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

22 de Março de 1963

Vamos inclinar as nossas cabeças agora para oração.1

Bondoso Pai celestial, o Deus Todo-poderoso, que trouxe novamente Jesus Cristo dos mortos e O 
apresentou a nós nestes últimos dias no poder do Espírito Santo, estamos agradecidos por estas 
visitações poderosas do Deus imortal. E agora, Pai, enfrentamos uma nova hora, uma hora que pode 
mudar o destino eterno de muitas pessoas. E ao nos aproximarmos disto, Senhor, somos insuficientes, 
porque está nas Escrituras que o Cordeiro tomou o livro e abriu os selos.

Oh, Cordeiro de Deus, avança, nós oramos. Nós Te invocamos, Senhor, grande redentor. Avança e 
mostra-nos o Teu plano de redenção que esteve escondido ao longo dos anos, abrindo este quinto selo 
para nós esta noite, Pai, e revelando o que está debaixo desse selo para nós, para que possamos sair 
daqui melhores Cristãos do que somos agora, possamos estar melhor preparados para a tarefa que aí 
vem. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém.

Boa noite, amigos. Estimo como sendo um grande privilégio estar aqui esta noite neste grande 
evento. Eu não conheço nenhum outro lugar onde me sentisse melhor do que estar na obra do Rei. E 
agora, vindo especialmente para estas lições onde nós estamos apenas à espera... Se Ele não me 
revelasse, eu não vos poderia dar.

2

Eu não estou a tentar usar nenhum dos meus próprios pensamentos ou qualquer coisa - é apenas 
como Ele me dá. Está certo. E eu tenho a certeza que se não usar os meus próprios pensamentos e vier 
da forma que veio, e ao longo da vida nunca esteve errado, então não vai estar errado desta vez.

Agora, estamos gloriosamente... e muito, muito agradecidos por aquilo que Ele tem feito por nós - a 
grande mão misteriosa do Deus vivo. Que coisa melhor poderia haver, quanto mais privilegiados 
poderíamos ser, do que termos na nossa presença o Rei dos reis, Senhor dos senhores?

3

Podíamos provavelmente soprar os apitos e desfraldar as bandeiras e colocar as carpetes e tudo o 
resto, para que o Presidente do país viesse à cidade. Mas pense (isso não teria mal e seria uma honra 
para a cidade), mas pense, no nosso humilde tabernáculo esta noite estamos a convidar o Rei dos reis, 
Deus. E nós não... Ele não deseja que sejam colocadas carpetes e assim por diante. Ele deseja que 
sejam colocados corações humildes, para que Ele possa pegar nestes corações humildes e revelar-lhes 
as coisas boas que Ele tem preparadas para todos aqueles que O amam.

Agora, nós pedimos... Agora, temos um testemunho que eu gostaria de dar. Agora, se eu estiver 
errado nisto... Eu ouvi - e pode acontecer que eu esteja errado - mas eu penso que as pessoas estão 
aqui, a quem o testemunho de aplica.

4

E depois... Há alguns dias atrás, quando eu estava em minha casa agora, no Arizona, nós recebemos 
um telefonema que dizia que havia um rapaz que tinha febre reumática - e isso atinge o coração. E ele 
era tão... O seu pai e a sua mãe eram amigos meus tão queridos. Foi um dos nossos diáconos aqui da 
igreja, o Irmão Collins. O seu filho mais novo, o pequeno Mikey (o companheiro de brincadeiras do Joe), 
sofria de febre reumática do coração. E os médicos tinham-no enviado para casa, colocaram-no na 
cama e disseram aos pais para nem sequer o deixarem levantar-se, nem se podia levantar para beber 
água - tomava com uma palhinha - estava mesmo mal. E os pais, fiéis, vêm aqui ao tabernáculo e 
creêm.

E há algumas noites atrás, sem tentar esperar... Nós tínhamos anunciado serviços de cura no 
Domingo, mas vendo que vamos ter de responder a perguntas, então teríamos de omitir o serviço de 
cura. Então eu tenho algo que tenho estado a guardar dentro do meu coração. E a mãe e o pai queriam 
saber se podiam trazer a criança ao escritório e trouxeram o pequeno ali. E o Espírito Santo pronunciou 
a sua cura.

5

E assim, os pais, tendo respeito por isso, levaram o pequeno para casa e mandaram-no para a 
escola - mandaram-no para a escola. O médico soube disso. Assim, o médico não ficou muito agradado 
com tal coisa. Por isso, disse à mãe que o bebé devia estar na cama, claro, e ela contou-lhe a história.

6

E eu acho que o homem é um (pelo que eu entendo), é um crente Cristão, de uma denominação, um 
Adventista do Sétimo Dia - o médico. E assim, ele disse: “Bem, devia... Está na hora de a criança, de eu 
a examinar.” Disse: “Devia, pelo menos, levá-lo a ser examinado.”

Ela disse: “Muito bem.” Levou lá a criança e o médico examinou o sangue, onde se encontra a febre 
reumática. Assim, entendo que o médico ficou tão admirado que nem soube o que fazer. O rapaz está 
perfeitamente normal, saudável e está bem.

Agora, os Collins estão aqui? Eu posso ter contado isso mal. Está certo, Irmã Collins? Sim. Esse é o 
pequeno Mikey Collins, com cerca de seis, sete anos de idade. E isso aconteceu ali mesmo no escritório
7
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há cerca de três noites atrás.

Oh, tinha de haver alguém naquele escritório para além dos seres humanos! Foi o grande e poderoso 
Jeová, está certo, que vem para honrar a Sua Palavra. E eu estou tão agradecido por ouvir isso, veja. 
Eu sei que todos nós estamos. Não apenas eu, mas todos estamos, porque então e se esse fosse o seu 
filho ou o meu filho?

E lembre-se, ao dar testemunho, só um... pegue num aqui e ali - está a acontecer por toda a parte 
- mas é apenas para lhe dar a conhecer que o meu verdadeiro ministério é na cura divina. Mas eu estou 
aqui por causa destes selos, porque... Um pouco mais tarde vão entender porque é que eu tive de fazer 
isto. E assim, eu não sou um doutor. Eu não sou um teólogo. Eu apenas oro pelos enfermos e amo o 
Senhor.

8

Agora, nisto, então, isso... Ontem à noite, demos um testemunho acerca da menina... eu tenho o 
nome dela e o Billy tem aqui, agora, algures, acerca dos pais e quem eles são. E esta menina estava na 
última fase de leucemia (está certo) tão mal que eles nem a conseguiam alimentar mais pela boca. Ela 
teve de ser... ela fez uma transfusão de sangue pelas veias. E ela era pequenina e bonita. Era pequena 
para a idade dela, mais ou menos como esta menina aqui, suponho eu. Mas ela tinha mais ou menos esta 
altura, muito... Eles eram como a maioria de nós. Podia ver pela menina vestida e pelos pais que eles 
eram muito pobres, muito pobres e assim... mas bastante reverentes. E o Espírito Santo pronunciou a 
cura da criança.

Agora, pense nisso - com leucemia! Essa criança... e o sangue estava tão mal que nem sequer 
conseguiam alimentá-la mais pela boca. Tinham de tomar... ir ao hospital e tirar sangue... as transfusões 
pelas veias. Alimentá-la, penso eu, com glucose ou seja o que for. Eu não conheço os termos médicos 
dessa doença, mas, no entanto, tinha de ser alimentada dessa forma. E antes da criança sair daquele 
local, chorou a pedir um hambúrguer.

9

E os pais, depois de terem ouvido o Espírito Santo acerca do “assim diz o Senhor”... E eles eram 
desconhecidos - nunca estiveram aqui antes, mas eles... Um casal idoso de primeira acabou de sentar 
aqui há uns minutos atrás, o Irmão e a Irmã Kidd, tinham-nos instruído acerca do que fazer e o que 
ouvir. E a criança teve a sua refeição a caminho de casa.

