
O Terceiro Selo
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

20 de Março de 1963

Boa noite, amigos. Vamos todos ficar de pé agora só por um momento para oração, enquanto 
inclinamos as nossas cabeças.
1

Nosso Pai celestial, enquanto ouvimos esse belo hino estamos a pensar, Senhor, que Tu estás 
próximo; e nós oramos para que Tu nos recebas esta noite, Senhor, como Teus filhos - perdoando todos 
os nossos pecados e transgressões e dando-nos das Tuas bênçãos, visto que somos pessoas em 
necessidade.

E nesta grande hora em que estamos agora a viver... E nós vemos anualmente que está a ficar mais 
sombrio e mais sombrio para o mundo. E a vinda do Senhor fica cada vez mais brilhante, enquanto Ele Se 
revela na Sua Palavra e na Sua manifestação. Nós viemos novamente esta noite, Senhor, para assistir a 
esta reunião e para orar a Ti para que nos abras, Senhor, este Terceiro Selo deste Livro para que seja 
conhecido por nós, para que saibamos o que fazer e como viver e como sermos melhores Cristãos.

Eu oro, Deus, para que Tu faças com que todos aqueles que não são Cristãos aqui esta noite 
percebam a necessidade que têm de Ti. Concede. E eu oro, Pai Celestial, para que todo o Cristão 
nascido de novo reconheça que deve viver mais próximo do que tem vivido no passado, para que 
possamos todos estar nessa união de amor Cristão e fé.

2

Concede que todos os enfermos no nosso meio sejam curados esta noite, Senhor. Eles dão conta da 
necessidade que têm de Ti. E eu oro, Pai, para que Tu abençoes tudo aquilo que seja feito ou dito para 
a Tua honra e glória. No nome de Jesus nós pedimos. Amém.

Reunimo-nos mais uma vez esta noite para isto, a noite de Quarta-feira da semana e estamos a 
confiar no Senhor esta noite para um grande derramamento das Suas bênçãos sobre a Sua Palavra. E 
hoje estive a estudar como costume e a tentar pensar nas coisas que seriam mais apropriadas para dizer 
e como as dizer, e depois a depender do Senhor para me dar a interpretação e os significados desta 
Palavra que está escrita. E eu estou-Lhe agradecido por aquilo que Ele tem feito por nós ao longo da 
semana em que temos... a abertura destes Selos.

3

E eu...4

Talvez fosse bom se Domingo de manhã... Sabem, muitas vezes... Nós não queremos ser mal 
entendidos, mas sabe, acaba por ser. Assim, talvez Domingo de manhã, se todos os que tiverem uma 
pergunta em mente em relação a isso a escrevessem e a entregassem na mesa aqui no Sábado à noite, 
para que eu consiga ver o que é e depois vou tentar respondê-la para vocês no Domingo de manhã, se 
o Senhor permitir. Acho que seria melhor do que aquilo que estávamos a planear, porque por vezes é mal 
entendido, você sabe; e assim eu ia... seria melhor se eu esclarecesse, você sabe. Seria como devia 
ser.

Porque, por vezes, eu...

Uma pessoa telefonou hoje e disse que... telefonou e queria saber se era verdade que quando o 
rapto acontecer, haveria apenas um em Jeffersonville e um em Nova Iorque e os outros no estrangeiro. 
Assim, eu... Veja, foi mal entendido.

5

Depois alguém disse que no Sábado à noite, se o Senhor nos der o último Selo, então Jesus estaria 
aqui Domingo de manhã. Assim, é um... veja, você não... Não é assim. Não sabemos. Se alguém lhe 
disser que sabe quando é que Ele vem, você sabe que eles estão errados para começar, porque ninguém 
sabe isso. Mas nós queremos viver hoje como se fosse agora mesmo.

Vou tentar chamar a sua atenção por um minuto, por isso prepare-se. Eu creio que Jesus virá daqui 
a menos de três minutos - de acordo com o tempo Dele. Sabe quanto tempo seria? Cerca de trinta e 
cinco anos. Veja, mil anos é apenas um dia para Ele, veja. Por isso, quando ouvir... Os apóstolos 
disseram naquela altura: “O tempo está próximo.” Aqui: “O tempo está próximo.” Os apóstolos disseram 
isso em Apocalipse. Sabe quanto tempo já passou? Isso foi apenas ontem para Deus - nem sequer dois 
dias ainda. E veja, se são três minutos, menos de três minutos, até à Sua vinda (veja, seriam trinta 
anos, mais ou menos, para nós, ou perto disso), veja o que três minutos seriam para Ele. Ele já se está 
a levantar para vir! Assim, nós...

6

Às vezes quando lê aqui, Ele está a falar nos termos da Palavra, não é nos nossos termos. Então se 
eu soubesse que Ele estava a vir amanhã à noite, amanhã eu ia estudar e pedir-Lhe para me dar a 
mensagem para o Quarto Selo e eu viria aqui e pregaria da mesma forma. Vê? Eu quero estar a fazer 
todos os dias aquilo que eu estaria a fazer se Ele viesse. E eu não conheço outro lugar melhor do que 
ser apanhado mesmo no lugar de dever - no lugar de dever. Por isso, nós continuamos até que Ele 
venha.
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Às vezes quando lemos... Agora, tenha muito cuidado. E quando ler... Veja as fitas, ouça-as com 
muita atenção, porque vai ter isso na fita, porque eles têm estado a ouvir essas fitas e estão muito 
boas e claras. Por isso, vai ver isso mais claramente lá.

Agora, todos em amor com Cristo, espero eu, esta noite e todos a amá-Lo. Digo-lhe mais... às vezes 
aquilo que confunde as pessoas: é alguém que vem e não apanhou a parte inicial do serviço, veja. 
Depois vem e ouve-o a mencionar alguma coisa, a voltar a falar de alguma coisa. E depois pega naquilo 
que foi dito e não ouviu a parte inicial. Depois fica tudo confuso para ele. Depois acha que alguma coisa 
foi dita de forma diferente, mas não foi.
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Assim, se tiver uma pergunta que não perceba, escreva num papel; coloque em qualquer altura 
desde agora até Sábado à noite e eu vou tentar no Domingo de manhã... Se for um pouco confuso, 
diga: “Bem, gostava de saber o que isto queria dizer aqui. Não entendi.” Sabe o que eu quero dizer. 
Depois vou tentar responder-lhe no Domingo de manhã, se o Senhor permitir.

Agora, esta noite vamos ler na Palavra abençoada, mais uma vez no capítulo 6, e vamos começar 
esta noite com o Terceiro Selo. E isso é o versículo 5, os versículos 5 e 6. E amanhã à noite vamos 
terminar os quatro cavaleiros: o cavalo branco e o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo pálido. E 
eu quero dizer isto, que de cada vez, mesmo até esta manhã por volta...

9

Eu levanto-me muito, muito cedo e vou orar antes que as coisas se agitem e continuo em oração ao 
longo do dia.

Mas esta manhã, cedo, o Espírito Santo veio até onde eu estava. E eu, de forma totalmente clara, 
vi este outro Selo abrir-se, exactamente. Agora, Ele ouve-me, eu sei e eu estou muito grato. Agora, 
lembre-se que há algo a acontecer que eu espero que esteja a captar. Vê? Alguma coisa está a 
acontecer. Eu quero apenas testar esta igreja uma vez e ver se conseguem, na verdade, perceber 
alguma coisa antes que de facto aconteça. Agora, lembre-se, lembre-se daquilo que eu lhe disse e que 
o Senhor nos ajude.
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Agora no versículo 5:11

E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: Vem… vê! E olhei, e 
eis um cavalo preto; e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão.

E ouvi uma voz no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um 
dinheiro; e três medidas de cevada por um dinheiro; e não danifiques o azeite e... vinho.

Agora, vamos dar uma revisão acerca disto por um pouco sobre os Selos que já vimos, porque, tal 
como nas Eras da Igreja, ora, nós tentamos dar uma revisão para fazer a sobreposição. É assim que as 
eras são, na verdade, na Escritura - uma sobrepõe-se à outra - assim - como a subir uma escada ou a 
subir um degrau, melhor dizendo, uma a vir até à outra e a voltar assim enquanto sobe um degrau.
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Agora, este selado... é o Livro da Redenção selado. Todos entendem isso? E este Livro está selado 
com Sete Selos. É um Livro com Sete Selos, veja. Agora, lembre-se de quando lhe demos a ilustração e 
retiramos isso de Jeremias e tudo. Agora, eles... quando eles tinham... Eles escreviam assim num 
pergaminho ou num papel melhor dizendo - ou, não num papel, mas estava escondido - e eles enrolavam 
assim. Agora, isso... E depois no final disso era deixado assim. Mostrava o que estava ali. Depois, o 
seguinte assumia essa mesma posição, enrolava-se da mesma forma - em rolos assim. E depois no final 
aqui, é arrancado assim e sobra outro. Bem, esse era o Livro com Sete Selos.
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Agora, nós nunca tivemos livros assim até recentemente. Os livros na antiguidade eram 
pergaminhos. Eram enrolados. Depois, quando queriam o tema, ou algo assim... Se a Bíblia estiver 
enrolada, se quiser ler o livro de Isaías, você chegava aqui a Isaías e desenrolava-o, assim e lia. E este 
é um Livro de Redenção com Sete Selos.
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Agora, nós vemos que o Cordeiro vem, toma o Livro da mão daquele que estava assentado sobre o 
Trono e rompe os Selos e solta os Selos para o povo. Os quatro animais ali, que nós vimos nas Eras da 
Igreja (os mesmos quatro animais - você vê-os por toda a Escritura) e são eles que anunciam estes 
Selos a serem abertos. Agora... e nós vemos que é um Livro de Redenção.

Depois nós fomos atrás e vimos o Redentor Parente e fomos vê-lo para ver qual era a Sua obra. E 
agora, durante todos estes anos, Cristo tem estado a fazer a obra do Redentor Parente. Agora, todos 
os que entendem digam: “Amém.” [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Ele tem estado a fazer a obra do 
Redentor Parente, mas virá o tempo em que a obra de redenção vai terminar. E quando a obra de 
redenção terminar, então Ele sai do Trono de Deus, onde está agora assentado. Mas esse não é o Trono 
dele. “O que vencer se assentará comigo no Meu Trono, como eu venci e Me assentei no Trono do Meu 
Pai.” Esse não é o trono dele. Esse pertence ao Espírito, a Deus. Cristo, o Cordeiro, não pertence a Ele. 
Ele é o Deus incarnado, que é o mesmo Deus feito carne.

15
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Agora, Ele levanta-se do Seu trono. Primeiro, surge o anúncio de: “Quem é capaz de vir e tomar 
este Livro da Redenção?” Porque todo o plano de redenção desde Adão, tudo aquilo que Adão perdeu... 
Não havia nada perdido até Adão e depois de Adão tudo estava perdido, na terra. Tudo na criação da 
terra estava perdido e tudo caiu com Adão. Atravessou o abismo, no qual ninguém podia voltar - não 
havia forma nenhuma. O homem, quando pecou, saiu do seu caminho... não deixou forma de voltar.

16

E quando esta questão foi colocada, João, o revelador (o profeta João), estava na visão e viu. E 
não havia nenhum homem no céu, nenhum homem na terra, nenhum homem debaixo da terra, nem 
ninguém, que fosse sequer digno de olhar para o Livro, veja. Agora, pense nisso! Então o Cordeiro 
avança e toma o Livro. Agora, foi dito a João para não chorar mais. Ele disse: “Eis que o Leão de Judá 
prevaleceu e Ele pode tomar o Livro e abri-lo!” Assim, ele voltou-se para olhar para um Leão e viu um 
Cordeiro. O ancião chamou... disse: “Um Leão prevaleceu”; mas quando ele veio e olhou, era um 
Cordeiro a surgir do Trono.

17

Agora, ele nunca tinha reparado nisso antes. Porquê? Ele tinha estado ali atrás na Sua... a fazer a 
Sua obra de mediador, porque Ele estava a sangrar pelo povo, a interceder pelo povo, até que a última 
alma, que foi colocada no Livro da Vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, entre. Vão haver uns 
tantos ali e é só isso. É só isso. Os outros nem sequer vão querer entrar. Não vão ter desejo de entrar.

18

Assim, então quando aquela última alma entrar, então o tempo da Redenção está terminado. Depois, 
o Cordeiro surge para reclamar os Seus direitos em relação àquilo que Ele redimiu e isso é toda a 
criação. A terra e tudo Lhe pertence, veja. Ele redimiu-a com o Seu próprio Sangue. E quando Ele surge 
para tomar este Livro, para o abrir, ora, bem, eles estavam...! João não chorou mais. E ele olhou e este 
Cordeiro era um Cordeiro imolado. Era... já tinha sido morto, mas estava vivo novamente.

Agora, vemos que um Cordeiro imolado é um Cordeiro ensanguentado - a sangrar por toda a parte. 
Tinha sido imolado. Depois de ter sido imolado, tinha ressuscitado e estava assentado no Trono - 
digamos, atrás do Trono assim, a interceder por todas aquelas almas que viriam. Depois, quando o último 
estava aqui e ficou completo, Deus ainda tinha o Livro da Redenção, veja. Agora, Ele está apenas a 
fazer a obra de Parente agora. Como Boaz foi e Rute estava ali sentada à espera até que Boaz... quero 
dizer, Boaz fez a obra de redentor parente.

19

Lembra-se de eu pregar isso há pouco tempo? Rute a colher e Rute... seja o que for que ela tenha 
feito e assim sucessivamente e a última coisa foi Rute à espera (lembra-se de como eu tipifiquei isso na 
Igreja?), enquanto Boaz vai fazer a obra de redentor parente. Ele fez isso. Ele tirou o seu sapato e deu 
um testemunho e redimiu Noemi e por ali recebeu Rute.
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Agora, assim Rute estava apenas à espera, porque ela já tinha trabalhado. Ela tinha feito todas 
estas coisas, mas estava à espera. Agora, e depois quando... A Igreja está à espera, a descansar, 
muitos deles (a maioria deles no pó da terra), enquanto Ele está a fazer a Sua obra de Redentor 
Parente.

Agora, o mundo continua a ficar pior e o pecado está a acumular-se e a doença e os problemas e a 
morte e a tristeza. Os homens ímpios e as mulheres ímpias morrem agora mesmo. O cancro come-os e 
tudo o resto, quando não conseguem apropriar-se de fé suficiente para ir ali e tomar posse disso.

21

Agora repare. Mas então, depois de tudo ter terminado, depois de terminar a Sua intercessão, Ele 
surge, toma o Livro da mão Dele. E depois João, e tudo o que estava no céu e as almas debaixo do altar, 
começaram a clamar. Nós vemos isso novamente no Sexto Selo. E como eles rejubilaram e se prostraram 
(os anciãos) e derramaram as orações dos santos! As almas debaixo do altar clamaram: “Digno és Tu 
porque nos redimiste para Deus e vamos voltar à terra para viver como reis e sacerdotes.” Oh, houve um 
grande...

