interessa se parece ser 
simples e humilde, é a Palavra do Senhor. Fuja para Jesus Cristo o mais rapidamente possível e fique lá 
até que Deus o encha com o Seu Espírito Santo, porque vai chegar a hora em que vai andar à procura 
disso e não vai estar lá. Tenha a certeza que faz isso!

Vamos inclinar as nossas cabeças só por um momento.135

Pai celestial, oh, por vezes, Senhor, fico aqui e tremo. Eu penso nessa hora terrível que se aproxima 
e não há forma de a parar. Está predito que viria. Agora, eu já pensei na razão pela qual as pessoas não 
vêm e não ouvem, e porque não vêm e aceitam? Mas, claro que eu sei que Tu disseste que não viriam, 
por isso não virão.

Mas há alguns que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E quando aqueles selos 
são abertos ali, eles vêem lá o seu nome e o Espírito Santo fala com eles, eles vêm. Não se consegue 
afastá-los. Ninguém consegue, ninguém. Eles vêm de qualquer forma, porque Tu estás a  guiá-los  como
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fizeste com aqueles passarinhos e com as ovelhas e com o gado. Tu és Deus. Há um instinto que 
aqueles animais têm que sabem que têm de fugir...

Se o instinto de um animal o consegue avisar para fugir do perigo, o que é que o Espírito Santo deve 
fazer a uma igreja que afirma estar cheia disso? Deus, tem misericórdia de nós!

Perdoa-nos a todos, Senhor, pelas nossas falhas. Nós não queremos estar aqui neste púlpito e 
permitir que estas pessoas fiquem de pé à volta, junto às paredes, e os membros a doer, e depois vão 
embora e dizem: “Bem, parece muito bem.”

Senhor, nós queremos fazer alguma coisa acerca disso. Nós queremos que Tu examines os nossos 
corações. E se houver alguma coisa errada, Senhor, diz-nos agora. Por favor, não nos deixes chegar a 
essa hora lá em que é demasiado tarde. Examina-me, prova-me, Senhor. Aqui estou eu, pela graça de 
Deus vendo esses selos abertos ali e venho dizer às pessoas, quando Tu predisseste que isso ia 
acontecer desta forma há umas semanas atrás. E agora, Pai, aqui está mesmo diante de nós.

136

Agora, Senhor, prova-me. Examina-me. Examina o meu coração. Senhor, nós queremos que Tu olhes 
para as nossas vidas, e se houver alguma coisa ali que não está certa, fala connosco, Senhor. Nós 
queremos acertar isso, agora mesmo - agora mesmo enquanto há uma fonte cheia de sangue, enquanto 
há uma lixívia que pode purificar os nossos pecados e incredulidade. Nós queremos mergulhar as nossas 
almas nisso, toda a nossa incredulidade.

Deus, ajuda a nossa incredulidade. Tira-a de nós, Senhor. Nós queremos receber graça de 
arrebatamento. Nós queremos ser capazes, quando esse trovão misterioso soar lá e a igreja for 
arrebatada, nós queremos estar prontos para o receber, Senhor. Concede. Prova-nos, Senhor, pela Tua 
Palavra. Permite-nos olhar para isso e se virmos que temos falhado...

137

Se houver alguém aqui, Senhor, que foi baptizado nos títulos, não conhecendo nada acerca do 
verdadeiro baptismo, que eu possa ser fiel como Paulo. Quando ele passou pela costa superior de Éfeso 
e encontrou os discípulos a clamar e a gritar e a passar por momentos maravilhosos, ele disse-lhes: 
“Recebestes, então, o Espírito Santo desde que crestes?” Eles nem sequer sabiam que existia. Ele disse: 
“Então em que fostes baptizados?” Eles tinham sido baptizados por esse glorioso e santo profeta, mas 
foram apenas baptizados para o arrependimento. Então foram rebaptizados no nome de Jesus Cristo. E 
Paulo ordenou-lhes que se baptizassem outra vez.

Senhor, à luz da Tua Palavra, eu ordeno que cada um que não está baptizado no nome do Senhor 
Jesus Cristo corra para a água rapidamente, enquanto têm hipótese. Você que ainda não foi cheio com o 
Espírito Santo, eu ordeno-lhe no nome do Senhor Jesus Cristo, ajoelhe-se e não se levante até que o 
Espírito Santo o tenha completamente santificado e cheio com o Seu amor e bondade, até que a sua 
alma fique tão satisfeita na presença de Deus que o seu desejo total é servi-Lo, e caminhar para Ele e 
trabalhar com Ele pelo resto da sua vida. Concede, eu oro, para que Deus lhe dê esta incumbência, no 
nome de Jesus Cristo.
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Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
(Ama-O de verdade?
Agora, levante as suas mãos).
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

Se houver alguém sentado que sinta necessidade esta noite, que sinta que precisa de ser 
baptizado, ou que precisa do baptismo do Espírito Santo... Você conhece a sua necessidade. Já lhe foi 
revelada e você quer ser lembrado em oração. Não há nenhum de nós que lhe consiga dar isso. Oh, nós 
podemos baptizá-lo. Mas a única coisa, nós não lhe podemos dar o Espírito Santo. Só Deus faz isso. Mas 
você sente a necessidade, por Deus estar a falar ao seu coração, que você precisa disso e quer que 
nós nos lembremos de si em oração, pode ficar de pé para que possamos conhecê-lo, saber quem é? 
Deus abençoe. Que o Senhor o abençoe.
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Agora que estão 150, talvez, de pé aqui, talvez isso, se eu conseguir ver todos eles. Não sei quem 
está nas salas e à volta no exterior, com as mãos levantadas e assim por diante. Mas vocês têm uma 
necessidade. Agora, vamos orar.

Agora, você que vê essas pessoas que estão de pé ao seu lado e estão de pé como testemunhas 
perante Cristo: “Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu estou a confiar que sou um desses que 
vai descobrir o meu nome esta noite atrás desse selo lá, que foi lá colocado desde a fundação do 
mundo. Algo tocou o meu coração e eu estou de pé, Senhor. Sou eu? Estás a chamar-me? Eu quero que 
me reveles o meu nome lá. Enche-me e sela-me em Ti pelo Espírito Santo.” Vocês que já foram selados, 
quero que se levantem, virem-se para eles e imponham as vossas  mãos  sobre  eles  para  orar  por  eles.
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24O Segundo Selo

Agora sejam extremamente sinceros.

Pai celestial, no nome do Senhor Jesus, permite que o grande Espírito Santo se mova sobre esta 
audiência como um vento veemente. Chama a cada coração aqui, Senhor, e envia o baptismo do Espírito 
Santo sobre estas pessoas e na forma como vão até à água... “Enquanto Pedro ainda falava estas 
palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles.”
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