Dois ou três dias depois disso na escola e foi ao médico e o médico ficou tão admirado! Ele disse: 
“Nem sequer há um rasto de leucemia na criança.”
10

Agora, isso foi instantâneo, no ponto, o poder do Deus Todo-poderoso - para pegar numa corrente 
sanguínea e purificá-la assim e colocar a pulsação da nova vida de volta ali (porque a sua corrente 
sanguínea é a sua vida, mortal); e criar novas células e limpar as antigas. E aquilo que isso é, é 
absolutamente... eu diria isto: é um acto de criação do Deus Todo-poderoso ao pegar numa corrente 
sanguínea que está contaminada de cancro até que a pequenina... amarela e inchada e no espaço de 
uns momentos, uma corrente sanguínea nova.

Eu creio (não vou falar em nome Dele; eu vou falar em meu... como uma revelação da minha fé), 
aquilo que aconteceu no Canyon Sabino no outro dia... eu creio que a hora se aproxima em que 
membros perdidos serão restaurados e o poder glorioso do Criador... eu creio que se Ele consegue fazer 
com que um esquilo apareça sem que nenhum... Aqui, se o homem ou mulher tem alguma parte em falta; 
e isso, é um animal completo. Ele é Deus! Eu amo-O.

11

Bem, eu começo a falar nesses assuntos e continuamos a falar - e as pessoas à volta nas paredes e 
de pé nas paredes e nas salas e assim por diante. Assim, vou entrar directamente na mensagem e eu 
quero dizer isto... Agora, eu quero dar graças Àquele que é omnipresente. E que hoje, não sabendo nada 
acerca desse quinto selo, veio daquela forma misteriosa esta manhã, mais ou menos uma hora antes do 
amanhecer quando eu estava em oração. E hoje...

12

Eu tenho estado estes últimos cinco ou seis dias num pequeno escritório, não vejo ninguém. Saio e 
tenho as minhas refeições com um amigo, com algum dos meus amigos aqui. Claro, vocês sabem quem é 
esse amigo - é o Irmão e a Irmã Wood. E vocês sabem... e eu fui lá e fiquei com eles. E todos têm sido 
simpáticos. Não tem havido nada... simplesmente... eu estou a tentar permanecer com essa mensagem 
destes selos. É importante. Eu creio que é a hora do tempo da sua revelação - da revelação disso.

E agora (eu quero que tenham a certeza agora), cedo, antes... assim que puderem, escrevam o que 
for desconhecido do vosso entendimento acerca destes sete selos, se tiverem, e coloquem sobre a 
mesa. E talvez o Irmão Neville ou alguém possa colocar uma caixa aqui. Aqui, eu vejo-as agora. Está 
bem. Eu preferia tê-las esta noite para que possa talvez estudá-las por um pouco para Domingo de 
manhã.

13

Agora, não, desta vez, mesmo nesta altura, não façam pedidos para, digamos: “A prova do Espírito 
Santo é isto?” Vê? Eu preferia ouvir acerca daquilo que vos tenho ensinado, vejam, para que possamos
14
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ver este tema, como as eras da igreja, directamente, veja - porque é disso que estamos a tratar agora.

Agora, como nós íamos orar pelos enfermos e isso precisa talvez de uma oração diferente. E você 
está ungido, vem para uma coisa diferente, você sabe. E você está a buscar a Deus para descobrir: 
“Haverá alguém lá esta noite, Senhor?”

“Sim, vai haver alguém com um vestido amarelo, sentada no canto do lado direito. E quando a 
chamares, chama-a assim e diz que ela fez assim e assim e que ela tem assim e assim.” E você vai até 
ali e observa e ali está ela. Aí tem, vê? É diferente, veja. Eu estou a orar desta forma: “Senhor Jesus, 
qual é a interpretação disto? Revela-a a mim.”

Agora, vamos pegar nas nossas espadas mais uma vez agora, a Palavra. Agora, eu agradeço o apoio 
espiritual do Irmão Neville, assim como o seu amor fraternal, aqui atrás de mim, a orar por mim e vocês 
todos aí também.

15

E agora, esta noite, sendo a noite de Sexta-feira, vamos tentar fazer com que isto... Não se 
consegue chegar a tudo, porque pode ver isso... só um desses selos e ficar... levar ao longo da 
Escritura, continuamente. Veja, ia levar meses e meses e meses; e continuaria a não ter isso, porque o 
próprio selo liga toda a Escritura de Génesis a Apocalipse - um selo daí.

Assim, aquilo que eu tento fazer é não me afastar disso. Eu anoto uma escritura ou uma pequena 
nota aqui algures e afasto-me... continuo nessa coisa. Eu tenho de voltar a ver, porque eu apenas... ao 
falar, eu falo por... espero que seja a inspiração correcta. E depois quando olho para ver o... eu começo 
a falar e sinto que estou a desviar-me para um tema, eu volto-me e olho noutra direcção para tentar 
ver outra escritura para chegar a isso, veja, para iluminar um pouco desse lado em vez de tentar 
continuar com isso.

16

E assim agora vamos estudar esta noite, pela graça de Deus, com a Sua ajuda, o quinto selo. É 
curto. É um pouco mais comprido que o outro. Os quatro cavaleiros, agora, têm dois versículos cada e 
neste são três versículos. Agora, o quinto selo começa no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 9.

17

Agora, se você for um desconhecido que ainda não ouviu falar destes quatro cavaleiros... Veja, por 
vezes você volta atrás e toca nalguma coisa e, quando o faz, espera que as pessoas entendam. Assim, 
se houver alguma coisa pequena que não entenda, tenha um pouco de paciência ou obtenha a fita e 
ouça-a e eu tenho a certeza que vai receber daí uma bênção. Eu tenho recebido. Espero que receba.

Agora, todos prontos para o versículo 9 até ao 11, incluindo o 11.18

E, havendo aberto o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos 
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, não... 
julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?

E foram dadas, a cada um, vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um 
pouco de tempo, até que também... se completasse o número dos seus conservos e seus 
irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.

Agora, isto é bastante misterioso. E agora, por causa das fitas e dos ministros e dos doutores que 
estão presentes... Agora, se tiverem uma visão diferente desta, eu também tinha. Mas eu estou a tomar 
isto da inspiração que mudou completamente a minha visão sobre isto.

19

Depois eu descobri, como vêem esses revelados, estão a ligar-se atrás e a trazer essas eras da 
igreja e a unir as Escrituras e a juntar tudo; é por isso que eu creio que vem de Deus.

Agora, nós vemos que... e eu estou a pensar que por vezes dependemos daquilo que algum doutor 
possa ter dito acerca disso, veja e isso não tem mal. Eu não condeno o doutor, de forma nenhuma. Eu 
não condeno ninguém; eu apenas condeno o pecado, a incredulidade - ninguém.

20

Algumas pessoas já disseram: “Você condena a organização.” Não, eu não. Eu condeno o sistema da 
organização, não são as pessoas lá - o grupo de pessoas que forma a organização, você sabe - mas o 
sistema pelo qual são governados. É isso que eu condeno, Católico e Protestante da mesma forma.

Bem, eu tenho... alguns dos melhores amigos que eu conheço são Católicos. Você faz ideia (e o 
homem pode estar aqui sentado esta noite, talvez esteja) a única forma em que temos este tabernáculo 
construído... porque um Católico Romano se levantou ali no tribunal e avançou por mim - bem, já que 
ninguém o fazia! Certo, e eles não puderam recusar. Está certo.