E João disse que tudo no céu, tudo debaixo da terra e tudo, o ouviu louvar a Deus por causa disso. 
João deve ter descoberto o seu nome ali, você sabe... e todo esse tempo.
22

Depois ele disse: “Ele é digno de tomar o Livro da Redenção.” Agora, isso não pertence mais ao Juiz; 
pertence ao Redentor e Ele já fez a obra de Redenção.

Agora, Ele vai mostrar à Igreja o que Ele fez. Vê? Então Ele pega apenas... Mas o Livro está 
fechado. Ninguém sabia. Eles sabiam que era um Livro de Redenção ali, mas será revelado nos últimos 
dias. De acordo com Apocalipse 10, o sétimo anjo vai receber a Mensagem acerca disso, porque dizia 
que no tempo do soar da Sétima Era da Igreja... O sétimo anjo, quando soar, todos os mistérios de Deus 
deviam ser terminados, de acordo com o tempo Dele. Então, depois que é revelado, o Anjo desce do 
céu, que era Cristo. Agora lembre-se, este anjo está na terra, um mensageiro.

Cristo desce - você vê-O no capítulo 10 de Apocalipse - coloca um pé sobre a terra e o outro sobre 
o mar, um arco-íris sobre a Sua cabeça, olhos e pés como fogo e assim por diante, levanta a Sua mão e 
jura, por Aquele que vive eternamente sobre o trono, que “não haverá mais tempo.”
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E quando Ele faz este juramente, sete trovões fazem soar as suas vozes e o escriba... que, quando 
João foi arrebatado, devia escrever aquilo que ele visse. Ele começou a escrever. Ele disse: “Não 
escrevas, porque... Não escrevas isso. É um...” Ele disse: “Sela-o.” Em quê? “Sela-o; não o digas.” Vê? É 
para ser revelado, mas nem sequer está escrito na Palavra.

23

E então quando Ele começou a abrir os Selos, nós vemos que eles ficaram todos confusos. Quando 
Ele abriu o Primeiro Selo, ele pensou: “Agora, aqui Ele vai dizer: «E vai acontecer que Fulano de tal vai 
assumir o trono e alguém vai fazer isto e este vai fazer aquilo.»” Mas aquilo que era, ele aqui saiu, um 
cavalo branco a cavalgar e com um cavaleiro sobre ele. Bem: “Ele tinha um arco na sua mão e foi-lhe 
dada uma coroa passado um pouco” - disse Ele. Só isso.

Depois, o Cordeiro voltou-se novamente e tirou outro Selo e aqui surgiu um cavaleiro do cavalo 
vermelho. Ele tinha... foi-lhe dada uma espada e ia fazer guerra e foi-lhe dado grande poder e foi-lhe 
permitido tirar a paz da terra e que se matassem uns aos outros. Isso foi uma espécie de... ainda é uma 
coisa misteriosa, não foi, quando Ele o abriu? E então continua e disse que no dia anterior a estes sete 
trovões, todos os mistérios aqui são revelados.

24

Agora veja. Então vemos, enquanto estivemos a estudar, que ao longo das eras tivemos 
reformadores. Não foram profetas; reformadores. Cada ofício cumpre a sua própria tarefa. Tal como um 
homem que é um operador dos telefones - ele não é exactamente um electricista. Ele pode fazer 
algumas coisas nessa área. Como se um homem trabalha na linha, bem, ele certamente... Se um homem 
escava os buracos para os postes e nunca fez qualquer trabalho na linha, é melhor sair da linha. Mas ele 
pode fazer alguns arranjos ou algo assim.
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Mas quando a coisa verdadeira está para ser revelada nos últimos dias, da última parte da Igreja, é 
no tempo em que Deus disse que ia enviar-nos de acordo com as Escrituras e nós pesquisamos tudo, 
que Ele predisse que o espírito de Elias iria voltar nalguma pessoa.

26

Agora, eu penso que isso ficou bem esclarecido... e nós estamos à espera que isso aconteça - que 
apareça algures uma pessoa ungida nos últimos dias. Agora, você vai ouvir muitos fanáticos e tudo o 
resto, mas isso apenas tenta... É o diabo a tentar tirar a atenção do verdadeiro quando... Vê? Mas será 
apropriadamente identificado. Você sabe como Elias era. Olhe para isso, você vai saber. Agora, o Eleito 
vai saber, os outros não. Claro que não. Eles vão falhar por um milhão de quilómetros.

Nós já vimos tudo isso e mostramos como eles não viram João, como eles não viram Elias, como eles 
não viram Jesus, como eles não os viram a todos ao longo do tempo. E eles vão fazer a mesma coisa, 
porque a Bíblia disse que o fariam. Assim, então, naquela altura, será bastante humilde. Será tão 
simples. É isso que vai levar as pessoas a afastar-se disso. É demasiado simples para elas. Nós vemos 
sempre que quando as pessoas se tornam inteligentes e instruídas e sabem bastante, então apenas... É 
esse tipo que falha, veja.
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Jesus nunca usou esse tipo de pessoas para serem Seus discípulos. Ele usou as pessoas sem 
instrução - pescadores e ninguém estava ligado às igrejas deles e assim. Ele apenas usou homens 
comuns - cobradores de impostos e agricultores e pescadores e assim por diante, para fazer a Sua obra, 
veja, porque eles sabem que não são nada. Então Ele consegue fazer alguma coisa deles, veja. 
Enquanto eles continuarem a saber que não são nada, então Deus pode operar. Mas quando eles 
começam a pensar que sabem alguma coisa, então você não sabe nada acerca daquilo que devia saber, 
diz a Bíblia. Nós vemos isso.

E agora vemos então que estes mistérios devem ser revelados. E porque é que estes outros homens 
não - Wesley, Lutero e esses grandes reformadores que trouxeram a justificação, a santificação, a era 
Pentecostal com o baptismo do Espírito Santo e assim - porque é que eles não captaram estas 
mensagens? Porque é que eles não as viram? Porque eram reformadores, veja.
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Tal como, veja pelo outro lado, vinham pessoas que eram... tinham poder como reis, mas não eram 
reis. Vê? Tem de reparar na terminologia da Bíblia em relação a qualquer coisa, veja. Agora, olhe. Mas a 
razão porque todas as pontas desgarradas da parte misteriosa acerca da justificação, a parte misteriosa 
da santificação, a parte misteriosa do Baptismo do Espírito Santo e porque... Que tipo... será que Eva 
comeu uma maçã, ou será que ela comeu uma romã ou algo assim, vê? Qual foi a semente da serpente? 
O baptismo está certo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ou no nome do Senhor Jesus? - e oh, 
centenas dessas coisas que têm deixado pontas soltas, vê?

Então, na última hora, este homem tem de vir e revelar as coisas, veja, pegar nas Escrituras. Será 
apropriadamente identificado. Sim, senhor. Agora, não vai ser uma coisa grandiosa agora. Parece aqui na 
Bíblia que seria algo grandioso.
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Quanto maior foi quando João devia descer ali e baptizar? Pense agora, os profetas lá... até atrás a 
Isaías, Malaquias e todos eles falaram dele, quando ele viria. E quando ele veio - era apenas um homem
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solitário, velho, sem instrução com barba pela cara toda e cabelos em pé, como um verme peludo e uma 
grande pele de ovelha a cobri-lo. Sem instrução nenhuma - nunca foi à escola um dia na sua vida, que 
nós saibamos. Aqui vem ele do deserto - nem sequer o suficiente para ser convidado a um púlpito e 
ficou ali no rio Jordão e começou a clamar ao povo para que se arrependesse. Consegue imaginar?

A Bíblia disse: “que tudo será tão grande naquele dia, que até todos os lugares altos serão abatidos 
e todos os lugares abatidos serão levantados.” Sim, senhor. “E todos os lugares acidentados serão 
aplainados.” Ora, eu consigo imaginar a vê-los ali a pensar que João viria, ou este grande precursor de 
Cristo e pegaria no deserto inteiro e o aplainaria e voltaria a colocar a erva, veja.
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Imagino que tinham tudo preparado como têm hoje. Mas foi tão humilde que até os apóstolos não 
viram! Eles disseram: “Porque dizem as Escrituras...? Tu vais ali para seres oferecido agora. Porque diz a 
Escritura que Elias deve vir primeiro?”

Ele disse: “Ele já veio e vocês não o conheceram.” E ao Filho do homem, eles vão fazer a mesma 
coisa. Mas “João” - disse Ele - “fez aquilo que estava indicado para ele fazer e eles fizeram-lhe aquilo 
que deviam fazer.” E disse: “Assim o Filho do homem deve... sofreu.”

Ora, não houve, creio eu, um terço de toda a raça Judia que soubesse que Jesus Cristo estava na 
terra. Eles podem ter ouvido acerca de algum fanático algures por ali, mas nunca prestaram atenção 
nenhum a isso - continuaram em frente. “Ele veio para os Seus e os Seus não O receberam.”

Agora, é aí que eu creio até... Agora, não disse que Ele viria secretamente, mas o Rapto será um 
segredo! Assim, se isso foi tão secreto quando Ele veio, quanto mais será o Rapto desconhecido! Eles 
não vão saber. Eles vão dizer directamente: “Bem, eu pensei que nós devíamos ter um Rapto e todo este 
juízo sobre a terra!”
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Ele disse: “Já aconteceu e não soubestes.”

Vai ser tão... tal como um ladrão de noite. Como um livro que eu li. Sabe... como é que se chama? 
Romeu e Julieta - era assim? Um... ele deixou... eles puseram a escada do lado da casa, (já foi há muito 
tempo) e veio e fez com que a sua... para a tirar durante a noite.

Agora, é assim que vai acontecer e vai passar. Não é que eles vão enviar um grupo de anjos com 
umas pás e vão escavar as sepulturas. A Bíblia disse “nós seremos transformados antes que conseguisse 
piscar os olhos” - um abrir e fechar de olhos. Vai estar tudo terminado assim rapidamente.

32

Digamos que alguém desapareceu. Bem, eu imagino que se fôssemos ver no mundo hoje, já houve 
quinhentas pessoas que desapareceram da terra todos os dias. Não sabem nada acerca delas. Estão 
desaparecidas. Bem, não vai haver muitos que vão nesse Rapto.

Agora, eu não quero assustá-lo e não acho que seja dessa forma, mas eu só quero dizer-lhe aquilo 
que Ele disse. E você sabe por si mesmo. “Como foi nos dias de Noé, em que oito almas foram salvas 
pela água...” Oito almas no mundo... foram salvas pela água.

33

Bem, você diz: “Oh, bem, não há necessidade sequer de tentar.” Isso mostra que você não tem o 
tipo de fé que precisa. Se vai haver apenas um, esse serei eu, porque eu creio Nele. É assim que você 
quer crer. “Serei eu.” Claro. Eu quero viver tão perto Dele... Agora, eu sei que Ele me vai levar quando 
Ele vier. Eu creio nisso. Se todos os outros perderem isso, eu vou estar lá, pela Sua graça, porque Ele 
me prometeu isso. E eu sei que vou estar lá, porque Ele não pode mentir. E eu sei que a minha alma e a 
minha vida dão testemunho e eu tento viver dia-a-dia como se Ele estivesse a vir. Por isso, eu vou ser 
esse. É assim que você se quer sentir. Se vai haver oito, eu vou ser um desses oito. Se vai haver 
quinhentos, eu vou ser um desse quinhentos. Eu não sei como vai ser com o outro, mas eu vou ser um 
desses quinhentos. Vê?

É assim que você se quer lembrar disso. Se não se lembrar disso assim, há algo errado com a sua fé, 
veja. Você ainda não tem a certeza que está salvo então. Está apenas a supor. Não faça isso.

Muito bem, não vamos entrar neste Selo, pois não? Muito bem. Eu quero todas as noites... eu não 
sei se vocês se importam que eu tome o vosso tempo - nós podíamos sair um pouco mais cedo. Há 
muito para...

34

Na revelação destes Selos, lembre-se, só é realmente um versículo. O primeiro fala do anúncio dele. 
O segundo versículo... Quase todos os comentários e assim por diante, a leitura disso, são... a leitura 
dos seus pensamentos. E eu sempre acreditei, como quase todos eles acreditam, que esse primeiro 
cavaleiro era a igreja primitiva. Mas quando o Espírito Santo o revelou, foi completamente contrário a 
isso. E assim, então, tudo o que faz é mostrar o que isso é. E depois eu tento...

Agora, para mim isto é muito sagrado. É por isso que eu preferia responder a estas perguntas, e 
vamos fazer com que todos saibam claramente - e nas fitas também, para que entendam agora, vê? Eu
35
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tento falar um pouco durante a noite para dar contexto, para ter... as pessoas a tentar entrar e a 
empurrar e... Não devia fazer isso, vê? Mas quando faz... São seres humanos e está calor aqui e vocês 
não descansaram. Mas vocês têm sido muito, muito bons. O melhor que eu já vi as pessoas a 
comportar-se no tabernáculo foi nesta reunião - e sentam-se em silêncio e as mães a levar os seus 
bebés para o quarto das crianças quando começam a chorar e tudo o resto. Tem sido muito bom.

Mas eu tento dar o contexto até sentir a unção do Espírito sobre mim para dizer estas palavras - 
para dizer aquilo que me foi revelado. E depois se eu estiver algures... Ao fazê-lo, se eu tiver cometido 
um erro aqui, aqui mesmo diante de todos, Ele vai corrigir por mim. Eu quero que esteja certo. Não há 
necessidade de ficar com aquilo que imaginou; há algo que está certo e nós queremos isso. Nós 
queremos que Deus nos dê aquilo que está certo.

36

Assim, agora, nós vimos estes cavaleiros enquanto eles apareciam - o primeiro cavalo. Agora... e 
nós damos conta que esse era o anticristo que surgiu. E depois vimos ontem à noite que o mesmo 
homem que surgiu como anticristo com o cavalo branco, nós vimo-lo com uma espada ontem à noite, a 
cavalgar e a matar pessoas.

37

Agora, é sempre o natural e o espiritual. E por causa da Igreja, eu quero tipificar, antes de 
chegarmos à abertura deste Selo - que, aquilo que Ele me deu eu tenho aqui escrito. Eu tenho aqui 
várias Escrituras, sete ou oito páginas e enquanto me refiro a isso... Repare. Eu quero dar um tipo da 
Igreja e torná-lo tão claro que você vai ter de ver isso, veja.

Agora, havia uma noiva natural no jardim do Éden. (Lembra-se de ontem à noite, essa noiva 
natural?) Ela era a querida de Adão, nem sequer era sua esposa ainda, porque ele ainda não a tinha 
conhecido como esposa. Tal como Maria era esposa de José, mas ele ainda não a tinha conhecido. Ela 
foi achada grávida, vê? Agora, antes que Adão conhecesse a sua esposa, ela era apenas uma noiva 
para ele. Muito bem. E nós vimos que Deus... Ela caiu no jardim do Éden porque não conseguiu manter a 
Palavra de Deus.

38

Agora, Ele sabia que Satanás seria solto no meio deles, por isso Ele deu-lhe um lugar onde ficar, 
fortificou-os. Bem, quem podia conhecer um lugar melhor para estar fortificado do que Deus, se Ele 
estivesse a tentar cuidar dos Seus próprios filhos? Se eu quisesse cuidar do meu pequeno Joseph, bem, 
irmão, tudo... E se eu soubesse que a sua vida dependia disso, ora... E... eu era capaz de o fazer, ora... 
Se um reforço de betão de doze metros fosse a coisa que resolvesse isso, eu faria de vinte e sete 
metros para ter a certeza.