21

Eles disseram... muita gente já tinha percebido. Disseram: “Oh, não vai acrescentar mais oitenta 
naquela igreja” - assim.
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“Aquela igreja está ali” - disse ele. “Eu conheço o pastor” - (e tudo assim) e disse - “aquela igreja 
está ali. Os outros podem aumentar o edifício, então porque é que eles não podem?” Um Católico 
Romano, um bom amigo meu. Sim, senhor.

Um rapaz que é um Católico, um verdadeiro amigo meu, leal, estava a falar comigo. Ele tinha uma 
certa loja de ferramentas antes de eu sair. Ele disse: “Billy, eu sei que tu não acreditas no nosso sistema 
de religião” - disse ele - “mas digo-te agora mesmo” - “Deus honrou tanto as tuas orações por nós, eu 
creio que se arranjares algum problema em algum lugar no país” - disse - “todos os Católicos no país 
viriam ter contigo.” Assim, veja... Ele disse: “Todos os cruzes” - [esta palavra usada para Católicos não 
é utilizada em Português mas tem um sentido bastante pejorativo - Trad.] - ele chamou-lhes. Eu vou 
dizer-vos da forma que ele disse.

22

Claro que eles afirmam ser isso, porque os Cristãos primitivos levavam cruzes às suas costas. Nós 
sabemos isso pela história. E eles afirmam que são os Cristãos primitivos, o que, de facto, foram. Mas o 
sistema tirou-os desse caminho, veja. E essas pessoas - um Católico, ou Judeu ou seja o que for - eles 
são seres humanos da mesma árvore que nós viemos. Vê? Está certo. São pessoas que amam e comem 
e bebem e dormem e... tal como qualquer outra pessoa. Assim, nunca devemos condenar os indivíduos. 
Não, ninguém, vê?

23

Não devemos condenar os indivíduos, mas, como ministro, tenho de atingir aquela serpente ali que 
está a morder essas pessoas, veja. Eu nem sequer... Eu, em mim mesmo, não faria isso se não fosse 
uma comissão de Deus, que eu tenho o dever de fazer e devo ser verdadeiro e fiel a isso.

24

Mas se um Católico, Judeu, ou seja o que ele for, vier aqui... Se for um Muçulmano, Grego ou 
Ortodoxo, ou seja o que ele for, se vier aqui para receber oração, eu ia orar de forma tão sincera como 
se estivesse a orar pelos meus. Está certo. Claro que sim, porque é um ser humano. Eu já orei por 
Budistas e Sikhs [seguidores do siquismo, religião do Punjab - Trad.] e Jainas [seguidores do Jainismo, 
religião da Índia - Trad.], Muçulmanos e de todo o tipo, veja, assim. E eu não lhes coloco quaisquer 
questões. Eu apenas oro por eles, porque eles são alguém, um ser humano que quer ser curado, e tento 
tornar a vida um pouco mais fácil para eles.

Agora, nós entendemos que nisto, e muitos de vocês aqui... eu sei que há, pelo menos, dois ou três 
verdadeiros estudiosos aqui sentados e eles são inteligentes e lêem as doutrinas de outros homens 
acerca deste tema. E eu quero que estes irmãos saibam que eu não estou a condenar estes homens. Eu 
estou apenas a expressar aquilo que o Senhor me mostra. É tudo o que eu sei.

25

Agora, nós nunca queremos pensar isso porque... alguma lavadeira ou um agricultor ali não poderia 
receber uma revelação de Deus, porque, veja, Deus, Ele, na verdade, revela-Se em simplicidade. Nós 
tivemos isso no Domingo para iniciar isto - como Ele Se revela na Sua simplicidade. É isso que O torna 
grande.

Agora, deixe-me apenas... deixe-me apenas fazer uma revisão disso por um minuto. Aquilo que faz 
Deus grande é por Ele Se poder fazer tão simples. É isso que faz Dele grande. Deus é grande e pode 
tornar-Se numa forma tão simples que os sábios deste mundo não O conseguem encontrar. Eles não O 
conseguem encontrar, porque Ele Se faz demasiado simples. Agora veja. E isto mesmo é o mistério da 
revelação de Jesus Cristo, veja, isto mesmo. Não pode haver nada maior do que Deus e não se 
consegue fazer nada tão simples como Ele Se faz a Si mesmo simples. Veja, é isso que faz Dele grande.

26

Agora, um homem importante consegue tornar-se um pouco mais importante e talvez inclinar-se e 
dizer-lhe: “Como tem passado?” - ou algo assim; mas ele não se consegue tornar pequeno. Há algo nele. 
Ele é um humano. Não consegue fazer-se pequeno, porque quando fica muito pequeno, então a primeira 
coisa que acontece é que ele tem de se referir ao que alguém tenha feito e assim; e depois ele começa 
a puxar-se para cima novamente, vê? Mas o caminho para cima é para baixo em Deus. Sim.

27

Os sábios do mundo estão a tentar, na sua sabedoria, encontrá-Lo. Eles apenas se afastam Dele 
quando fazem isso, veja. Os sábios do mundo... Se estiver a tentar explicar alguma coisa por alguma 
matemática ou algo assim... Lembre-se, Ele até colocou isso na Bíblia em Apo... (não, peço perdão) 
Isaías 35, creio que é, que é até tão... é tão simples que até um delinquente iria entender, ou “até um 
louco não errará.”

28

Os sábios falham a uma grande distância por causa da sabedoria deles, afastando-se Dele ao 
tentarem encontrá-Lo pela sabedoria. Agora, não se esqueça disso. (Isso vai ficar gravado, veja). Os 
sábios, na sua sabedoria avançam até certo ponto para O tentar encontrar pela sua sabedoria, eles 
perdem-No, veja. Se pudessem ser suficientemente grandes para serem suficientemente simples, eles 
iam encontrá-Lo - se você for suficientemente grande para se tornar suficientemente simples, veja.

Vocês sabem que isso é realmente verdade. Eu já estive com pessoas nos seus escritórios e assim 
por  diante,  que  eram  homens  mesmo  importantes,  grandes  -  reis,  veja  e  potestades,  monarcas  -  e
29
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normalmente eles são homens importantes. Então já estive em lugares onde um homem tem uma muda 
de roupa, talvez um ministro que queria discutir comigo por um pouco e você ia pensar que o mundo nem 
conseguia funcionar sem eles. E isso é apenas orgulho na cabeça, veja. Mas um homem importante, um 
homem importante senta-se e tenta levá-lo a pensar que você é o homem importante, veja. Ele 
consegue humilhar-se.

E veja, Deus é tão grande que consegue humilhar-Se ao ponto em que um ser humano não 
consegue descer assim tanto, é tudo. E então eles estão... e estão a tentar encontrá-Lo... Agora veja, 
estão a tentar encontrá-Lo ao enviar rapazes para a escola e a obter uma Licenciatura em Letras. Estão 
a tentar encontrá-Lo através programas educacionais e pelos programas organizacionais e por embelezar 
as coisas. E a tentar encontrar... Ele não está lá de certeza! Você está apenas a lutar contra o vento, 
só isso. Você está a afastar-se disso.

30

Se eles pudessem ser suficientemente grandes para serem suficientemente simples, eles 
conseguiriam encontrá-Lo nessa direcção, ao serem simples. Mas enquanto for na direcção da 
sabedoria, você está a afastar-se Dele. Agora, deixe-me ver isso para que você não perca isto. 
Enquanto estiver a tentar encontrar Deus pela sabedoria, como aconteceu no jardim do Éden, como 
aconteceu nos dias de Moisés, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Cristo, 
nos dias de João, nos dias dos apóstolos e até este dia... Quando tenta decifrar isso e tenta encontrar 
Deus pela sabedoria, você está a afastar-se Dele o tempo todo! Você está a tentar entender. Não há 
forma de o fazer. Aceite, veja. Creia. Não tente entender.

31

Eu não consigo entender porque é que... bem, muitas coisas. Não há muito mais coisas que eu 
entenda ou que consiga entender. Eu não consigo entender como é que este jovem aqui sentado come a 
mesma comida que eu e aqui ele é... tem uma cabeça cheia de cabelo e eu não tenho nenhum. Eu não 
entendo. Eles dizem-me que é o cálcio que faz isso e eu não consigo manter as minhas unhas curtas e 
não tenho cabelo nenhum para cortar. Eu não entendo isso.

32

Como diz o velho ditado (isto pode mudar a posição em termos de seriedade - mas é sério, mas eu 
ainda não cheguei ao selo), como é que uma vaca preta consegue comer erva verde e dar leite branco, 
que é batido para dar manteiga amarela. É claro que eu não consigo explicar isso, porque vê-se que 
cada um é um produto do outro e como é que isso...? Eu não consigo explicar.

33

Eu não consigo explicar como é que estão dois lírios, ou duas flores da mesma espécie, e uma é 
vermelha e a outra é amarela e uma é castanha e uma é azul. Eu não entendo - é o mesmo sol sobre 
elas. De onde vem a cor? Vê? Eu não consigo explicar; mas, ainda assim, você tem de aceitar.

Eu gostava que algum grande teólogo me explicasse como é que este mundo permanece em órbita. 
Eu gostava que cientificamente me lançassem uma bola no ar, a girar, e a deixassem fazer a segunda 
revolução no mesmo lugar. Não conseguem. E no entanto, isto está perfeitamente cronometrado, que 
eles conseguem prever o eclipse solar ao minuto, daqui a vinte anos. Eles não têm um relógio ou 
qualquer espécie de maquinaria que seja assim tão perfeita. E, no entanto, está lá e depois inclinada 
para trás. E se isso se endireitasse por um pouco? Você seria envergonhado se tentasse... veja.

34

Assim, veja, não tente obter sabedoria para entender. Creia apenas naquilo que Ele diz; e quanto 
mais simples se tornar, então aí está - vai encontrar. Agora, estou tão agradecido por isso - agradecido 
por Ele Se ter feito tão simples.

35

Agora, vemos no capítulo 6 e no versículo 9, deixe-me começar agora.

E, havendo aberto o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos 
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho... que deram.

Repare, não se fala de outro animal ou de uma criatura vivente neste anúncio do quinto selo. Agora 
lembre-se, houve no quarto selo. Houve no primeiro selo, no segundo, no terceiro e no quarto, mas não 
há nenhum aqui. Vê? Agora, se reparar... Vamos voltar a ler um dos selos. Vamos voltar atrás ao quarto 
selo e ao versículo 7. “E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal dizer: Vem... vê.” 
“...havendo aberto o terceiro selo, ouvi a voz do terceiro animal dizer: Vem e vê.” Ou “o segundo animal: 
Vem e vê” - e o primeiro animal dizer: “Vem e vê.”

36

Mas então, quando chegamos ao quinto selo, não há animal. Agora, repare. “E havendo aberto o 
quinto selo, vi debaixo do altar...” Rapidamente, veja, não há animal ali e um animal representa poder. 
Nós sabemos isso, veja. Não há criatura vivente.

37

Agora, uma dessas criaturas... Nós vemos no estudo da revelação nas igrejas, que um deles era um 
leão; e o outro era um bezerro; e o outro era um homem; e o outro era uma águia. Nós vimos nas eras 
da igreja que esses quatro animais, representando quatro poderes, estavam reunidos à volta dos Actos 
dos Apóstolos da mesma forma que o tabernáculo no deserto...
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Vocês entendem isso, porque eu não vou tomar tempo para entrar nisso agora. Como desenhamos 
aqui e mostramos exactamente! Eles estavam a cuidar disto, o Cordeiro e a Palavra, para operar a 
Palavra - tal como eles fizeram com a arca do concerto no lugar santo no deserto e assim por diante.

38

Agora, nós até mostramos, em posição, pelas cores tribais de Israel e pelo... Quantos ouviram as 
“Sete Eras da Igreja”? Acho que muitos - dois terços de vocês. Reparem que até a natureza dos animais 
era exactamente um emblema tribal, na direcção em que os quatro... as doze tribos estavam quatro de 
cada lado, ou três tribos de cada lado. E os quatro animais assentavam-se e observavam estas tribos 
de todas as quatro direcções.

E quando nós vimos e fomos buscar os evangelhos e mostramos exactamente... Quando entravam 
na arca, eles estavam a guardar a arca, o concerto. E então nós vimos que o concerto da nova igreja, a 
sua representação na terra era o Espírito Santo. O sangue tinha-nos enviado o Espírito Santo. E os 
quatro animais representavam as doze tribos de Israel enquanto observavam. E vimos as suas naturezas 
e vendo essa mesma natureza e levando-a a cada um desses quatro evangelhos... exactamente, era 
exactamente o mesmo. Um falou com o leão, o outro com o bezerro e o outro - os quatro evangelhos. Aí 
está. Os quatro evangelhos são a protecção do Espírito Santo. Amém!

39

Eu sempre me perguntei... Ficou comigo... Agora, isto foi há cerca de seis anos, acho eu, desde que 
eu ouvi um homem importante dizer que os Actos dos Apóstolos eram apenas uma estrutura. Eu já ouvi 
isso ser dito muitas vezes. Mas ao ouvir um homem com o seu estatuto enquanto pregador e um doutor 
que escreveu alguns dos livros famosos que as pessoas lêem em toda a parte... E dizer que os Actos 
dos Apóstolos nem sequer se adequavam aos ensinamentos da igreja, quando os Actos dos Apóstolos 
foram a própria fundação dela! Não é a estrutura; é a fundação! Porque a Bíblia diz que a fundação de 
Deus é edificada sobre a doutrina dos apóstolos (está certo), Cristo, a pedra de esquina.

40

E quando este homem esteve ali e fez essa afirmação, eu apenas... o meu coração desfaleceu. Eu 
pensei: “Não admira...” Bem, eu vejo agora, nos selos. Não foi revelado, só isso.

Assim então, ali estavam eles, ali. Alguma coisa disse aquilo. Agora repare, eles guardam. Agora, 
quando chegamos a Mateus 28:19 e procuramos isso em Mateus (que representava um leão) e 
chegando ali, vemos exactamente porque é que eles baptizam no nome de Jesus Cristo. E ali estava Ele, 
ali com aquela mesma escritura para guardar a confiança sagrada do baptismo no nome de Jesus Cristo. 
(Bem, eu estou a entrar nas eras da igreja agora).

41

Repare. Mas aqui quando chegamos a este quinto selo agora, não surge nenhum cavaleiro e não há 
um animal a anunciá-lo. João apenas... o Cordeiro abriu-o e João viu. Não houve ninguém para dizer: 
“Agora, vem olhar; vem ver.” Repare, não há nenhum poder da criatura vivente. E no sexto selo, não há 
nenhum animal para o anunciar. E no sétimo selo, não há nenhum animal para o anunciar - não há 
poderes para o anunciar, veja. Ninguém faz isso.

42

No... veja... no... Depois do quarto selo, não há nenhum anúncio feito por nenhum poder animal no 
quinto, sexto ou sétimo selo. Nenhum.

Agora repare (eu gosto muito disto), como nos tempos do cavaleiro dos quatro cavalos - o 
cavaleiro, singular, dos quatro cavalos diferentes - houve um animal que anunciou o poder. Sempre que o 
cavaleiro montou outro cavalo e surgiu para cavalgar, outro tipo de animal surgia e anunciava-o. Esse é 
um grande mistério. Esse é o mistério... Porquê? ...anunciando o mistério.