39

E se eu consigo pensar assim acerca do meu pequeno rapaz - que, se a sua vida mortal se 
perdesse, eu creio que uma criança seria salva - quanto mais para Deus, para o Seu filho que se fosse 
perder eternamente! Ele podia colocá-lo atrás de quê? Ele colocou-o atrás da Sua própria Palavra. 
Enquanto você estiver nessa Palavra, você está salvo. “Se permanecerdes em mim e as minhas palavras 
em vós, então pedi o que quiserdes...” É isso - a Palavra.

Então Eva foi dar um passeio pelo jardim e encontrou-se com a serpente (um fulano do estilo 
bastante polido) e ela... E ele começou... Agora, ele estava do outro lado. Deus vive, habita, opera em 
humildade. Nunca de outra forma. Agora, a senhora humilde a andar por ali e Satanás veio como um 
fulano do estilo inteligente, astuto, polido. E ele queria vender-lhe o programa. Enquanto... Não importa 
quanto Satanás estivesse por ali, enquanto ela permanecesse atrás desta Palavra, ela estava bem. 
Assim, deixe Satanás fazer o que ele quiser, permaneça com a Palavra. Não faz diferença nenhuma. Se 
ele disser: “Ora, estás doente.”

40

“Pelas suas pisaduras sou sarado.”

“Bem, vais morrer.”

“Ele vai ressuscitar-me.”

Veja, permaneça atrás da Palavra - é só isso. Cristo retirou-Se para a Palavra: “Está escrito...” 
Agora, permaneça atrás da Palavra. Mas Eva, ela começou mais ou menos a ceder. Mas ela nunca cedeu 
em tudo; ela apenas cedeu numa pequena frase. E era isso que Satanás queria que ela fizesse. Ele 
tirou-a de trás da promessa de Deus pelo raciocínio. Nunca tente raciocinar em relação à Palavra de 
Deus. Creia nela! Assim, ela saiu dali e antes que Adão chegasse a ela como esposa, ela já estava 
corrompida por Satanás. E ela...

41

E reparou? Cristo fez a mesma coisa. Exactamente. Agora, para redimir, Deus tinha de estar lá 
primeiro. Reparou? Maria, antes que viesse a José, o Espírito Santo já tinha lá chegado. Amém. Vê? É aí 
que o Redentor vem.

Agora, repare, a mulher natural caiu e Deus fez uma forma para que ela fosse redimida. Apesar de 
ela ter caído, Ele fez uma forma. Agora, essa foi a primeira noiva na terra - caiu antes que ela e o seu
42
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marido estivessem casados. Ela caiu por causa do... pelo raciocínio. Em vez de permanecer com a 
Palavra, ela caiu. E ela caiu para a morte - separação eterna. Com ela, ela levou o seu marido e tudo o 
resto que havia na terra. Ela caiu.

Agora. Mas Deus, cheio de misericórdia, fez uma forma de redimir aquela mulher. E agora Ele 
prometeu-lhe - disse-lhe que um dia, no futuro, a verdadeira Palavra viria novamente a ela, a verdadeira 
Palavra ser-lhe-ia dada a conhecer. Agora, lembre-se disso, porque Ele prometeu Cristo através da 
mulher e Cristo é a Palavra.

43

S. João 1: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus... E o Verbo se 
fez carne e habitou entre nós...” Deus habitou entre nós em carne. Ele era a Palavra. Antes da palavra, 
é um pensamento e um pensamento tem de ser criado. Muito bem. Assim, os pensamentos de Deus 
tornaram-se criação quando foram falados por uma palavra. Isso é quando Ele os apresenta a si na 
forma de um pensamento, o Seu pensamento, e lhe é revelado então continua a ser um pensamento até 
que você o fale.

É por isso... Moisés foi orar (aquela coluna de fogo à sua volta) e Ele disse: “Vai, aponta a tua vara 
em direcção ao leste e fala, chama por moscas.” Não havia moscas, mas ele foi e segurou na vara ali e 
disse: “Haja moscas.” Ainda não havia moscas nenhumas. Ele voltou para trás. Mas a Palavra, o 
pensamento de Deus, já tinha sido falado. É uma Palavra; agora tem de acontecer.

44

Agora, não vê onde Jesus disse: “Se disserdes a este monte...”? Não é “Se eu disser” - mas - “Se 
disserdes a este monte, move-te...”
45

E a primeira coisa, acho eu - no tempo de Moisés - grandes moscas verdes começam a zumbir e 
passado pouco tempo havia dois quilos por metro, veja. De onde vieram? Deus criou-as! Não vê...?

Deus podia destruir este mundo esta noite com mosquitos se Ele quisesse. Ora, Ele podia empilhar 
mosquitos até à lua. A única coisa que Ele faria, era dizer apenas: “Haja mosquitos até à lua.” Seria tudo 
o que teria de fazer. Nem químicos nem nada. Continuariam a crescer, a crescer, veja.

Ele consegue fazer aquilo que Ele quiser fazer. Ele é Deus, o Criador. A única coisa que Ele tem de 
fazer é apenas falar. Está certo. Ele é o Criador. Agora, se nós apenas nos dermos conta de como Ele é 
grande... Ele apenas faz aquilo que Ele deseja fazer. Ele senta-se ali e olha para as pessoas e estes 
pequenos instrutores a fazer-se de espertos e “Não há Deus” - e tudo o resto. Ora, é como se 
estivessem em Babel outra vez - Babel, melhor dizendo.

46

Agora, nós reparamos que Deus disse a Eva que passado um certo tempo: “A Palavra vai voltar a ti.” 
Agora, como é que ela caiu? Eu quero que a minha classe diga isso. De onde é que ela caiu? De onde é 
que Eva caiu? Da Palavra. Está certo? Da Palavra. E Deus disse que Ele ia fazer uma forma de a redimir 
de volta à Palavra novamente. Muito bem. Passado um certo tempo, a Palavra seria conhecida por ela. 
Muito bem. A Palavra viria por um propósito.

Agora, mantenha em mente agora aquilo que eu estou a dizer. A Palavra viria a ela por um propósito 
- que era para a redenção. Muito bem. Mas até essa altura, ela tinha um substituto que iria funcionar 
até que chegasse o tempo para a Palavra original. Agora, entendem claramente?

47

Ele disse-lhe que a Palavra voltaria a ela. Mas, até essa altura, Ele deu-lhe um substituto, até que 
chegou esse tempo. Assim, Ele deu-lhe uma oferta para fazer um substituto para esse Sangue. Agora, o 
sangue era de touros e ovelhas, bodes e assim; mas não tirava o pecado dela, veja. Apenas cobria o 
pecado dela. Não o retirava; cobria-o. Porque era o sangue de um animal e no sangue de um animal está 
vida animal. Era um substituto até que o verdadeiro (agora, preparem-se), o verdadeiro sangue humano, 
como seriam seres humanos, se incarnasse. Deus! Sem sexo, virgem - o nascimento virgem produziu 
isso.

Agora, a Palavra prometida de Deus tornou-se Sangue e foi incarnada na pessoa de Jesus Cristo, o 
Salvador. O sangue de touros e de bodes e assim por diante... Mas agora espere. Deus fez aqui uma 
promessa, dizendo que estaria lá quando chegasse. A sua semente ia ferir a cabeça da serpente. Agora, 
se a sua semente viesse, tal como de Adão, ou como tinha vindo da serpente e assim por diante, então 
ia continuar a ser semente pecaminosa.

48

Foi por isso que João chorou. Não havia ninguém, porque ninguém... Todos estavam do outro lado da 
barricada, do abismo. Mas chegou um tempo em que este sangue substituto de animal seria eliminado, 
quando o verdadeiro Sangue incarnado viesse - Deus, feito carne e sangue. A Bíblia disse que Ele era. I 
Timóteo 3:16: “...sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: porque Deus se manifestou em 
carne...” Está certo. O nascimento virgem fez isto.

Agora, o sangue de ovelhas e de bodes cobriu o pecado, mas não se livrou dele, porque era o 
sangue  de  um  animal.  Mas  devia  ser  suficiente,  devia  ser  um  substituto.  E  é  claro  que  eles  se
49
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habituaram a esse substituto. E assim continuaram. E quando a verdadeira Palavra prometida se 
manifestou em Jesus Cristo, que provou ser o Filho do grande Criador, Deus, e foi vindicado que era a 
Palavra viva de Deus... Ele provou que era. Ele podia falar e trazer coisas à existência.

Não há um ser humano nem nada no mundo que consiga fazer isso. Não há nada na terra que 
consiga criar, a não ser Deus. O diabo não consegue criar. Ele perverte aquilo que foi criado, mas ele não 
consegue criar. O pecado é apenas justiça pervertida. Sabe o que eu quero dizer? O que é uma mentira? 
É a verdade mal interpretada, veja. O que é um adultério? É o acto legítimo pervertido. Tudo no 
pecado... O pecado é apenas a verdade pervertida.

Agora, ele não conseguia criar; mas quando Cristo veio, provou que Ele era o Criador. Ali estava o 
Sangue que tinha sido prometido. Agora, se quiser ler isso, vamos abrir por um minuto. Vamos levar 
algum tempo nisto de qualquer forma, esta noite. Põe-me nervoso. Penso que todos querem ir para 
casa, você sabe. Agora, vamos ver Actos 2 (obrigado) e vamos apenas... Actos 2 e vamos ver se isto 
está certo ou não, se Ele era... se Ele provou que era Deus. Actos 2, agora vamos até aqui ao versículo 
22, Pedro a falar no dia de Pentecostes.

50

Varões israelitas, escutai estas palavras: A Jesus de Nazaré, varão aprovado por Deus 
entre vós, com maravilhas... prodígios e sinais, que Deus, por ele, fez no meio de vós, 
como vós mesmos bem sabeis;

“Um homem que foi aprovado que era Deus no meio de vós.” Pelas coisas que Ele fez, provou que Ele 
era. Aqui está Pedro a levantar-se no Sinédrio a dizer-lhes. Nicodemos sabia a mesma coisa. Ele disse: 
“Rabi, todos sabemos que tu és mestre que vem de Deus, porque nenhum homem podia fazer estas 
coisas, a não ser que venha de Deus.” Eles sabiam. Mas porquê?

51

Agora veja. Agora, isto foi prometido a Eva. Mas quando aquela noiva veio e recusou... Quando a 
verdadeira Palavra veio a ela... Assim, a mulher recusou reconhecer - a noiva Hebreia, porque ela era a 
noiva de Deus. Ele repudiou-a em divórcio. Está certo? Ela era a noiva de Deus.

52

Você diz: “Bem, eles ainda não estavam casados.” Está certo, mas José ia repudiar Maria antes de 
eles estarem casados. Ele estava comprometido com ela.

E quando Ele veio, e a Palavra que Ele prometeu veio, para o casamento, Ele achou-a envolvida no 
seu substituto de tal forma que ela não ia receber a verdadeira promessa que tinha sido feita - a 
Palavra, Cristo.

Talvez não entendam. Deixe-me ver isso outra vez. Eu quero que entendam isto, vejam. Ela estava 
prometida, a noiva, Eva, para ser um Redentor. A Palavra seria um Redentor. E quando a Palavra veio, 
feita carne, ela rejeitou. Ela estava entregue a substitutos (agora fixe esse substituto), entregue a 
substitutos para continuar até que o Redentor viesse. E quando o Redentor veio ela quis continuar com 
o seu substituto e rejeitou a verdadeira Palavra. Essa foi a noiva Hebreia. Ele fez também isso pela 
segunda noiva Eva, a mãe de todos os seres espirituais. Vê? Eva significa: “a mãe de todos os que... 
realmente, todos os que vivem. Eva, mãe de todos os que vivem.”

53

Quando Ele veio para a noiva Hebreia, ela era a mãe de todos os que viviam, mas ela rejeitou.54

A Eva natural caiu no Éden ao dar ouvidos ao raciocínio de Satanás contra a Palavra de Deus. Foi 
assim que ela caiu. Muito bem, senhor. Ela caiu porque fez isso. A Eva espiritual - agora, essa é a igreja, 
a noiva de Cristo - ela não caiu no Éden, mas em Roma! Vê? No Concílio de Nicéia quando ela rejeitou, 
essa igreja Pentecostal que foi até Nicéia e deu ouvidos ao raciocínio Romano, em vez de se firmar na 
Palavra, ela caiu. E tudo o que estava longe dela morreu com ela, o que estava à volta dela.

Agora, tal como a Eva natural caiu, a Eva espiritual caiu. A noiva de Deus caiu no jardim; a noiva de 
Cristo caiu em Roma. Repare. Pelo mesmo raciocínio contra a Palavra de Deus, ela também perdeu os 
seus direitos de virtude para Satanás - que, vemos na abertura destes Selos que isso era Satanás e 
ainda é Satanás ali. A Bíblia disse que é o próprio trono de Satanás.

55

E como Eva perdeu os seus direitos de virtude e os entregou a Satanás no jardim do Éden, a igreja, 
a noiva de Cristo fez a mesma coisa em Roma, quando entregou a Bíblia em troca dos seus dogmas e 
raciocínios.

Vê como isso tipifica? Veja esses tipos, tem de dar certo. Se as minhas mãos parecem... Se eu 
nunca me tivesse visto e se visse a minha sombra a aproximar-se, eu saberia como é que eu me 
pareceria. Vê? Mas, é assim... Se quiser saber o que aí vem, olhe para o que já aconteceu. “Porque 
todas as coisas antigas foram sombras das coisas futuras” - disse a Bíblia. Muito bem.

Ela perdeu a sua Palavra virtuosa (a Palavra de Deus), quando vendeu a Bíblia e colocou um homem 
ali que diz que a igreja tem o direito a mudar qualquer coisa que eles queiram mudar. E já o fizeram. E a
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noiva de Cristo, a noiva Pentecostal, vendeu a sua virtude em Nicéia, tal como Eva vendeu a sua 
virtude a Satanás no jardim do Éden - exactamente. Muito bem.

Deus prometeu a esta igreja, a esta igreja Pentecostal, sabendo que ela o ia fazer, como Ele fez 
com Eva... Deus prometeu à igreja Pentecostal... Crê que ela vendeu a sua primogenitura antes... a sua 
virtude quando ela saiu ali? Crê nisso? Claro que sim. Então, de que serve um credo que não é baseado 
nesta Bíblia?

56

Eu quero que alguém encontre aquilo que é chamado o Credo dos Apóstolos ou uma palavra sequer 
dele na Bíblia. Isso é um credo Católico, não é um credo dos apóstolos. Leia Actos 2:38. Esse é o credo 
dos apóstolos. Agora. É isso que eles usam a toda a hora de qualquer forma.