43

Porque é que não há aqui um no quinto selo para o anunciar? Aqui está. De acordo com a revelação 
que o Senhor Jesus me deu hoje, ou esta manhã cedo, isto significa que o mistério das eras da igreja já 
terminou nesta altura. O mistério do anticristo é revelado nesta altura. O anticristo fez a sua última 
cavalgada (e nós vemo-lo no cavalo pálido misturado com as suas muitas cores) e cavalga até à 
perdição. (Nós vemos isso nas trombetas e assim por diante quando ensinarmos isso. Eu podia entrar 
nisso agora, mas íamos sair novamente do tema).

E nós vamos... ele cavalga... É por isso que não há ninguém ali. Agora, nós sabemos... escrito... 
porque há uma razão para tudo. Agora, lembre-se que no início, no princípio, eu disse: “Não pode haver 
nada que não tenha uma razão.”

44

Lembra-se da pequena gota de tinta? Agora, tem de encontrar a razão. Houve alguma razão para 
eles não terem um animal ou um poder para anunciar este selo a ser aberto. E só Deus pode revelar o 
porquê (é só isso), porque é tudo... tudo está colocado Nele.

Mas a razão por que Ele revela, da forma como eu entendo, é porque o mistério do livro da 
redenção, no que respeita à revelação do anticristo... E, ao mesmo tempo, a igreja já foi e estas coisas 
nem sequer acontecem na era da igreja. Está certo! Estão longe da era da igreja. A igreja já foi 
completamente arrebatada nesta altura. A igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e não regressa até 
voltar com o seu Rei no capítulo 19. Mas estes selos aqui estão a revelar aquilo que aconteceu, aquilo

45
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que acontece e aquilo que vai acontecer, veja. E agora, aquilo que devia ser para a era da igreja foi 
revelado por estes selos e agora veja o que acontece.

As quatro fases do seu cavaleiro foram reveladas. As quatro fases do anticristo a cavalgar já foram 
reveladas nesta altura. Por isso, eles não precisam de ter mais. E houve quatro criaturas viventes de 
Deus para anunciar o cavaleiro, enquanto apareciam a cavalgar.

46

Quatro animais são quatro poderes. Agora, nós sabemos que o animal, pela interpretação nos termos 
dos símbolos da Bíblia, representam poder. Agora, vamos ver isso de perto. Os quatro... ou, os animais 
na Bíblia representam um poder no meio do povo. Agora, se virmos... Como em Daniel, quando ele viu 
uma certa nação erguer-se, isso seria talvez um urso a segurar uma costela no seu lado - o símbolo. 
Depois ele viu outro poder erguer-se e era um bode. Representava uma certa coisa. Depois ele viu outro 
poder erguer-se e era um leopardo com umas tantas cabeças. Representava um certo reino. Depois ele 
viu outro erguer-se - um grande leão com dentes - e pisou o que restava. Isso representava um poder 
completamente diferente.

Um era um reino de Nabucodonosor num outro tipo, num sonho. Daniel teve uma visão; 
Nabucodonosor teve um sonho. Mas Daniel interpretou o seu sonho e acompanhou correctamente a 
visão. Amém! Ufa!

Oh, se apenas soubessem o que aconteceu! O que aconteceu antes de sairmos daqui? Entendem? 
Ora, seis sonhos seguidos apareceram, exactamente com a visão. Um sonho interpretado é uma visão, 
porque... Uma pessoa talvez não nasça com o subconsciente para estar acordado quando o vê, então 
Deus vai ao seu subconsciente e fala com ele, o que Ele prometeu que, nos últimos dias, visitaria o Seu 
povo através de sonhos e também em visões.

47

Agora, uma visão é quando você está bem acordado, está assim de pé e são reveladas certas 
coisas. E você está de pé e diz-lhes imediatamente o que aconteceu - vê o que aconteceu e aquilo que 
vai acontecer e assim por diante. Mas agora, um sonho é quando você está a dormir e os seus cinco 
sentidos estão inactivos e você está no seu subconsciente. Você está em algum lugar, porque quando 
volta, você lembra-se de onde esteve. Você lembra-se disso durante toda a sua vida, veja. Por isso, é o 
seu subconsciente. Então, de forma a... veja...

Como o congressista Upshaw costumava dizer: “Não se pode ser aquilo que não se é” [Nesta frase 
há um jogo de palavras entre “ain't” - que significa não ser - e “haint” - que é uma palavra usada para 
fantasma no sul dos Estados Unidos - Trad.] e isso está certo, veja. E então se você nasceu sendo uma 
pessoa que tem visões... Agora, veja, para fazer isso, esses... as duas consciências têm de estar 
juntas; não é uma aqui com cinco sentidos activos e a outra aqui quando você está a dormir quando os 
cinco sentidos não estão activos. Mas veja, quando as duas (você nasce assim) estão juntas, você não 
vai dormir. Você passa de uma para a outra assim. Você não vai dormir. E não há espaço suficiente para 
ir dormir. E você não se consegue fazer a si mesmo dessa forma. Assim, dons e vocações são 
predestinados por Deus. São dons e vocações de Deus, mesmo sem arrependimento, diz a Bíblia. Vê? 
Foram ordenados antes da fundação do mundo, veja.

48

Agora, nós vemos que um animal, de Daniel, representava um poder que se erguia no meio do povo. 
Ou nas visões de João aqui, também, mostra que era poder - nações a erguer-se, como os Estados 
Unidos que aparecem em Apocalipse 13 como um cordeiro. E depois, se quiser saber algo diferente... 
Você diz: “Bem, isso está a falar de um poder nacional.” Também representa um poder santo - um 
animal. Sabia disso?

49

Repare, Rebeca... Quando o servo de Abraão, Eliezer, quando ele veio para vir buscar Rebeca, ele 
montou-a sobre um camelo - o mesmo camelo a que ela deu de beber. E ela montou sobre este camelo 
para se encontrar com o seu noivo desconhecido. A mesma coisa a que ela deu de beber foi aquilo que a 
levou ao seu futuro lar e futuro marido.

E hoje é a mesma coisa, veja. Aquilo a que a igreja está a dar água - que é a semente, a semente 
da Palavra - é a própria Palavra que se torna viva e nos leva até ao nosso noivo invisível, veja.
50

E veja como é perfeito... Isaque deixou a sua casa e estava fora, no campo, longe de sua casa 
quando Rebeca o viu. E a igreja encontra-se com Cristo nos ares e depois Ele leva-a de volta à casa do 
Pai, onde estão preparadas moradas. Isaque levou Rebeca da mesma forma. E repare, foi amor à primeira 
vista. Oh, bem, ela correu para ir ter com ele! E é assim que a igreja se vai encontrar com Cristo nos 
ares e estar para sempre com Ele.

Agora, abra a Bíblia. Estes animais são poderes. Repare. Agora, eu quero que repare que o diabo 
tinha os seus quatro animais que mudavam de cor para avançar sobre eles. Ele tinha os seus quatro 
animais. Foram os três colocados na cor de um e fez desse um cavalo pálido - um cavalo branco, um 
cavalo vermelho, um cavalo preto.

51
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E nós vimos que cada um desses era uma fase do seu ministério, uma fase da igreja primitiva que se 
formou numa denominação em Nicéia. A igreja Pentecostal original - sobre a qual o Espírito Santo foi 
derramado - surgindo, assumiu um espírito do anticristo, formou uma organização, deu à luz algumas 
filhas da organização; mudou três vezes o seu poder e colocou-os num só e fez um cavalo pálido; e 
depois deu um nome chamado Morte e cavalgou até à eternidade. O mais claro possível.

Agora repare, foi-lhe dado este cavalo e ele está a cavalgar sobre ele. Deus tem também... como 
sempre... agora veja! Quando o anticristo apareceu primeiro, em que é que ele apareceu? No cavalo 
branco, completamente inocente, apenas uma doutrina na igreja. Eles queriam companheirismo. O seu 
companheirismo é com Cristo. Mas eles queriam um companheirismo. Eles não conseguiam suportar isso. 
Eles queriam chegar... Bem, você sabe, como os pequenos grupos que se levantam na igreja. Vocês 
sabem, pastores, vejam. Como dizem: “Pássaros da mesma plumagem...”

52

Mas se somos nascidos de novo, irmãos, não é essa a atitude a tomar. Não.

Agora, se nós vemos alguma coisa errada nos nossos irmãos, vamos orar e manter isso perante Deus 
e amar esse homem até o trazermos à presença de Deus. É assim, de facto, a forma de o fazer.
53

Sabe, Jesus disse... Haverá ervas ali, porque Jesus disse que haveria, mas não as arranque. Vai 
levar o trigo com elas, veja. Deixe-os. Deixe-O fazer a segregação quando chegar o tempo, veja. Deixe 
que tudo cresça junto.

Repare, enquanto o animal surgiu... O anticristo surgiu sobre um animal, o seu poder. Oh, eu gosto 
muito disto. Eu começo a sentir-me religioso agora mesmo, veja, pode ser o estímulo.
54

Repare, quando o anticristo... Aquelas revelações na presença daquela bola de fogo suspensa ali no 
escritório! Oh, irmão! Apesar de a ver desde que era uma criança, sempre que se chega perto de mim, 
alarma-me. Quase que me coloca numa condição inconsciente. Você nunca se consegue acostumar a 
isso. Não consegue. É demasiado sagrado.

Repare, assim que o anticristo surgiu no seu animal do ministério, Deus enviou um animal para o 
combater. Vê? Agora observe. Então, sempre que o animal cavalgou sobre o seu cavalo, o anticristo 
cavalgou sobre o seu cavalo, sobre o seu animal, para anunciar o seu ministério; Deus enviou o seu 
animal também e Ele estava nisso, para anunciar o seu combate contra ele.

55

Agora, a Escritura diz: “Quando o inimigo vem como uma torrente, o Espírito de Deus levanta contra 
ele um estandarte.” E assim, quando o inimigo surgiu como um anticristo, Deus enviou um certo tipo de 
poder para se encontrar com ele. E então, quando ele surgiu novamente como um cavaleiro sobre o 
cavalo vermelho - outra cor, outro poder, outro ministério - Deus enviou outro atrás dele para o 
combater, para sustentar a Sua igreja. Enviou o terceiro; mais uma vez, Deus enviou o Seu terceiro 
animal para vir e o anunciar. Ele enviou o quarto; Deus enviou o Seu quarto. E depois o anticristo 
terminou e as eras da igreja terminaram também, nessa altura. Observe. Agora, oh, eu... Isto é muito 
bom.

Agora, nós vemos que o diabo a mudar de quatro animais representava o poder que... foi revelado 
o... o poder que ele revelou ao mundo e como eles terminaram neste cavalo pálido de morte. Agora, 
vamos olhar para os poderes de Deus destes animais para os combater.

56

O primeiro animal de Deus, que Ele saiu para se encontrar com o anticristo, o espírito do anticristo 
quando enviou o seu ensinamento... Agora lembre-se, quando o anticristo cavalgou primeiro, foi num 
ministério de ensino. O anticristo cavalgou primeiro num ministério de ensino.

Veja quem saiu para se encontrar com ele, o Leão - o Leão da tribo de Judá, que é a Palavra. 
Quando o seu falso ensinamento surgiu, a verdadeira Palavra foi encontrar-se com ele. É por isso que 
temos um Irineu e um Policarpo e esses homens, S. Martin. Quando esse anticristo estava a cavalgar 
com o seu falso ensinamento, Deus enviou o Seu ensinamento, a Palavra, o Leão da tribo de Judá, que é 
a Palavra manifestada no Espírito Santo e o Espírito Santo ali para Se manifestar, que é a Palavra.

57

É por isso que a igreja primitiva tinha curas e milagres e visões e poder, é porque era a Palavra viva, 
na forma do Leão da tribo de Judá a cavalgar para combater isso. Amém! Agora, entenderam? Ele envia 
o seu poder, anticristo; Deus envia o Seu, a Palavra. Anticristo, falso ensinamento, o verdadeiro 
ensinamento acompanhou-o para o combater. Agora, esse foi o primeiro. Agora, esta foi a primeira 
igreja, apostólica, que saiu para se encontrar com ele.

Agora, o segundo animal que o anticristo enviou foi um animal vermelho, que foi... em que ele 
cavalgou, foi para tirar a paz da terra e fazer guerra. Agora, o segundo que surgiu para o combater foi o 
bezerro. O bezerro significa um trabalho, uma besta de carga.

58

E agora,  se  nós  pudéssemos  parar  um minuto.  Deixe-me...  para  que  tenham a  certeza  que  vêem
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isto. Isso pode ser um pouco confuso para vocês. Vamos ver aqui Tiatira e observar e ver se essa não é 
uma igreja laboriosa, veja.

E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos 
como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente:

Eu conheço as tuas obras 
, e o teu amor, e o teu serviço , e a tua fé, 

e... paciência, e que as tuas últimas obras  são 
mais do que as primeiras.

[Vê? Torna-se tudo obras agora, veja, porque é esse que 
estava a cavalgar com eles] [Veja, é tudo...]

[mais uma vez, duas vezes - as tuas obras]

Veja, isso mostra que a Era de Tiatira... Depois que o anticristo se estabeleceu e chegou à Era de 
Tiatira, a pequena igreja não podia fazer nada a não ser simplesmente trabalhar. E outra coisa, o bezerro 
é também um animal de sacrifício, veja. Eles entregam as suas vidas de livre vontade.

59

Na Era das Trevas, mil anos, aí o Catolicismo controlava o mundo e eles apenas entravam nisso, 
“sim” ou “não.” Eles não se importavam de morrer. Se fosse a morte, estava tudo bem. Eles iam e 
morriam. Porquê? O próprio espírito da era.

É por isso que Irineu, é por isso que Policarpo, João, Paulo, esses grandes homens poderosos ali a 
combater aquela coisa... Paulo viu isso. Ele disse: “Eu sei que depois da minha partida vão entrar lobos 
no meio de vós, irmãos a ensinar coisas perversas e vão afastar-vos.”

60

Olhe para aquele apóstolo austero ali, as suas costas batidas cheias de pisaduras, os seus olhos 
com lágrimas. Mas ele conseguia ver mais longe do que aquela mira - mais longe do que eles conseguem 
ver a cento e vinte milhões de anos luz. Ele conseguia ver até à eternidade. Ali estava ele. E ele 
predisse isso e disse que era isso que ia acontecer e disse... também continuou até à outra era futura.

Agora repare, ali estava ele. Depois dele... S. João foi o que viveu mais tempo. E quando S. João 
estava a tentar tomar todas as epístolas sagradas, ungido com o Espírito Santo, e colocá-las juntas e 
formar a Bíblia, o império Romano capturou-o e colocou-o na Ilha de Patmos. Ele estava lá na Ilha de 
Patmos por causa da Palavra de Deus. Policarpo estava a ajudá-lo a traduzir.

61

Eu li, no outro dia, a carta que Maria escreveu a Policarpo e a repreendê-lo... não foi a repreendê-
lo, mas a elogiá-lo por ser um homem valente que podia ensinar e aceitar os ensinamentos de Jesus 
Cristo de... que nasceu por ela vindo de Deus - a própria carta de Maria que ela escreveu a Policarpo.

Policarpo foi dado a comer aos leões, vocês sabem. Não, foi queimado. Era demasiado tarde para 
eles soltarem um leão na arena e, por isso, destruíram uma casa de banho (um velho balneário ali) e 
colocaram-no na arena e queimaram-no.