Assim, eles venderam a sua primogenitura. Não só isso: Metodistas, Baptistas, Presbiterianos, 
Pentecostais e os outros fizeram o mesmo. Ela formou uma denominação. Foi Roma que a levou a fazer 
isso. Ela formou uma denominação e colocou homens na liderança. E os Metodistas, Baptistas, 
Pentecostais e todos fizeram a mesma coisa - colocaram um grupo de homens na liderança.

57

Não importa aquilo que Deus diz, você tem de fazer da forma que eles dizem para fazer. O que é 
isto? Não é mais do que prostituição espiritual - o tipo de mulher errada. Sim, senhor. Credos - credos de 
mentira, formados pelo homem. Depois ela tornou-se, quando fez isso (agora vou provar isto), ela 
tornou-se uma prostituta para Deus. Crê que a Bíblia diz isso? Sim, senhor. As suas filhas fizeram o 
mesmo.

Agora, em Apocalipse 17, se quiser anotar, João foi levado em Espírito e viu uma grande prostituta 
assentada sobre... E nós lemos ontem à noite. “E havia sete colinas” e exactamente aquilo que ela tinha 
feito e “ela tinha dado ao mundo as suas fornicações imundas.” Está certo? “E todos os reis da terra 
cometeram fornicações com ela” - engano, roubo, mentira, pagar pelo arrependimento e novenas e tudo 
o resto.

58

Agora lembre-se, ela tinha filhas! Bem, se ela se tornou um corpo debaixo de um sistema 
organizacional, então o sistema inteiro está errado. E se Eva, ao desobedecer a Deus, lançou tudo o que 
estava debaixo dela na morte... E cada igreja que se organiza, lança tudo o que está debaixo dela na 
morte. Exactamente. Está tudo perdido. Isso está exactamente de acordo com a Palavra aqui.

Leia Apocalipse 17. E a Bíblia disse que Ele ia queimá-la com fogo e todos os seus filhos com ela. 
Está certo. Isso significa todo o sistema organizacional vai ser queimado com a prostituta. Isso soa duro 
mas... eu sei que vão ouvir acerca disso e eu quero ouvir acerca disso. E eu... ainda assim, está certo. 
A Bíblia disse isso, por isso está certo.

59

“Ela tornou-se uma prostituta.” Pode ler em Apocalipse, no capítulo 17. O que é que ela fez? “Ela 
cometeu fornicações contra o seu próprio marido.” “Bem...” - é você que diz. Não, isso é a Bíblia. A 
Palavra é Deus! Se retirar alguma coisa... Gostava de ver a sua esposa a beijar algum outro homem? Se 
ela não fizesse nada mais do que isso, você não ia querer que ela o fizesse. Ela ia provar a sua 
infidelidade. “Todo aquele que retirar uma palavra ou acrescentar uma a isso...” Aleluia!

Deus quer a Sua Esposa pura com a Palavra. É assim que ela deve estar, porque nada, “nem um jota 
ou um til nem nada passará dessa lei, desse livro, até que tudo seja cumprido.” Jesus disse: “Os céus e 
a terra passarão, mas a minha Palavra nunca passará.” Não coloque nenhuma interpretação particular 
nisso. Ele quer uma pura, sem adultério... nem sequer um namorico. Eu não ia querer a minha esposa a 
namoriscar algum outro homem. E quando você vai ouvir algum tipo de raciocínio para além disso, você 
está a ouvir... está a namoriscar com Satanás. Amém! Isso não o faz sentir religioso? Deus quer que 
você permaneça sem adultério. Permaneça aí mesmo com essa Palavra. Permaneça com ela. Muito bem.

60

Deus prometeu-lhe a ela, como fez com Eva no jardim do Éden, a esta última Eva aqui, que... A 
igreja Pentecostal, o princípio da igreja, a própria igreja, é uma mãe de todos os viventes, porque 
enquanto eles vão lá... Mas veja, quando assumem os pecados dela, eles morrem com ela.

61

Aqui vem alguém. Ele diria: “Quero servir a Deus.”

Eles dizem: “Bem, aqui está o que tem de fazer. Vá ali e arrependa-se.”

“Muito bem, vou fazer isso. Glória a Deus. Vou ali e vou arrepender-me.”

“Agora venha e junte-se a nós.”

Aí, aí está. Isso apanhou-o. Está certo - morreu com aquilo. É isso que este Livro está a ensinar, 
veja. Não é aquilo que eu estou a dizer; porque diz isso aqui. Muito bem.

Agora, Deus prometeu-lhe a ela como Ele fez com Eva... Ele disse a Eva que viria o tempo em que a 
Palavra  voltaria  a  ela  novamente.  Agora,  lembra-se  disso?  Aquilo  que  ela  perdeu,  seria  restaurado  -
62
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porque só há uma coisa que pode restaurar, que é a Palavra. Exactamente.

Como eu disse: “Dispare uma arma. Se não atingir o alvo, veja onde é que se desviou. Tem de voltar 
lá e começar de novo.” E se voltar atrás, você vai a Nicéia. É aí que você começa de novo, veja. Volte 
atrás para longe dessas organizações, para longe de todas essas igrejas.

Nós temos visto estes Selos perfeitamente. Eu sempre me perguntei por toda a minha vida porque é 
que eu era tão contra os sistemas organizacionais. Não é contra as pessoas, não. As pessoas são como 
eu, ou como você, ou como qualquer outra pessoa. Mas esse sistema, esse sistema denominacional. 
Agora eu vejo aí mesmo. Eu nunca soube até agora. Está certo.

Deus prometeu à Eva espiritual, o mesmo que prometeu à Eva natural, que a Palavra seria 
novamente restaurada para ela. Nos últimos dias, Ele ia restaurar a... a Igreja de volta à Palavra original.
63

Agora veja com muita atenção. Quero que tenha a certeza agora. Deus prometeu a Eva que viria o 
tempo em que a Palavra seria restaurada pela semente dela. Esta Palavra, Ela mesma, tornar-se-ia 
semente. E quando eles lhe deram um substituto, ela firmou-se a esse substituto. E quando a Palavra 
veio a ela, o que é que ela fez? “Não quero!” Era demasiado humilde. Não parecia certo para ela. Não era 
suficientemente polido.

“Um estábulo? Oh, bem! Um homem assim - nem um dia na escola? Ora, eu não conseguia aceitar 
isso. Isso não é nenhum Messias. Um homem que deixa os outros pontapeá-lo assim e depois chamar 
Messias? Deixa-os colocar um trapo à volta da cara e bater-lhe na cabeça e chama-Se a Si mesmo um 
profeta? Um verdadeiro profeta ia levantar-se contra eles.”

Eles não conheciam os profetas. Jesus disse isso. Ele disse: “Se conhecêsseis os profetas, a Mim me 
conheceríeis.”

Agora repare. Mas quando a Palavra veio a ela, exactamente da forma que Deus disse que ia vir, ela 
tinha delineado de uma outra forma. Eu estou a falar da noiva - a noiva Judia, a noiva Hebreia. Isso foi 
Eva para começar. Depois, quando veio aqui, ela não queria. Ela quis permanecer com os substitutos 
dela.

64

Agora, Deus prometeu à Eva espiritual no Pentecostes... Disse-lhe antes mesmo que acontecesse 
(quatrocentos anos antes da igreja cair), que eles se iam desviar e que fariam aquilo que têm feito. Mas 
Ele prometeu que nos últimos dias enviaria a Palavra novamente.

Jesus disse a mesma coisa quando estava na terra. Ele ia enviar novamente e o que é... o que é 
que vai encontrar? Vai encontrar a mesma coisa que encontrou quando veio da primeira vez. Certo. Eles 
têm a mesma coisa. Eles querem os seus substitutos. Querem as suas denominações, querem os seus 
credos, querem viver da forma que quiserem. E querem... “Bem, eu sou fulano de tal. Eu pertenço a tal e 
tal.” Não faz qualquer diferença aquilo que Deus está a fazer e quanto é que Ele Se manifesta. Ele podia 
ressuscitar os mortos, Ele podia dizer os segredos dos corações, Ele podia fazer tudo aquilo que a Bíblia 
disse que Ele faria. Isso não faz diferença nenhuma. “Se não estiver ligado à minha organização, não 
vale nada.”

65

...a mesma coisa que aquela noiva Hebreia fez. Está certo. Vê? Eles deram ouvidos ao substituto e 
Deus prometeu-lhes o verdadeiro. E quando o verdadeiro veio, eles não quiseram. Era demasiado 
humilde.

Agora, hoje é a mesma coisa. Quando surge em cena, agora, se Deus disse em Malaquias 4 que Ele 
ia enviar a Mensagem nos últimos dias que ia restaurar... Joel disse: “Eu restituirei todos os anos...” Tudo 
aquilo que Roma comeu e tudo aquilo que os Metodistas comeram e tudo aquilo que os Baptistas 
comeram, daquele ramo original Pentecostal, Deus disse: “Eu restituirei nos últimos dias!” Está certo.

66

E Ele consegue enviar-nos uma pessoa assim, que vai ser... A única coisa a que Deus já enviou a 
Sua Palavra foi a um profeta. Não foi a reformadores; a profetas. Não era a hora para isso. Agora está a 
chegar a hora. E é por isso que nós estamos à espera que isso venha. Será tão humilde e gentil e tão...

Oh, bem. Você acha que aqueles aristocratas Metodistas, Baptistas e Presbiterianos e Pentecostais 
vão chegar a receber?
67

“Ora” - diz você - “Pentecostais?”

Os Pentecostais são os de Laodicéia; “ricos e de nada têm falta.” Diz: “Não sabes que és pobre.” 
Pode estar a construir edifícios de milhões de dólares, mas continua a ser pobre, pobre espiritualmente.

“Oh” - diz você - “eu vejo tudo.” Está cego!

“Bem” - diz você - “bendito Deus, estou coberto.” Nu!



11O Terceiro Selo

“Bem, tenho a certeza que os nossos rapazes... Nós temos seminários.” E não o sabem!

Agora, isso funciona para os dois lados. Agora, se a Bíblia disse que a igreja de Laodicéia estaria 
nessa condição e não há ninguém na terra que possa negar que esta não é a última era; porque a Era 
da Igreja de Laodicéia é a Sétima Era da Igreja e aqui estamos nós! Os segundos dois mil anos estão a 
terminar. Não há mais Eras da Igreja.

É por isso que vocês, irmãos da “chuva serôdia” não podiam iniciar outra organização. Não vai haver 
mais nenhuma. Está certo. Está no fim. Amém! Não pode haver mais Eras da Igreja. Está tudo acabado.

Mas então, se a mensagem Pentecostal foi a última mensagem que... Justificação, santificação e o 
baptismo do Espírito Santo, as três últimas mensagens, as três últimas Eras da Igreja, formam o 
nascimento completo - tal como quando uma mulher vai ter o seu bebé. A primeira coisa que realmente 
acontece é a água; a seguir é o sangue; a seguir é a vida.

68

Quando eles mataram Jesus na cruz, a substância saiu do Seu corpo para formar o novo... para 
formar o nascimento. Eles feriram o Seu lado, Sangue e Água saíram e “Nas Tuas mãos entrego o Meu 
Espírito.” Aquilo que saiu do Seu corpo foi Água, Sangue, Espírito. I João 5:7 fala-lhe acerca disso.

“Há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra (que é Cristo) e o Espírito Santo” e estes três 
concordam num. Não são um, mas concordam num. E há três que testificam... “São um, quero dizer.” 
Enganei-me. “E os três que testificam na terra são a água, o sangue e o espírito e eles concordam num.”

69

Você pode ser santificado sem ser justificado e você pode ser justificado sem ser santificado. Você 
pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Exactamente. Os discípulos em João 17:17 foram 
santificados e foi-lhes dado poder para expulsar demónios e ainda não tinham o Espírito Santo. Claro. 
Eles tiveram de subir ao Pentecostes e esperar até que o Espírito Santo viesse. Foi aí que Judas mostrou 
as suas cores. Vê como esse espírito operou pela justificação, santificação? Mas quando chegou ao fim, 
ele mostrou as suas cores. Está certo.

Agora repare. Agora, estamos aqui no tempo do fim. E a Eva espiritual, tal como foi prometido à Eva 
Hebreia... Foi prometido à noiva Hebreia que a Palavra ia voltar. E a noiva espiritual do Pentecostes, 
quando ela caiu em Nicéia, então foi-lhe prometido que nos últimos dias a Palavra vai voltar novamente. 
Agora, você diz... Se quiser outra escritura, veja aqui, Apocalipse 10. Dizia: “Na hora, no tempo do 
último anjo, do sétimo anjo, do sétimo mensageiro, começa a soar, o mistério de Deus está terminado.” 
Veja, a restauração de volta à Palavra.

70

A Bíblia disse que “este mensageiro dos últimos dias seria... restauraria de volta à fé original, de 
volta à fé dos pais.” Mas acha que eles vão receber? Não, senhor. Nos últimos dias Ele ia restaurar a 
Palavra original, como disse em Malaquias 4, que ela perdeu.

Agora, ela perdeu essa Palavra em Nicéia. Eva perdeu no Éden. Eva rejeitou a sua no Calvário e o 
grupo de Nicéia está a rejeitar nos últimos dias - a mesma coisa. Bem. Mas quando a Palavra veio em 
carne humana, ela - Eva, a igreja Hebreia, mãe de todos os espirituais, a viver naquela altura - ela 
rejeitou. Ela estava tão morta nas suas tradições e dogmas, que perdeu isso. Tal como esta. 
Exactamente.

Muito bem. Eles não O viram, a Palavra viva manifestada em carne pela Palavra que está prometida. 
A Palavra prometeu fazer estas coisas. A promessa foi feita que será assim nos últimos dias. “Como foi 
nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.” Agora, veja o que aconteceu em Sodoma. 
“Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem.” Veja o que aconteceu naquela 
altura, vê? Agora, Ele disse que seria a mesma coisa e nós estamos a viver nesse dia em que poderia 
haver... acho que conseguia ver seiscentas promessas acerca disso assim na Escritura, só a referir-se a 
isso, vê? Agora... mas eles rejeitaram.

71

Ela firmou-se nas suas tradições e no substituto, em vez da... Ela firmou-se no sangue substituto, 
em vez do Sangue verdadeiro. Jesus, a Palavra, quando Ele foi manifestado a ela... Porque ela firmou-se 
a estas tradições, Jesus, a Palavra manifestada, disse à noiva, à noiva Hebreia: “Porque te firmaste nas 
tuas tradições, tornas a Palavra de Deus sem efeito para ti.” Não pode ser eficaz.

Agora é por essa razão que hoje os reavivamentos que devíamos ter... Nós temos reavivamentos 
denominacionais; nós não tivemos um verdadeiro movimento. Não, não, não. Não, senhor. Não pense que 
temos reavivamentos. Não temos. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja - mas 
não têm um reavivamento em lugar nenhum. Não.