E no seu caminho, ele estava a andar cabisbaixo. E o centurião Romano disse: “És idoso e bem 
respeitado. Porque não renuncias a essa coisa?”
62

Ele continuou a olhar em direcção ao céu e uma voz falou de algum lugar (eles não conseguiam 
perceber de onde) e disse: “Policarpo, não temas. Eu estou contigo.”

Porquê? Ele estava firmado naquela Palavra. Eu imagino... Quando eles começaram a empilhar as 
tábuas sobre ele para o queimar, houve uma música celestial que desceu e os hinos de algum lugar 
angelical cantaram a canção. Ele nunca pestanejou para eles. Isso são homens valentes. Isso são 
homens que conseguem permanecer.

Os mártires ao longo das eras sofreram terrivelmente. Mas como é que eles estavam? Estavam 
debaixo da inspiração, do Espírito de Deus, do poder. E não se esqueça disto, igreja, e vocês, irmãos na 
fita. Eu quero que examinem isto: Como é que os homens podiam fazer alguma outra coisa para além do 
poder de Deus que foi libertado sobre eles?

Eu vou colocar esta caixa aqui para representar isso. Se Deus enviar um certo espírito ao meio 
deles, isso é a única coisa pela qual eles conseguem operar, é o espírito que opera no meio deles.
63

Agora, nós vamos provar-vos pela história da igreja e pela abertura dos selos e pelos poderes que 
foram libertados... E veja, a igreja respondeu exactamente à unção e eles não conseguiam fazer nada 
mais.

Agora, primeiro foi esse leão que rugiu, essa pura Palavra não adulterada. O segundo, em Tiatira, foi 
o bezerro e foi uma carga - uma besta de carga, perdoem-me - foi também uma besta do sacrifício. E 
não foi exactamente a pobre igreja de Roma que se estabeleceu ali durante mil anos na Era das Trevas? 
E qualquer coisa que não professasse ser da igreja Romana era morta imediatamente. E eles tinham de 
trabalhar, tinham de andar de lugar em lugar.

64
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Vocês, Maçons, vou chamar a vossa atenção. Lembram-se do sinal da cruz? Vocês sabem do que eu 
estou a falar. Agora, repare. Agora, se repararem, isso estava a carregar e a preservar essa Bíblia. Vê? E 
eles tiveram de trabalhar uns com os outros. Aí está - o bezerro.

65

E quando chegou o tempo (nós lemos ontem à noite), veja, quando a coisa surgiu e chegou o 
sacrifício e eles tiveram de ir, Ele disse: “Não danifiques o vinho e o azeite.” O que é que eles fizeram? 
Eles avançaram até ali de livre vontade e morreram.

Eles não quiseram saber, porque o espírito da igreja naquele dia era o sacrifício, o trabalho. E eles 
avançaram completamente livres, ungidos com o verdadeiro Espírito de Deus daquela era e morreram 
como heróis do sacrifício - milhares de milhares, sessenta e oito milhões deles registados - o bezerro, o 
sacrifício.

66

Oh, bem! Entendem? Ok. Muito bem. Agora, o sacrifício, só podia trabalhar naquela era para 
combater a grande oposição durante aqueles mil anos.

Agora, o terceiro animal que surgiu do diabo foi este cavalo preto, veja. Agora, o terceiro animal que 
surgiu - o poder de Deus para o combater, para combater os poderes do cavalo preto - foi um homem, 
astuto, inteligente, com a sabedoria de Deus.

67

Sabe, um homem é mais inteligente do que qualquer outro animal, veja. Ele é mais inteligente, 
porque ele consegue suplantar-se a si mesmo, quase. Ele é astuto, ardiloso. Veja, a era desde a Era das 
Trevas agora, surgindo da Era das Trevas até ao outro lado, quando este cavalo preto estava a 
cavalgar, quando eles cobravam pelos seus sacrifícios e tudo aquilo que fizeram e o dinheiro era 
apenas... Oh, vocês sabem como foi.

Agora, o que surgiu a seguir para combater isso foi o animal com a face de um homem: inteligente, 
instruído, astuto, bom, ungido com esse espírito daquele dia. Reparou? Agora, ele veio para o combater 
com a astúcia da sabedoria de Deus com ele. Essa foi a era da Reforma - Martinho Lutero, John Wesley 
e assim por diante. Veja, foi a Reforma - Zwingli e, oh, quem mais? Knox, Calvino e quem mais, veja, 
surgiram. Foi uma astúcia.

68

Agora, veja. Exactamente desde a Era das Trevas, desde a Reforma, desta forma, veja. Foi a 
astúcia do homem. (Se baixarem as vossas janelas só um pouco... creio que as pessoas estão a ficar um 
pouco com calor aí. Se baixarem as janelas só um pouco porque... eu sei que se eu estou aqui a pregar 
e fico quente, eu sei que vocês têm de ficar, aí). Agora repare. Foi a astúcia do homem. Agora, 
entende?

69

Esse terceiro animal que Satanás enviou, tornou-se astuto também. Veja: “Uma medida de trigo por 
um dinheiro, três medidas de cevada por um dinheiro” - veja. Oh, bem! Vê o esquema de fazer dinheiro? 
A astúcia para ficar com o ouro do mundo e a riqueza trazida até ali - isso está exactamente cumprido. 
Foi isso que... começou a cobrar pelas orações e por... e fez um lugar chamado purgatório, orar para 
tirar de lá os antepassados; e você tinha de lhes dar em testamento os títulos e tudo o resto, a sua 
propriedade. A igreja e o estado eram o mesmo e a igreja ficava com a sua propriedade.

E não vê que alguns destes evangelistas hoje ainda têm essa mesma unção sobre eles? Levando os 
idosos a dar as suas pensões e a dar as suas casas e certas coisas. Ora, irmão... eu não quero entrar 
nisso, veja. Mas agora... eu vou ficar com isto. Eu olho para trás para ver para onde estou a ir. Agora, 
repare. Esses homens, é com eles. Isso é com eles. Isso não tem nada que ver comigo. Eu sou apenas 
responsável por isto aqui.

70

Agora repare. O animal que veio para o combater, agora, foi o homem. Todos nós sabemos que este 
animal do homem, este poder do homem na sua intelectualidade, reconheceu que aquele kosher que 
Martinho Lutero tinha na sua mão quando estava a subir aqueles degraus... Eles diziam: “Este é o 
sangue de Jesus Cristo. Este é o corpo de Jesus Cristo.”

71

E Lutero atirou-o ao chão e disse: “É pão e vinho! Não é o corpo de Cristo, porque foi exaltado e 
está assentado à destra de Deus, a fazer intercessão.” Vê? - sabedoria, o homem.

E quando John Wesley surgiu, depois de Zwingli ter chegado e Calvino... E ele levou a igreja a um 
lugar de segurança até que eles já não queriam mais reavivamentos. “O que vai acontecer, vai 
acontecer” - só isso. E eles viviam qualquer tipo de vida. A Igreja Luterana está tão torcida e a Igreja 
Anglicana, oh, bem! O país inteiro tornou-se corrupto, tal como está agora. As igrejas torceram... 
Quando o Rei Henrique VIII veio a Inglaterra, depois de Maria sangrenta [nome dado a Maria I, rainha de 
Inglaterra devido às perseguições aos Protestantes - Trad.] e todas estas coisas aconteceram... E 
depois a igreja estava tão cheia de violência e de corrupção, muitos afirmavam o Cristianismo e viviam 
com quatro ou cinco esposas, ou faziam tudo aquilo que queriam e continuavam em imundície.

72

John Wesley, ao estudar a Escritura e ao observá-la, foi-lhe revelado que o sangue de Jesus Cristo
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santifica o crente e eles não deviam... O que é que ele fez? Ele surgiu com outra reforma. Ele salvou o 
mundo no seu dia, como Lutero fez. Vê? O que foi isso? Aquele homem, poder animal, a surgir.