72

A Noiva ainda não teve um reavivamento. Ainda não houve ali reavivamento nenhum, nenhuma 
manifestação de Deus para mover a Noiva ainda, vê? Estamos à espera disso. Vão ser precisos esses 
sete trovões desconhecidos ali para a acordar outra vez. Ele vai enviá-los. Ele prometeu. Agora veja. 
Agora, ela estava morta.
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Agora, se as igrejas esquecessem os seus credos e esquecessem os seus dogmas e pegassem na 
Bíblia, se defendessem a promessa, então tornar-se-ia eficaz para eles. Mas veja, Jesus disse: “Com as 
vossas tradições tornais a Palavra de Deus sem efeito para vocês.” Bem, isso hoje é a mesma coisa com 
a Eva espiritual, veja. A noiva espiritual de hoje, assim chamada igreja, ela toma a Palavra de Deus; e 
não a vai aceitar e aceita em vez disso os dogmas. Por isso, a Palavra não tem efeito para ela, porque 
tenta introduzir o seu credo na Palavra e isso não vai funcionar.

73

Agora, aquilo que precisamos hoje... eu continuo a ler isto aqui “O Arauto da Sua Vinda.” Pelas 
manchetes: “Precisamos que volte um profeta! Precisamos que volte um profeta!” E eu acho que quando 
ele voltar, eles não vão saber nada acerca disso. Está certo. Foi sempre assim. “Precisamos...” Tudo 
aquilo de que eles falam: “Precisamos que volte um profeta, que traga a Palavra do Senhor - sem medo. 
Nós cremos que a Bíblia prometeu.”

74

Agora, eu sei que o Irmão Moore e os outros, comem em sua casa e tudo o resto (do editor). Ele é 
um dos melhores homens, eu acho - um dos melhores. Mas veja, ele sabe que temos de ter isso. E a 
Irmã Moore, uma das melhores mulheres, pobrezinha - e eles se sacrificaram. E esse é um dos melhores 
jornais que há, na minha opinião, é “O Arauto da Sua Vinda.” Mas vê-se que eles continuam a clamar 
que “Nós precisamos de um profeta! Nós precisamos de um profeta!” Vê? Bem! É disso que eles falam.

Então aqui estamos nós hoje. E como ontem e hoje a anunciarem no rádio que nas igrejas Baptistas 
e assim por diante, que não nos devemos juntar aos Católicos, mas devemos ter companheirismo com 
eles. E aqui mesmo, a mensagem a surgir aqui mesmo, para se afastar desse veneno! “Como podem dois 
andar juntos a não ser que estejam de acordo?”

75

A luz e as trevas não podem ter companheirismo. Quando a luz entra, as trevas saem. É o mais 
poderoso. Não consegue apagar a luz com as trevas, mas consegue apagar as trevas com a luz. Está 
certo. E Ele é a Luz e Ele é a Palavra. Aí está, de volta outra vez. Não consegue fazer com que minta 
nem que faça algo de errado. Volta ao ponto outra vez. Sim, senhor.

Tal como um homem qualquer a tentar arranjar confusão consigo. Se você souber onde está firmado, 
sabe aquilo em que ele crê... É como pegar num coelho e largá-lo numa cerca e tem todos os buracos 
tapados. Fique à porta; ele tem de voltar. Ele tem de voltar à porta outra vez porque é a única forma 
que ele tem de sair. Ele vai esticar a cabeça por aqui e quase parte o pescoço e vai andar por ali. Pode 
ficar a olhar para ele. Ele vai voltar. Está certo. É a única forma de o fazer - permanecer com essa 
Palavra! Pode gritar por toda a parte o seu credo, vai partir o pescoço em toda a parte. Mas tem de 
voltar a esta Palavra.

76

Agora veja, eles não querem isso. Eles não querem a Palavra de Deus. Porque ela firmou-se nas suas 
tradições, ela manteve a Palavra de Deus... sem efeito. O mesmo agora na Eva espiritual. Ela não quer... 
Ela quer manter as suas tradições e afastar-se da Palavra de Deus. Ela volta a firmar-se nas 
denominações e nos seus credos e nas tradições dos anciãos, em vez de tomar a Palavra de Deus.

77

E quando a promessa da Palavra nos últimos dias é trazida a ela, ela não a vai receber, porque com 
as suas tradições... Como a noiva Hebreia fez, a verdadeira Palavra - apesar de ser manifestada, 
provada, vindicada - ela não a vai receber. Porque não? Porque está ali o tipo dela. Ela não pode fazer 
isso! Está certo. Ela não pode ir contra o tipo, vê? E está predito que ela o ia fazer. Então, como é que 
vai impedir? Agora, a única coisa a fazer é estar feliz por você estar dentro. É só isso. Esteja pronto 
para isso.

Muito bem, Deus prometeu nos últimos dias que Ele ia manifestar e vindicar a Sua Palavra a ela; e, 
ainda assim, ela não ia fazer. Tudo aquilo que Deus lhe prometeu pelos Seus servos, os profetas... Deus 
prometeu por Jesus Cristo, Deus prometeu por Joel, Deus prometeu por Paulo, Deus prometeu por 
Malaquias, Deus prometeu por João, o revelador, todos esses profetas, exactamente aquilo que a última 
mensagem ia ser para ela.

Agora, se quiser anotar: (claro que vocês conhecem todas elas) Jesus - João 14:12; e Joel - Joel 
2:38; Paulo - II Timóteo 3; Malaquias - capítulo 4; e João, o revelador - Apocalipse 10:1-17.
78

...exactamente aquilo que ia acontecer agora. E para a igreja, o que é isto? A Palavra incarnada, 
feita carne no meio do Seu povo novamente e eles não crêem nisso.

Sabe o que Jesus disse quando viu... quando Ele operou aqueles milagres perante eles e provou que 
Ele era Deus? Provou que aquilo que Ele estava a fazer Ele tinha feito exactamente? Ele disse-lhes, Ele 
disse: “Oh, Cafarnaum, que és exaltada até ao céu, se as obras tivessem sido... se as obras poderosas 
que foram feitas em ti tivessem sido feitas em Sodoma, ela ainda estaria hoje de pé.” Está certo.

79

Em Cafarnaum, Ele nunca fez nada a não ser curar algumas pessoas e disse-lhes os segredos dos 
seus corações e saiu. Só isso! Veja, eles não sabem o que são obras poderosas. Eles pensam que tem 
de haver um grande programa onde todos se levantam, o juiz faz um discurso e as bandas tocam e as
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cores voam. E as mulheres bem vestidas ficam por ali e todos os doutorados e os doutorados em direito, 
os chapéus bem altos e os colarinhos dobrados e tudo o resto - todos eles têm de entrar. Isso é algo 
grande! Deus disse: “É loucura.”

Ele traz uma coisa pequena que não sabe o que... a diferença, talvez, no alfabeto e faz alguma 
coisa que apenas coloca a verdadeira Igreja em fogo; e os outros dizem: “Um bando de fanáticos 
religiosos.” Deus chama a isso “grande”; e o mundo chama a isso “loucura.” O mundo chama a isso 
“grande”; e Deus chama a isso “loucura.” Veja, vice-versa. E a coisa que Deus prometeu, Deus vai fazer 
e tem feito. Aqui estamos nós.

80

Agora, ela continua como estava - a Eva Hebreia. Ela não o vai fazer. Pode ressuscitar os mortos; 
pode ver o Espírito de Deus. Jesus desceu, vindicou que era o Filho de Deus. Primeiro, começou a pregar. 
Bem, eles pensaram: “Bem, é um homem um pouco estranho. Quem é Ele afinal?”

81

A primeira coisa que acontece é que as pessoas começam a dizer... Claro que diziam antes, quando 
veio o Seu precursor (João), diziam: “És tu o Messias?”

Ele disse: “Não, mas Ele está algures no meio de vós.” Vê? Porquê? Ele sabia, quando a Sua 
mensagem aconteceu, aquilo que Ele devia fazer. Ele sabia aquilo que Ele ia fazer.

Tal como Noé, a continuar a olhar para Enoque. Quando Enoque foi, Noé disse: “É melhor ficar 
próximo da arca. O tempo está próximo.” Noé continuou a olhar para Enoque, veja, e João esperou pelo 
sinal que Jesus lhe disse... ou que Deus lhe disse para esperar. Ele disse: “Ele está aqui mesmo agora 
algures no meio de vós. Eu não O conheço, mas vou conhecê-Lo.”

82

Ali de pé e eles disseram: “Não és tu o Messias?” Disse: “Fomos enviados desde a sede.” Disseram: 
“Os anciãos e todos nos enviaram até aqui. Se tu és o Messias, porque não vens e te dás a conhecer 
ali? - não é nesta coisa aqui. Vem lá e dá-te a conhecer.”

Ele disse: “Eu não sou o Messias.” Ele disse: “Eu sou a voz do que clama no deserto.”

Isso passou-lhes completamente ao lado. Eles não sabiam nada acerca daquilo e, no entanto, 
estavam todos à espera que ele viesse, mas não podia ser um homem daqueles. Oh, bem! Isso seria 
terrível!

“De que escola vens?”

“De nenhuma.”

“Tens o teu cartão de companheirismo?”

“O que é isso?” Ele era ungido de Deus. Ele disse: “Só tenho uma coisa. O machado está posto à 
raiz da árvore.” Agora. Era tudo o que ele tinha. Ele falava nos termos de um agricultor, não nos termos 
de um ministro - víboras, machados e árvores e assim por diante. Ele não falava em termos 
eclesiásticos, mas Jesus disse que nunca houve um profeta como ele. Nunca houve um homem nascido 
de mulher como ele, até ao seu dia. Certo.

83

Ele foi mais do que um profeta; ele foi o mensageiro do concerto - ficou entre as duas dispensações 
a vir, veja. Mais do que um profeta. E assim, então, ficou ali - eles não o conheceram. Não o 
entenderam. Ele era um homem meio estranho, por isso não o viram, veja.

Então quando Jesus veio, nessa altura, e claro que eles não O iam aceitar, a este filho do 
carpinteiro! Não havia nada assim, com um nome sombrio atrás de Si, de ilegitimidade. Eles nunca iam 
olhar para um homem daqueles.

84

Mas veja o que Deus fez. Ele pegou nos analfabetos, pobres, pescadores, homens da floresta, 
agricultores e prostitutas e deixou os dignitários ali sentados. Porquê? Porque é que Ele fez isso? Porque 
é que Ele fez uma coisa dessas? Consegue imaginar? Porque aquelas pessoas reconheceram que Ele era 
a Palavra.

Agora, vamos olhar para Ele só um minuto. Aqui está um velho pescador ignorante. Ele não 
consegue assinar o seu nome. A Bíblia disse que ele era ignorante e iletrado. Ele traz o seu peixe acima 
e pousa-o e vai ali e vê de que se trata este barulho todo. Mas lá no fundo ele sabia que a Bíblia disse 
que o Messias... Todos os Hebreus esperam pelo Messias, porque haveria algo da Escritura a acontecer 
quando Ele viesse.

85

Houve muitos messias que se levantaram e disseram: “Sou eu” - e guiaram-nos às centenas e 
pereceram e tudo o resto. Mas veja, isso foi para desviar a atenção do verdadeiro quando Ele viesse. 
Nós tivemos mantos de Elias e casacos e tudo o resto; mas isso é apenas para desviar a atenção do 
verdadeiro quando vier. Está certo. Todo o tipo de pessoas já usou mantos e vestes e foram enterradas

86
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em todos os tipos de capuzes virados ao contrário e tudo o resto. Isso não... isso apenas vindica, como 
um dólar falso - mostra que há um válido algures se o conseguir encontrar, vê?

Assim, aqui veio Ele. Agora, estes dignitários vieram e estavam de tal modo nos seus substitutos: 
“Ora” - diziam eles - “agora, se o Messias vier, Ele virá certamente a Caifás. Ele virá à nossa 
denominação. Ele virá aos Fariseus.”

Os Saduceus: “Isso é o que vocês pensam. Ele virá aos Saduceus.”

Ali estavam eles, veja - a mesma coisa que eles têm hoje. Agora, mas quando Ele veio, foi estranho. 
Ele foi... veio, oh, bastante contrário àquilo que eles pensavam. Mas Ele veio de acordo com a Palavra; 
e eles não conheceram a Palavra.

87

Deixe-me dizer isso bem... para que vocês... vai penetrar bem fundo. Eu quero que nós entendamos. 
Esse é o vosso problema hoje! Vocês não conhecem a Palavra!

Jesus disse: “Podeis discernir a face dos céus, mas não podeis discernir os sinais do tempo.”

Eles disseram: “Nós temos Moisés...”

Jesus disse: “Se conhecêsseis Moisés, me conheceríeis a mim.” Eles não conheciam Moisés e, por 
isso, não souberam. Conheciam apenas um credo que tinha sido cozinhado.

Agora, vamos ver este velho pescador. Ele pousa o seu cesto, pôs a sua barba para baixo, avança: 
“Acho que vou ver quem é.”
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O seu irmão disse: “Anda. Vamos até aqui. É o mesmo homem. É o homem que vimos no outro dia. 
Eu fiquei toda a noite com ele ontem. Sabes João, de quem eu estava a falar?”

“Sim, aquele selvagem ali? Sim, eu ouvi falar dele.” O velho Simão, você sabe, disse: “Eu ouvi falar 
dele ali. Sim, esteve ali... já faz dois ou três meses ali. Sim.”

“Bem, ele disse... e um dia ele estava ali, disse uma coisa estranha. Ele disse: «Sabem, aqui vem ele 
agora mesmo!» Eles disseram: «Como é que sabes?» Ele olhou para ali, estava ali um homem comum. Ele 
disse: «Eu vejo o Espírito de Deus como uma pomba descer sobre ele. Eu ouço uma voz a dizer: ”É este. 
Este é o meu Filho amado em quem me comprazo habitar“» Depois ele avançou até à agua e baptizou-O 
e assim por diante. Ali mesmo, ele disse que O conhecia.”

“Oh, não sei” - disse Simão. “Eu já ouvi tudo isso muitas vezes.” E aqui vem ele; mas lá no seu 
coração estava uma Semente predestinada. Jesus disse isso. Está certo. Ele foi ter com Ele: “Bem, vou 
à reunião e vou ver.”

Ele avançou até ali. Jesus estava lá, um homem comum. Ele avançou. Ele disse: “Ora, o teu nome é 
Simão e o nome do teu pai era Jonas.” Isso desarmou-o. Porquê? Essa pequena Semente de Vida Eterna 
atingiu ali. Sim, senhor!
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“Espera um minuto. Como é que é isso? Tu nunca me viste, nem conheceste o meu pai, porque ele já 
morreu há anos atrás. Mas vens aqui e dizes-me isso? Agora, eu sei que a Bíblia diz [Agora não vamos 
voltar àquilo que os anciãos dizem, mas] a Bíblia disse: «que o Messias seria um profeta.» Aí está Ele. É 
Ele.”

Um dia, Ele passou por Samaria, indo por ali com um grupo de Judeus. Ele deixou-os. Esta mulher de 
má fama saiu. Talvez fosse uma mulher bonita, você sabe, e ela tinha sido largada nas ruas quando era 
criança e estava a passar por ali. Talvez estivesse a pensar acerca de alguma coisa. Ela avançou até ali 
e pousou o balde e começou a rodar, você sabe, para ir buscar água. E ela ouviu um homem dizer: “Dá-
me de beber!” Ela olhou à volta e estava ali um Judeu de meia idade.
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Ela disse: “Bem, tu não és Judeu? Não devias fazer isso. Não é costume falares comigo. Eu sou 
Samaritana.”

Ele disse: “Mas se soubesses com quem estavas a falar, tu me pedirias de beber.”

Ela disse: “Onde está o teu balde? Onde está a tua corda?”

“Bem” - disse Ele - “a água que eu tenho é Vida.”

“A quê? Ora” - disse ela - “todos vocês querem adorar em Jerusalém. Os nossos pais adoraram no...”

“Oh” - disse Ele - “está certo, mas” - disse - “nós, Judeus, sabemos aquilo que adoramos, mas” - 
disse - “sabes, vem o tempo em que o homem não vai adorar nem em Jerusalém nem neste monte.” Ele 
disse: “Eles vão adorar Deus em Espírito, porque Ele é um Espírito - em Espírito e em Verdade.”
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Bem, ela começou a estudar, você sabe.

Ele disse: “Vai buscar o teu marido e vem cá.”

Ela disse: “O meu marido? Eu não tenho marido!”

“Ah” - disse Ele - “isso é verdade. Tu andaste com cinco e tens agora o sexto.” Ele disse: “Tiveste 
cinco, sabes. Disseste a verdade.”

Veja! O que foi aquilo? Aquela Luz atingiu aquela Semente que tinha sido colocada ali, que fora 
falada por Deus. Sim, senhor! A semente estava na terra. Quando Deus tirou a água da frente e o sol a 
atingiu, brotou. Está certo. Tudo o que precisava era sol. Precisava de luz. Sim, senhor! Depois, quando 
o Espírito Santo Nele tirou a vida passada dela e lha mostrou, essa Luz atingiu!
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Ela disse: “Senhor, vejo que és um profeta.” Ela disse: “Nós sabemos (eu sei), que quando o Messias 
vier, é isso que Ele vai ser. E nós já não temos um verdadeiro profeta há centenas de anos.” E ela disse: 
“Como... falas-me acerca do meu marido e disseste-me quantos eu tive e assim por diante. Ora” - disse 
- “não entendo isto.” Disse: “Quando o Messias vier, ora, Ele vai fazer isso - mas quem és tu?”

Ele disse: “Eu sou Ele.” Acabou. Uma prostituta!

E o sacerdote olhou à volta e disse (bem, ele teria de responder à sua congregação): “Não se 
metam com aquele homem. Ele está possuído de um demónio.”
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Agora, essa é a diferença. Hoje é a mesma coisa. Hoje é a mesma coisa. Exactamente o mesmo. 
Sim. Sim, senhor. Ela sabia porque a Luz atingiu.

Aqueles pescadores, homens da floresta, agricultores, cobradores de impostos, prostitutas, eles 
viram Nele aquilo que as simples Escrituras diziam que Ele ia fazer; e os Fariseus não conseguiam ver, por 
causa das suas tradições. [O Irmão Branham faz uma pausa e faz um gesto. A congregação responde 
afirmativamente - Ed.] Não conseguiam ver por causa das tradições; mas as prostitutas, os agricultores 
e todos eles, eles viram. Todos os que eram predestinados, quando as dúvidas se dissiparam, a Semente 
começou a crescer. Está certo.

O que é que ela fez? Ela disse: “Bem, estou contente por ter conhecido o Messias.” Oh, não! Ela foi 
imediatamente para a cidade. Ela esqueceu a água. Ela disse: “Vinde ver um Homem que me disse aquilo 
que tenho feito. Não é isto que as Escrituras dizem que o Messias vai fazer? Não é isso exactamente?” E 
as pessoas conseguiram ver a mesma coisa que Jesus Cristo disse em S. João 14:12, vai acontecer 
novamente.
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Ele também disse em Lucas, quando disse: “Assim como foi nos dias de Noé...” - como Deus Se 
manifestou num homem e disse a quem estava atrás Dele e aquilo que Sara fez (a rir-se na tenda) e 
todas estas escrituras de Malaquias e assim por diante predisseram no último dia. Hebreus 4 disse: 
“quando a Palavra voltar”... Malaquias 4 disse: “ia voltar atrás de um homem”; Hebreus 4 disse: “a 
Palavra de Deus discerne os pensamentos que estão no coração” - e eles conseguem ver isso feito e 
passam ao lado. As suas tradições escondem isso e tiram a sua eficácia. Bem, estamos aqui. É tudo.

Sabe, Ele podia fazer esta mesma coisa hoje. Ele aparecia e produzia as mesmas coisas que Ele 
produziu naquela altura, como disse que ia fazer, veja. Ele prometeu fazê-lo. Ele prometeu fazê-lo. E se 
Ele fizesse a mesma coisa. O mensageiro de Laodicéia deve fazer isso. E, então, se a igreja de Laodicéia 
vir isso feito, eles vão fazer exactamente como a igreja Hebreia fez no princípio. Não importa se é 
bastante vindicado, eles vão fazer, independentemente disso. Oh, bem!
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Agora, diz que: “nós voltaríamos à Palavra original e seria manifestada como foi prometido, para 
restaurar novamente a fé, a fé original, novamente.” E se Ele Se deu a conhecer, que ia habitar entre o 
Seu povo ao fazer estas coisas... Ele até podia ter a Sua fotografia tirada, cientificamente provada e, 
ainda assim, eles não iam crer. Provada, o olho mecânico da câmara apanhou-O ali, essa mesma Coluna 
de Fogo... É o mesmo ontem, hoje e eternamente (Hebreus 13:8) para mostrar que é científico de todas 
as formas. Cientificamente, nas esferas espirituais e vindicado de todas as formas possíveis, foi 
vindicado - e vocês sabem que eles provavelmente fariam a mesma coisa. Provavelmente, iam passar 
por isso e fazer a mesma coisa que eles fizeram.

Oh, Deus nos ajude. Vamos parar aqui. Deus nos ajude a ver agora, é a minha oração, enquanto 
vimos agora, porque eu não vos quero manter até muito tarde. Que Deus nos ajude a ver. Eu creio, 
talvez, que o Espírito sobre nós agora mesmo nos vai ajudar a revelar - a abrir este Selo.
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Vamos ler. Enquanto vemos o estado em que a igreja está, vemos onde aconteceu - vimos o que 
eles fizeram, vimos onde deveria vir - vemos ali e vemos o que eles deviam fazer. Eles fizeram 
exactamente isso. Agora, vê onde estamos? Julguem vocês. Eu não posso julgar. Eu sou apenas 
responsável por trazer esta Palavra. Assim como me foi dado,  eu  posso  dar.  Até  me  ser  dado,  eu  não
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posso dar. Mais ninguém pode.

E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem, e vê. E olhei, e 
eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão.

E ouvi uma voz, no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um 
dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e... vinho.

Agora, o Cordeiro tem o Livro na Sua mão, abrindo os Selos. Ele abriu o Primeiro, o Segundo e agora 
Ele abre o Terceiro. E enquanto Ele abre, o Cordeiro abre (o Terceiro Selo), o terceiro animal... Agora, 
quantos sabem como se parece o terceiro animal? Era semelhante a um homem. O primeiro era 
semelhante a um leão; o outro semelhante a um bezerro ou a um boi e o terceiro semelhante a um 
homem. Era um homem.
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E ele ouviu a criatura vivente, o animal, a criatura vivente semelhante a um homem, disse a João: 
“Vem ver o que isto é.” Este mistério que tem estado escondido ao longo dos anos de redenção desde a 
fundação do mundo, que esteve escondido debaixo deste Selo, aquilo que vai acontecer. Agora: “vem 
ver o que isto é.” Assim, ele abre-o, soa um trovão e o Cordeiro abre os Selos.

Agora, e João avançou para ver o que isso seria. O que é que ele viu? Ele viu um cavalo preto e o 
seu cavaleiro tinha uma balança na sua mão. Agora, isso foi a primeira coisa que ele viu. Quando o 
Cordeiro o anunciou, abriu o Selo, depois o outro animal... Veja, aqueles animais estão a anunciar à vez: 
“Vem ver.”
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João, de onde ele estava, talvez assim, ele avança até aqui. Quando o Cordeiro abriu, avançou. 
Normalmente, o trovão rebenta, como vimos no Primeiro Selo. Ele olha para ver o que acontece e vê um 
homem a aparecer primeiro num cavalo branco. Ele vê-o a cavalgar e a passar... João vê-o até ao fim. 
Ele vê-o a aparecer, o seu cavalo branco. Ele tem um arco na sua mão, o cavaleiro, e não tem flechas 
com ele. O que se vê a seguir é que ele recebe uma coroa, continua a cavalgar.

Depois vemos então o Cordeiro... aqui vem novamente. Ele abre outro e olha. Agora, aqui vem um 
cavalo vermelho. Este homem tem uma espada na sua mão. Ele avança pelas escrituras, veja, com esta 
espada na sua mão e ia matar e tirar a paz da terra.
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Agora, o Cordeiro abre outro Selo. Outro animal, semelhante a um homem, disse: “Vem ver.” Agora, 
ele avança para ver o que isto é. E quando o faz, aparece um cavaleiro num cavalo preto.

Agora, ontem à noite nós vimos que o mesmo cavaleiro que cavalgou sobre o cavalo branco era o 
mesmo no vermelho. E a voz disse - no meio dos animais - chamou, veja: “Vem ver” - o que aquilo era. 
Ele estava nesta criatura vivente. E ele viu este cavalo preto.
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E ouvi uma voz, no meio dos quatro animais, que dizia: Uma medida de trigo por um 
dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. 
(Vê?)

Este cavaleiro - vamos falar sobre ele. Se reparar no primeiro cavaleiro, quem ele era... e nós vimos 
ontem à noite, na escritura, que o segundo cavaleiro era exactamente o mesmo homem, apenas estava 
noutro cavalo. O que aconteceu? Ele mudou o seu ministério, vê? Está certo. Nós vimos que ele era um 
anticristo e tinha mudado a sua posição. Nós vimos que quando ele estava primeiro num cavalo branco, 
tornou-se uma doutrina. Agora, levamos cada um destes de volta às Escrituras, veja.
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Agora, veja onde estamos esta noite - na outra Era da Igreja agora. Estamos a chegar à terceira 
era da igreja agora. Exactamente. Na terceira era da igreja é exactamente como o terceiro cavalo.
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A primeira era da igreja foi o quê? Os Nicolaítas tinham uma doutrina, veja, a primeira. Muito bem. E 
depois a primeira coisa que vemos é esta doutrina Nicolaíta, foi aceite e estava mesmo - entrou em 
acção. E eles coroaram este homem. Depois, este espírito, anticristo, incarnou num homem, vê? E 
vemos mais tarde que ele se torna um diabo incarnado também. O demónio sai e o diabo entra.

E assim que essa igreja tem... esse tipo de igreja do anticristo progride, a Noiva também avançou 
com coisas diferentes - através da justificação, santificação, baptismo do Espírito Santo e continuou 
veja. Tal como eles, a única coisa é que eles tiveram o seu reavivamento primeiro e a Igreja está a ter 
por último.
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Os primeiros três anos deles... As primeiras três fases deles, que passaram pela Era das Trevas [o 
período medieval - Trad.]; depois as terceiras três fases vêm da Igreja, da justificação, santificação, 
baptismo do Espírito Santo, Ele - Deus incarnado manifestado entre nós.

Aqui vem ele como o anticristo, como o falso profeta, depois a besta, depois na Era das Trevas. 
Depois  a  Igreja  sai  dessa  Era  das  Trevas  -  justificação,  santificação,  baptismo  do  Espírito  Santo,  a
103
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Palavra incarnada, o caminho agora; e ele desce. Ele desce; a Igreja sobe. Totalmente perfeito. Oh, é 
belo. Eu gosto muito disto.

Este cavaleiro é o mesmo, mas noutra fase do seu ministério. A primeira fase - o cavalo branco, 
veja. Ele era apenas um doutor, apenas um doutor do anticristo. Ele era contra a Palavra de Deus. Como 
é que você pode ser um anticristo? Qualquer pessoa que negue que toda a Palavra disto não é verdade, 
ser ensinado assim, é um anticristo, porque negam a Palavra e Ele é a Palavra.

Agora, a primeira fase - o cavalo branco. Ele era apenas um doutor, mas um espírito do anticristo na 
sua doutrina e na sua qualidade. Era inocente. Não podia magoar ninguém, parecia. Continuando... É 
assim que Satanás entra. Oh, ele é um pássaro astuto.
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Ele disse a Eva: “Agora, sabes que andas à procura de sabedoria. Não sabes o que é certo e 
errado.” Disse: “Agora, se os teus olhos fossem abertos, saberias o que...” E disse: “O fruto é bastante 
agradável. É bom. É agradável à vista. Devias tomar. Agora, não sabes se é ou não, ou sabes?”

“Não, não sei, mas Deus disse para não o fazer.”

“Mas, oh!”

“Bem, eu sei, mas Deus disse que Ele ia...”

“É claro que Ele não vai fazer isso.” O mais doce possível. Veja o que isso provocou.

Veja este espírito do anticristo a aparecer no meio da igreja primitiva, uma doutrina de Nicolaítas. 
“Nico”, conquistar os leigos, fazer um homem santo.

“Ora, nós só queremos companheirismo. Ora, vocês estão aqui espalhados. Ninguém sabe onde anda 
ninguém. Acho que todos temos de ter uma organização e ser diferentes. Vamos... vamo-nos juntar. 
Temos de formar uma sucursal disso.”

É isso. Não existe tal coisa como igreja Cristã Metodista. Isso não é uma igreja; isso é uma sucursal. 
Só há uma igreja e é o corpo místico de Jesus Cristo e você nasce nisso (está certo), por 
predestinação. Está certo.
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“Todos os que o Pai me deu virão a mim. Ninguém pode vir a não ser que o Pai o chame e todos os 
que Ele me deu virão a mim.” É isso. O Cordeiro está ali sentado a fazer intercessão até que o último 
venha. O sino toca e Ele sai e toma a Sua posse nessa altura, veja. É isso. Leva a Sua Igreja para casa, 
os Seus súbditos; e expulsa o Seu inimigo para o lago de fogo e todos os Seus súbditos vão para lá com 
Ele e é isso. Depois nós avançamos para o milénio.

O mesmo cavaleiro agora. Nesta primeira fase, ele era inocente. E na segunda (agora, se fosse um 
pouco mais alto, um pouco mais do que isso), na segunda fase a Bíblia disse que lhe seria dada uma 
coroa. E eles coroaram um homem - um super-homem. Veja, coroaram-no. Depois a Bíblia não lhe 
chamou um papa. A Bíblia chamou-lhe um falso profeta. Porquê? Sim, claro que ele deve ser um falso 
profeta pelo seu espírito anticristo, que ensinou o anticristo contra a Palavra original. Porque, se você 
ensinou contra a Palavra original, foi anticristo e a Palavra é Deus.
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Agora, depois disso, vemo-lo então coroado. Quando ele foi coroado... Agora, ele é bastante 
inocente - indefeso e é pequeno. Mas depois, no Concílio de Nicéia, ele foi feito... e Constantino deu-lhe 
todas as propriedades. E depois, o que é que ele fez? Depois ele... Veja, Satanás deu-lhe o seu trono e 
autoridade. A Bíblia disse isso, como já vimos.
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Agora, a seguir vemos que o diabo controla toda a política que já existiu ou que vai existir. Vemos 
isso em Mateus 4:11. E agora vemos então que Satanás já tinha a política, mas ele está a tentar chegar 
à igreja. Assim, ele vai para a enganar. Ele arranja o seu super-homem, leva-o até uma organização e 
coroa-o vigário - um cristo. Cristo agiu em lugar de Deus. Veja, este homem é um vigário no lugar de 
Deus. O mesmo. No lugar de Deus - aquilo que ele deve fazer, um vigário abaixo de Cristo.

Agora, quando ele fez isso, então o que é que ele fez nessa altura? Ele... Satanás pegou no seu 
poder político (sobre o qual ele já dominava) e pegou no poder religioso (sobre o qual ele já tinha sido 
coroado) e juntou-os e depois fez para si outra coroa sobre o inferno. E... se tivessem falecido, se 
pagassem dinheiro suficiente, ele tirava-os. Assim, agora, ele é vigário sobre o céu, sobre o purgatório 
(como ele lhe quer chamar), não existe tal coisa na Bíblia, mas ele tinha de formar alguma coisa. A Bíblia 
disse que ele saiu do poço do abismo e volta para lá da mesma forma e é governador na terra.
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Agora, o que é que lhe foi dado naquela altura? Primeiro, ele tinha um arco, mas ele não tinha 
flechas nenhumas. Mas agora ele tem uma grande espada na sua mão. Ele pode fazer alguma coisa 
agora. Então, ele salta do seu cavalo branco. O cavalo branco continua a cavalgar e desaparece. Agora 
ele  monta  o  quê?  Um cavalo  vermelho  -  sangue.  Um cavalo  vermelho  de  sangue.  Ele  cavalga  a  sério
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sobre ele. Oh, claro. Agora, é-lhe dado grande poder e uma grande espada para matar. Então ele 
cavalga no seu cavalo vermelho de sangue.

Nós vemos no Segundo Selo, que foi aberto ontem à noite, que ele tinha tirado a paz da terra e 
mataram-se uns aos outros. E o seu próprio registo dos mártires da Igreja Católica Romana mostra que 
eles mataram sessenta e oito milhões de Protestantes, desde o tempo de S. Agostinho de Hipona até mil 
quinhentos e oitenta e tal - sessenta e oito milhões! (Na “Grande Reforma” de Schmucker, se quiser ler. 
“A Gloriosa Reforma”, melhor dizendo). Sessenta e oito milhões anotados no registo dos mártires.

Quando um dos assim chamados santos deles teve a revelação de que qualquer pessoa que 
discordasse da igreja Romana devia morrer como herege, isso colocou-o ali naquela altura. Bem, ele 
começou a derramar sangue. Ele saltou para o seu cavalo vermelho e começou a cavalgar.
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Agora vem o seu grande poder. Ele foi feito vigário do céu e foi adorado como Deus, governador da 
terra, ao unir a igreja e o estado, isso fez dele governador sobre a terra, deu-lhe uma coroa sobre ela. 
Ele podia tirar almas do purgatória pela sua oração. Ele podia também... Ele era como Deus na terra, no 
lugar de Deus.

Com tudo isso, ele tinha grande poder para matar todo aquele que não concordasse com a sua 
ordem. Quem é que lhe vai dizer alguma coisa? A igreja não pode dizer nada. Ele é o líder dela. O estado 
não pode dizer nada. Ele é o líder. Assim, morreram aos milhões. Todas aquelas igrejas pequenas, irmão, 
foram apanhadas e mortas e assassinadas, dadas a comer aos leões e tudo o resto, veja. O dragão, 
Roma, deu-lhe o seu trono e autoridade. A Bíblia disse isso. Assim, ele cavalgou no seu cavalo marcado 
de vermelho, pelo sangue humano, até se tornar um cavalo vermelho.
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Agora João vê-o num cavalo preto. Ele mudou alguma coisa. Agora, tenho de dizer isto da forma 
como veio a mim; e depois... E se veio a mim e não está igual ao resto das Escrituras, então Deus nunca 
o deu. Veja, as Escrituras têm de... todas. É apenas uma grande coisa, assim. A Escritura tem de 
concordar com a Escritura. E qualquer coisa contrária à Escritura... Se esse anjo do Senhor me dissesse 
alguma coisa que não estava na Escritura, eu não ia crer nele.

Eu estive lá em Chicago no outro dia quando todas aquelas centenas de ministros... Alguém esteve 
lá naquela reunião? Claro, aquela reunião em Chicago? Eu disse: “Agora, vocês falam todos que têm... 
Vocês achavam que me estavam a apanhar aqui nalguma coisa.” Mais ou menos os que estão nesta sala 
agora. Eu disse: “O que é isto? O que têm contra mim?” Eu disse: “O Espírito Santo mostrou-me há três 
noites atrás onde é que cada um de vocês ia estar e nós não íamos estar naquele...” Pergunte ao Carl, 
aqui, se não está certo. E estava lá o Hank e todos eles. Está certo. Vocês estavam lá todos para ouvir.
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Eu disse: “Agora, vocês estão contra mim por causa do meu ensinamento. É essa a questão. Agora, 
eu quero que cada um de vocês venha aqui e pegue na sua Bíblia e fique ao meu lado e prove o 
contrário.” Foi o grupo mais silencioso que já se ouviu. Eu disse: “Qual é o vosso problema?” Eu disse: 
“Então, se sabem que não podem levantar-se contra a Palavra, então parem de me atacar!”

“Vocês, doutores em divindade e tudo o resto, e falam de como... E introduzem-se como «Doutor», 
«Doutor», «Doutor» e eu sou um [e eu não sei se... eu e o Irmão Wood dizemos ”cheechako“ (uma 
pessoa nova no Alasca ou Yukon. Originalmente era uma referência aos recém-chegados no tempo da 
corrida ao ouro - Trad.)] um principiante. Eu não tenho instrução, nunca vim de nenhum seminário nem 
de nenhuma escola. Mas pegue na sua Bíblia e venha aqui e fique ao meu lado e refute a semente da 
serpente, o baptismo no Nome de Jesus, ou qualquer uma dessas coisas que eu ensino.”
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Ninguém disse uma palavra. Todos vocês sabem isso. Foi o grupo mais silencioso que eu já vi. Veja, 
eles palram como eu não sei o quê. Agora, aqui está. Eu não acredito em arranjar confusão com as 
pessoas, mas quando chega a um ponto em que tentam arrastá-lo a si para isso... E eu não teria ido, 
mas o Espírito Santo disse-me, disse: “Vai até lá; eu vou estar ao teu lado.”

Disse-lhes três ou quatro dias antes. Todos vocês estavam lá e ouvi o Sr. Carlson e os outros, e 
Tommy Hicks e todos eles ali sentados. E eu fui três dias antes e disse: “Você vai ter de cancelar esse 
local.”

114

Era uma noite de tempestade. Eu estava a ter uma reunião. Ele disse: “Vai até àquela janela, aquela 
terceira porta ali.” E eu fui lá e fiquei ali mesmo. Olhei para fora assim. Ele disse: “Eles têm uma 
armadilha preparada contra ti. Vão pedir-te para falares naquela Associação de Ministros da Grande 
Chicago.” Disse: “Eles têm uma armadilha preparada para ti por causa do teu ensinamento acerca da 
Minha Palavra.” Ele disse: “Agora, eles vão cancelar aquele local onde... Eles não vão ter aquele local. E 
vão ter num local onde é meio...” Disse: “Parece assim.”

Eu parei e vi que estava num canto. Eu olhei para trás e vi, vi-os todos... eu vi todos aqueles 
ministros ali sentados, da forma como estavam. Eu olhei para todos eles. E Ele disse... “Oh” - eu pensei 
- “é melhor não ir lá então, Senhor, se eles vão fazer isso. Eu não quero ferir os sentimentos deles, nem

115
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fazer nada de errado.”

Ele disse: “Vai. Eu vou estar ao teu lado.” Ele esteve. Está certo. Agora, todos vocês são 
testemunhas aqui mesmo, aqui mesmo sentados e sabem. Bem, vocês têm as fitas aqui também. Mas aí 
está, veja.

Agora, aqui está o mistério acerca disto. E agora... Quando me revelou, hoje de manhã cedo antes 
do amanhecer, então fui rapidamente à Escritura e comecei a ver - a procurar. Ali estava. Três deles têm 
sido, até agora, completamente revelados de forma sobrenatural. Agora, aqui está o mistério do cavalo 
preto, de acordo com aquilo que me foi revelado.

116

Ele começou a cavalgar sobre ele no tempo da Era das Trevas. Era isso que o cavalo preto 
representava - a Era das Trevas - porque foi um tempo de meia-noite para os verdadeiros crentes que 
restavam. Veja agora naquela era da igreja, naquela Era da Igreja intermédia, a Era de trevas da Igreja. 
Veja como Ele diz: “Tens uma pouca força.” Era meia-noite para eles, para o verdadeiro crente.

Agora, veja. Praticamente toda a esperança tinha sido tirada da verdadeira Igreja, porque este aqui 
controlava tanto a igreja como o estado. O que é que eles vão fazer? Vê? O Catolicismo tinha assumido 
tanto a igreja como o estado, e todos os que não concordassem com o Catolicismo eram mortos. Era por 
isso que ele estava num cavalo preto. E veja que coisa sombria que ele fez, e então vai ver. Se 
apenas... Se conhecer a história, veja. Bem, você nem tem de conhecer para saber isto.

117

Agora veja. Toda a esperança estava acabada - esse é o seu cavalo preto. Agora, ele cavalgou 
sobre o seu cavalo branco, astuto; depois foi-lhe dado poder e tirou a paz - matou os milhões. Era isso 
que ele ia fazer enquanto cavalgava; e ainda o faz. Vê? Agora, aqui está ele no seu cavalo preto, 
agora, a surgir.

A Era das Trevas - foi o tempo dele. Na altura, após a igreja se estabelecer e ficar no poder, eles 
abafaram tudo o resto e continuou durante centenas e centenas e centenas de anos - é isso que todo 
o leitor conhece como a Era das Trevas. Quantos sabem isso? A Era das Trevas. Aí está o seu cavalo 
preto, a representar essa era de trevas.

Agora, toda a esperança está perdida, não há qualquer esperança. Tudo parece sombrio para os 
pequenos crentes. Agora, é por isso que eles chamaram... representou um cavalo preto.
118

As suas balanças nas suas mãos, veja, a proclamar: “Uma medida de trigo por um dinheiro e três 
medidas de cevada por um dinheiro” - veja... Na verdade, isso é... O trigo e a cevada são o sustento 
natural da vida. É disso que o pão e assim são feitos. Mas veja, ele estava a cobrar por isto. O que isso 
significa... que ele estava a cobrar aos seus súbditos pelo tipo de esperança da vida que ele lhes estava 
a enviar, ao fazer... Ele começou naquele tempo a fazê-los pagar pelas orações, a cobrar pela oração. 
Ainda o fazem - novenas - porque... O que é que ele estava a fazer? A capturar a riqueza do mundo, a 
balança a pesar: “uma medida de trigo por um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro.”

O cavaleiro num cavalo preto, veja, ele estava a fazer... a limpar o dinheiro aos seus súbditos, 
quando a Bíblia prediz que ele possui a riqueza do mundo. Como dissemos ontem à noite acerca da 
Rússia e tudo isso, eles apenas tiram todo o dinheiro e tiram tudo o que as pessoas têm. Então, aí está.

Agora, repare. Vê de onde vem o pedir dinheiro na igreja? Afaste-se disso. Para construir uma 
organização, uma coisa grande - um milhão de dólares aqui e... Vê quem é a mãe disso?
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Obrigado, Pai. Oh, bem! Estou tão contente. Sim, senhor. Muito bem. Foi a Sua graça, só isso. Muito 
bem, foi a meia-noite. Entende isso agora? E ele está aqui a cobrar pelo tipo de vida... Isso é esta 
cevada e assim - natural. Não era espiritual, agora. Era cevada - pão de cevada e pão de trigo. Ele 
estava a cobrar por esse tipo de vida que ele estava a dar aos seus súbditos, a cobrar pela oração para 
que o sacerdote tirasse as pessoas do purgatório pela oração; a cobrar (agora, eu estou a tirar isto da 
história), a cobrar, penso eu que é uma novena. Acho que todos sabem isso. Novena - acho que é uma 
coisa que você tem de fazer, sabe, uma penitência. Alguém tem de cobrar por isso.

...trazendo a riqueza do mundo até ele, até si mesmo, para a própria igreja e ele ainda está a 
cavalgar. Oh, claro que está. Sim, senhor! Ainda está a cavalgar.

Repare, aqui está a parte boa agora. Repare: “Vê que não danifiques este vinho e azeite.” Só resta 
mais um pouco, irmão. “Não toques nisso.” Agora, azeite é... simboliza o Espírito, o Espírito Santo.
120

Vou dar-lhe alguns versículo se quiser, algumas escrituras: em Levítico 8:12, onde Arão, antes de 
entrar, tinha de ser ungido com azeite, você sabe; e Zacarias 4:12, acerca do azeite que aí vinha, a ser 
derramado sobre os tubos e dizia: “Este é o meu espírito” - azeite. Outra coisa se quiser ver está em 
Mateus 14... 25, havia uma virgem néscia (25:3). A virgem néscia não tinha azeite - sem Espírito. E 
Mateus 25:4, a virgem sábia tinha azeite na sua lâmpada - cheia do Espírito. Espírito - azeite tipifica o
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Espírito. Oh, glória, glória! Entende? Muito bem.

Agora, azeite tipifica o Espírito e o vinho simboliza o estímulo da revelação. Bem, eu quase corri por 
toda a parte! É incrível que eu não tenha acordado a vizinhança quando o Senhor me mostrou isso. O 
estímulo da revelação, veja. O azeite e o vinho na Bíblia estão juntos, sempre. Eu tenho a concordância 
e fui procurar e há uma ligação entre eles assim, onde o vinho e o azeite andam sempre juntos. Vê?

121

Quando a Verdade de uma Palavra prometida de Deus foi verdadeiramente revelada aos Seus santos 
que estão cheios de azeite, ficam todos estimulados. O vinho é um estímulo. Glória, eu sinto-o agora 
mesmo! Estimulados com alegria, clamor. E quando isso acontece, tem o mesmo efeito sobre eles que o 
vinho tem sobre um homem natural; porque quando a revelação foi dada acerca de uma verdade de 
Deus, e o verdadeiro crente cheio de azeite, e a revelação é revelada, o estímulo torna-se tão grande 
que o faz comportar-se de forma diferente do normal. Está certo. Glória! Talvez seja esse o problema 
deles agora. Está certo. Fá-los comportar-se de forma pouco razoável.
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Agora, se quiser Escritura para isto, comece a ler Actos 2. Onde é que eles estão? Eles tinham a 
promessa que lhes tinha sido dada. Quando toda a promessa do Espírito Santo foi derramada sobre eles 
e foi vindicada pela Escritura...

123

Agora, veja o... E se eles tivessem dito: “Agora espere. Ele disse-nos para esperar aqui pelo nosso 
ministério.” E passado oito dias, eles diziam: “Bem, digo-vos rapazes...” Marcos dizia a Mateus: “Creio 
que já o temos, amigos. Não acham? Vejam, já temos. Porque é que estamos à espera do nosso 
ministério? Nós devíamos continuar com a nossa pregação. Ele disse-nos para vir até aqui e esperar e já 
passaram oito dias desde que estamos aqui.”

“Bem, vamos esperar mais um dia.”

Passaram nove dias. Então Marcos aparece, ou talvez um dos outros, João, dizia: “Creio que não 
temos de esperar mais. Creio que já o temos, não acham?”

Eu consigo ver Simão (porque ele tinha as chaves, você sabe): “Esperem um minuto, rapazes! A 
Escritura tem algo a dizer acerca disto! Ele nunca nos disse quantos dias era para esperar. Ele disse: 
«Fiquem ali até... Fiquem ali até que a profecia de Joel se cumpra, até que a profecia de Isaías seja 
vindicada. ”Porque com lábios balbuciantes e com outras línguas falarei a este povo e este é o renovo, 
este é o vinho que foi derramado!“»”
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O que é o vinho na Bíblia? Renovo. Este é o renovo que vem da presença do Senhor. Tem de estar 
na Escritura agora, veja.

Assim, veja, o vinho representa o estímulo da revelação. E quando o Espírito Santo desceu e eles 
viram o fogo de Deus descer sobre eles, bem, isso começou a estimulá-los. E a primeira coisa que 
aconteceu foi que eles ficaram tão estimulados que as pessoas pensaram mesmo que eles estavam 
bêbados, mas eles foram estimulados pela revelação!

Deus... Aqui está! A revelação vindicada de Deus esclarecida perante eles, eles ficaram contentes 
por isso. Deus prometeu. Foi-lhes revelado e vindicado aqui! Amém! Aqui estava o homem ali de pé a 
dizer: “Isto é aquilo; isto é isto” - e ali estava a ser vindicado pelo mesmo sinal que temos hoje. Há 
estímulo pela revelação. Vê? E agora, eles realmente tinham isso naquela altura.

125

É por isso que Pedro podia sair ali e dizer: “Ora, vós homens da Judeia e vós que habitais em 
Jerusalém, ouvi-me. Todos vocês, doutores em divindade, ouvi aquilo que eu vos vou dizer.” Oh, como é 
maravilhoso! Revelado! Revelado! Eles ficaram tão estimulados quando viram isso vindicado. Quase 
sempre provoca isso. Sempre.

Quando eu vejo que Deus prometeu fazer uma certa coisa neste dia, quando Ele prometeu romper 
estes Selos neste último dia... E você não sabe a alegria, a glória, quando eu O vi revelar isto. Estar ali 
e ver isso a acontecer e saber que vou pegar em qualquer pessoa ou desafiá-la, nunca nos disse nada a 
não ser que acontecesse dessa forma. Então ao ver a alegria que está no meu coração quando vejo a 
Sua promessa para este último dia, como Ele prometeu fazer, e aqui vejo vindicado e completamente 
certo.
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Se me ouvir dizer: “Sinto-me religioso” - é isso que se passa. O estímulo é tão forte, eu estou 
pronto para começar a agir de forma estranha, você sabe - estímulo pela revelação.
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Muito bem. Eles ficaram tão estimulados com a revelação que vindicaram (muito bem) a promessa. 
Oh, bem! Ali irrompeu, a alegria do estímulo, até que as pessoas disseram: “Eles estão cheios de mosto” 
- quando Deus lhes revelou a Sua promessa. E Ele não só revelou, mas provou. É o que eu sempre disse: 
“Um homem pode dizer qualquer coisa (ele está apto a dizer qualquer coisa), mas quando Deus aparece 
e vindica isso...”
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Agora, a Bíblia disse: “Se houver um no vosso meio que afirma ser espiritual ou profeta, se ele disser 
estas coisas e não acontecer, então não lhe prestem atenção. Não o temam. Não temam esse homem. 
Mas se ele disser e isso acontecer, isso sou eu.” Ele disse: “Eu estou nisso. Isso prova porque é que sou 
eu.”

128

Então aquela mulher Samaritana... Quando a Escritura disse que este Messias faria estas coisas, e 
aqui estava Ele e fez - exactamente aquilo que a Escritura disse - ela disse: “Aí está Ele. Vinde ver um 
homem... Não é isto exactamente que a Escritura disse que aconteceria?” Vê?

Ela foi estimulada pela revelação. Está certo? Ela foi estimulada pela revelação quando isso foi 
vindicado. Vê? Está certo. Ela sabia que havia... “Sabemos que o Messias vem, que é chamado o Cristo, 
e quando Ele vier, Ele fará estas coisas.” Ela tinha visto.
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Ele disse: “Eu sou ele.”

Então o estímulo começou e lá foi ela, a clamar pela cidade. Ela abandonou o seu vaso de água e foi 
lá e disse aos homens: “Venham ver.”

Agora, se apenas conhecessem as tradições orientais, ela está errada ao fazer isso. Sim, senhor! 
Uma mulher daquele tipo, ninguém ia dar ouvidos. Não, senhor! Veja, ela tinha uma marca e quando ela 
descia pela rua assim e se comportava dessa forma, o homem da rua não lhe prestava atenção 
nenhuma. Mas, irmão, ela tinha uma Palavra de Vida ali. Ela foi estimulada. Era como tentar apagar uma 
casa a arder num dia ventoso. Oh, havia alguma coisa a avivar. Ela estava pronta. Sim, mas não se 
conseguia apagar aquilo. Aquele era o fogo de Deus a arder. Sim, senhor.
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Ela disse: “Se não acreditais que é assim, vinde aqui onde a reunião está a decorrer e eu vou 
mostrar-vos.” Sim, senhor. E assim, os homens foram lá. E Ele não voltou a fazer, mas eles sabiam que 
algo tinha acontecido com aquela mulher. Ela tinha mudado, por isso eles creram Nele. Sim, senhor. Eles 
creram Nele, porque “a fé vem pelo ouvir,” ouvir a promessa de Deus, a Palavra de Deus e vê-la a 
tornar-se real - porque é uma Semente e quando é semeada, vai dar Vida. Vai produzir aquilo de que 
está a falar. Senão, então não é a Semente de Deus, ou o semeador não sabe como a semear. Ele não 
foi enviado por Deus para semear a Semente. Ele pode estar a semeá-las em cima de uma rocha ou algo 
assim. Por isso veja, o semeador a semear a Semente, Deus cuida que ela caia no lugar certo. Oh, bem!
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Então, o que é que diz a este cavaleiro no preto? “Não danifiques o meu vinho e o meu azeite. Não 
toques, no meu vinho e azeite. Agora, eu tenho um pouco disso ali, mas ainda há um pouco ali. Agora, 
podes continuar e medir todo o tipo de vida que estás a extinguir. Isso é contigo. Vais pagar por isso ali. 
Mas quando vires esse vinho e azeite, deixa-os em paz.” Oh, bem!

132

“Se conseguires...” Por outras palavras, assim: “Se apanhares algum do meu pequeno rebanho que 
esteja cheio com o meu azeite e vinho (veja, vinho e azeite da pura Palavra) e os fores matar, porque 
tu... tu estás a fazer... é isso que estás a fazer, não os forces a dizer nenhuma «avé Maria» ou qualquer 
coisa assim, ou algum dos teus credos. Tira as mãos deles. Eles sabem para onde vão, porque estão 
ungidos com o meu azeite. E ao serem ungidos com o meu azeite, eles têm o vinho da alegria, porque 
conhecem a minha Palavra da promessa. Eu vou ressuscitá-los. Não danifiques isso. Não vás tentar 
meter-te com eles, porque... afasta-te deles.” Não, não.

Ele vindica a Sua Palavra e trá-la. Eles sabiam... Eles sabiam que iam ressuscitar. Oh, como eu gosto 
disso. Eles vão ressuscitar. Aqui vem o cavalo preto, a cavalgar agora - a Era das Trevas. Passou o 
cavalo branco. Nós vimos perfeitamente o que ele fez. Aqui vem o cavalo vermelho. Vemos exactamente 
o que ele fez. Aqui vem o cavalo preto. Vê-se sempre o mesmo cavaleiro, aquilo que ele está a fazer ao 
longo das eras.
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Agora, vemos que ele mediu e cobrou por isso. Exactamente. Trigo, natural, vida natural - aquilo de 
que se estavam a sustentar - mas a simbolizar o Espírito, azeite e a alegria do vinho. “Essa vida 
espiritual, não danifiques isso. Deixa-a em paz.” Ou seja: “Roma, não toques nisso! É meu! Isso 
pertence-me!”

Agora, eu tenho outra coisa aqui que quero que repare. Repare. Não foi um dos quatro animais que 
disse: “Não danifiques o azeite e o vinho.” Reparou nisso? Os quatro animais tinham estado a falar. Mas 
veja. Deixe-me ler aqui só um pouco, veja. Agora.

134

… Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e 
não danifiques o azeite e o vinho.

Agora ouça aqui.

E ouvi uma voz, no meio dos quatro animais...

O que foi isso? O Cordeiro! Não foram os quatro animais. Foi o Cordeiro que disse isso. Porquê? Ele
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vai tomar os Seus. Pertencem-Lhe. Amém. “Não toques naquele azeite.” Não, senhor. Não foram os 
quatro animais, mas foi o Cordeiro que disse isso. Oh, bem! O Cordeiro, não... Os quatro animais não 
anunciaram isto. Foi o Cordeiro que disse. Quando os quatro animais disseram: “Vem e vê” e eles foram e 
viram isso assim e Ele disse: “Uma medida de trigo por um dinheiro e tanto assim e tanto de cevada...” 
Mas depois o Cordeiro clamou no meio deles e disse: “Mas não danifiques o vinho e o azeite.” Está certo. 
Oh, bem! Ouçam isto. “Não danifiques, rapaz, ou vais pagar por isso um dia.” Oh, bem, nove e trinta.

Bem, no melhor do meu entendimento e pelo melhor que eu sei e com tudo o que eu creio no meu 
coração, esse é o verdadeiro significado desses três Selos. Eu quero dar graças a Deus por isso. E eu 
vou dizer isto, que é a revelação que Ele me deu. Ele deu-me isso, a revelação acerca disso. E eu creio 
que estamos a viver nos últimos dias.
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Amanhã à noite vamos ver esse cavaleiro do cavalo pálido. E agora, eu não sei. Eu não sei. Deus 
sabe que é verdade. Eu não sei nada acerca disso. Não. Eu procurei nas minhas notas que tinha há anos 
atrás. Eu vi o Irmão Graham Snelling há pouco. Ele pode ter saído. Mas eu lembro-me quando estava a 
pregar aqui antes, eu fui ver o que disse. Há anos atrás, um dia, eu estava a passar pelo Livro de 
Apocalipse. Eu vi todos os quatro cavaleiros de uma só vez.

Eu disse: “O cavalo branco, isso foi a igreja primitiva, sem dúvida.” Eu li isso a partir do livro dos 
Adventistas e dos outros. Eu disse: “Essa foi a igreja primitiva que saiu a conquistar.”
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E a seguir foi o cavalo preto. Eu disse... esqueci-me agora do que chamei àquele cavalo preto. Eu 
disse... ou ao cavalo vermelho, melhor dizendo. Eu disse: “Esse cavalo provavelmente queria dizer que 
vinham aí problemas e quer dizer que virão muitas guerras, ou algo assim.” Eu disse: “Provavelmente 
haverá muita guerra.” Eu disse: “Vai ser isso.”

Então eu disse: “O cavalo pálido... ou o cavalo preto” - disse eu - “isso significa que talvez virá um 
tempo de trevas sobre a terra quando todas as estrelas deixarem de brilhar e o sol se porá e a lua não 
dará a sua luz.” Eu disse: “É provavelmente isso que significa.”
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Eu disse: “O cavalo pálido significa que vem aí muita doença.” Agora, eu não sei o que isso significa, 
mas essa foi a minha interpretação disso naquela altura, porque eu falei isso da melhor maneira que 
consegui aqui no púlpito, mas... Oh, eu quase disse algo aí! Oh! Vocês vão ver. Esperem. Agora, não 
estão contentes por esta hora que estamos a viver? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] Quando vemos 
tudo isto a chegar, eu penso:

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

O dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo;
Sede cheios do Espírito, tende as lâmpadas
prontas e limpas,
Olhai! A vossa redenção está próxima.

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

(Crêem?)
…………………………………..
Mas nós vamos andar por onde os apóstolos andaram

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

Não é maravilhoso? Eu gosto muito disso - a redenção está próxima.138

Haverá luz no tempo do entardecer,
Vai encontrar o caminho para a glória;
No caminho da água está a luz hoje;
Enterrada no nome precioso de Jesus.
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Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados;
O Espírito Santo certamente vai entrar.
A luz do entardecer já veio.
É um facto que Deus e Cristo são um.

Ele é a Palavra! Oh, bem! Maravilhoso!139

Em breve o Cordeiro vai tomar a Sua Noiva
Para estar sempre ao seu lado,
Todo o exército do céu vai reunir-se;
Oh, será uma visão gloriosa,
Todos os santos de branco sem mancha;
E com Jesus vão festejar eternamente.

“Vem cear” o mestre chama,
“Vem cear”;
Você pode festejar à mesa de Jesus o tempo todo;
Aquele que alimentou a multidão,
Transformou a água em vinho,
Ao faminto agora chama, “Vem cear”.

“Vem cear” o mestre chama,
“Vem cear”; (cear na Palavra)
Você pode festejar à mesa de Jesus o tempo todo;
Aquele que alimentou a multidão,
Transformou a água em vinho,
Ao faminto agora chama, “Vem cear”.

Oh, bem! Estão com fome? “Bem-aventurados...” Amam-No? [A congregação diz: “Amém.”] O acorde 
para “Eu O amo,” você sabe. Vamos todos ficar de pé agora e levantar as nossas mãos e expressar-nos 
para Ele. “Eu O amo, eu O amo, porque Ele primeiro me amou.” Muito bem. Todos juntos agora.
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Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

[Um irmão fala noutra língua. O Irmão Branham faz uma pausa - Ed.] Bastante reverente. Nós temos 
um intérprete aqui, Irmão Higginbotham. Eu não sei se ele está aqui esta noite ou não. Não... Descobrir 
o que Ele nos disse. Espere só um minuto. Aqui... [Uma irmã dá uma interpretação.] Glória ao Senhor. A 
minha fé está le-levantada em Deus. Ama-O esta noite de todo o seu coração? [A congregação diz: 
“Amém” - Ed.] Oh, dê-Lhe louvor e diga: “Obrigado, Senhor, como Te estamos gratos. [A congregação 
louva a Deus.] Como Te louvamos de todo o nosso coração, Senhor. Glória a Deus. Dêem-Lhe louvor, 
todos vocês, que Deus esteja convosco. [A congregação continua a rejubilar e a louvar a Deus - Ed.], 
[O Irmão Neville faz um anúncio - Ed.]
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