Ele deu sabedoria ao homem para entender que aquilo é errado. Isso não é o sangue de Jesus 
Cristo; isso não é o corpo de Jesus Cristo. Isso representa o corpo, veja.
73

Isso é o... ainda é uma grande discussão entre os Católicos e Protestantes, agora. É a única coisa 
em que eles não conseguem estar juntos agora mesmo. Eles conseguem estar juntos em tudo o resto, 
menos nisso. Estes... aqueles concílios que estão a ter... Repare, agora. Mas eles não conseguiam estar 
juntos nisso, veja. O vinho é o sangue e diz que é o sangue literal; que o padre tem o poder de 
transformar este pão no corpo literal de Cristo.

O pequeno tabernáculo é isso, na igreja. É por isso que eles fazem sinais e qualquer tipo de oferta 
pagã enquanto passam, você sabe, e inclinam-se e tiram os chapéus e assim por diante. Isso não é para 
o edifício. É para aquele kosher que está no tabernáculo.

Repare como Satanás introduziu isso de forma astuta.74

Mas veja, nessa altura, sobre o ser humano, veja, Deus colocou um espírito de sabedoria sobre o 
homem para entender que isso está errado. Agora, isso foi para combater o terceiro animal, que tinha 
tornado a igreja tão corrupta (em que ele estava a cavalgar) que era terrível - o reformador. O que é 
que eles fizeram na era dos reformadores? Eles levaram a igreja das suas cerimónias pagãs de idolatria 
de volta a Deus novamente. Foi para isso que o animal surgiu (essa astúcia do homem, o cavaleiro) para 
fazer isso.

Agora. Mas leia agora o versículo 3... Apocalipse 3 e 2 só um minuto. Eu tenho marcado aqui por 
alguma razão. Agora, isto entra agora, a Era Luterana e a era dos reformadores (Apocalipse 3 e 2). 
Aquilo que eles fizeram, eles organizaram. Assim que Lutero iniciou a sua igreja, eles organizaram-na. 
Muito bem, a mesma coisa que Wesley fez, a mesma coisa que o Pentecostes fez, exactamente - 
organizaram-na. E o que é que eles fizeram? Eles assumiram o mesmo sistema de que saíram, veja.

75

Agora, veja isto, Apocalipse... a falar desta igreja de Sardes. Ao anjo das igrejas, o primeiro 
versículo, claro, veja.

Sê vigilante, e confirma os restantes , que 
estavam para morrer 

, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.

[isso é a Palavra que vos foi ensinada]
[Ela está ali pronta para iniciar uma organização tal como a igreja 

Católica de onde saíram, veja]

Aí está. Aí volta para lá novamente. Não vê porque é que os sistemas organizacionais estão 
errados? Quem começou isso? Foi Deus? Foram os apóstolos? Foi a Igreja Católica Romana.
76

Agora, que algum historiador fale diferente. Não está aí. Eles estão... eles dizem que são a mãe 
igreja e são. Mas eles organizaram a coisa e colocaram um sistema com a liderança do homem aí. Nós 
não tomamos um homem como eles fazem; nós tomamos um concílio de homens e reunimo-los. Depois 
têm realmente uma confusão. Está certo. Como é que um concílio pode, de qualquer forma...?

É como nós pensarmos que a democracia está certa. Eu também creio que está, mas nunca vai 
funcionar. Não pode. Com um bando de Rickys por ali a governá-la, como é que a vão levar a funcionar? 
Não podem. Repare, a coisa verdadeira era um rei santo.

Repare, o animal... O terceiro animal, agora, era a astúcia de um homem. Ele representava os 
reformadores que surgiram desde o ídolo do pagão... disse: “Este é o pão; este é o vinho.” Veja, o 
anticristo ainda tem algo que simboliza o Cristianismo. Tem de ter, porque ele é contra, veja. E então se 
ele tem de estar contra alguma coisa... Agora, se ele vier e disser: “Bem, eu sou um Buda.” Oh, isso não 
tem nada que ver... isso é apenas um pagão para começar. Mas o anticristo é astuto. Ele tem todo o 
tipo de coisas que representam o Cristianismo ali, ele apenas saiu do outro lado, alguma coisa contra a 
doutrina original disso. Veja, é isso que faz dele anticristo, veja.

77

Assim, os reformadores, quando o animal surgiu na forma de um homem para combater esse... 
Agora, não se esqueçam disto, audiência. Não se esqueçam disto! Lembrem-se disso todos os dias da 
vossa vida. Estes animais estão correctos; é o “assim diz o Senhor,” vejam.

Repare, a idolatria trouxe o... O homem, o animal, surgiu com o poder de Deus pela sabedoria que 
Deus lhe deu e trouxe a igreja da idolatria de volta a Deus. Mas no... nós vemos que na mesma era da 
igreja, quando eles se começaram a denominar - para fazer a mesma coisa que fizeram no princípio, que 
Roma fez - agora, ela vai fazer filhas para essa igreja. E o que é que Ele diz? Disse: “Agora, não te achei 
perfeito e tens de fortalecer essa pouca força que ainda tens.”

78

Agora, ouça-O a avisá-los em Apocalipse mais uma vez (3:3). Vamos ver... Bem, creio que tinha há 
uns minutos atrás.
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Lembra-te... pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. 
 E, se não 

vigiares, virei sobre ti como um ladrão , e não saberás a que hora sobre ti 
virei.

[Por 
outras palavras, lembra-te que saíste desse tipo de corrupção, veja. E olhe aqui:]

[hum, hum!]

Continua, Ele vai remover o castiçal. Então, é isso. O que é isto? A luz da igreja. E ela entrou no 
mesmo sistema organizacional de trevas pagãs de que ela saiu e ali está ela ainda hoje: pessoas de 
coração honesto a pensar que isso é verdade, tal como os Católicos são. E os Protestantes riem-se dos 
Católicos, quando é tudo a mesma coisa - exactamente, de acordo com a Palavra. A sabedoria do 
homem.

79

Agora, repare. Oh, como eu gosto tanto disto! Ouça-O agora a avisá-los. Agora, concordam 
perfeitamente, todos vocês (agora, se não, escrevam-me uma pergunta) que esses animais são 
exactamente identificados em cada era como a Bíblia os identificou aqui? Foi exactamente isso que 
fizeram. A história deles mostra o que eles fizeram. Olhamos para aqui e vemos o que eles fizeram. E 
aqui, aqueles animais... eu nunca soube isso antes. Eu estava apenas ali sentado e pude ver isso a 
mover-se ali da mesma forma que vocês estão a olhar para mim. E tem de estar certo, porque está aqui 
mesmo com a Bíblia. Assim, como é que vão fazer outra coisa qualquer a não ser dizer que está certo?

80

Repare. Agora, o quarto animal que foi enviado para combater o anticristo neste último animal... 
Estão prontos? O último animal que foi enviado, ou o último poder, para combater o anticristo - que era 
contra o ensinamento de Deus, o anticristo - foi uma águia. Vê? O quarto animal vivente foi uma águia. 
Agora, vocês que estudam as eras, estudam as Escrituras, foi uma águia. E na Bíblia, a última era foi 
uma era da águia e Deus assemelha a águia aos Seus profetas, veja. Agora veja. A última era, a era da 
águia - um revelador da verdadeira Palavra. Vê?

81

Antes de Deus Se mover em acção, como Ele fez nos dias de Noé, Ele enviou uma águia. Quando Ele 
trouxe Israel e o exército de Faraó estava pronto para ir, ele enviou uma águia. Ele sempre envia uma 
águia no final. E aqui Ele envia uma águia novamente. Isso está exactamente de acordo com a Palavra, 
portanto como é que pode fazer disso outra coisa qualquer? Ele envia uma águia.

Porquê? Um revelador da verdade que tem vindo ao longo da era. Assim, como é que podia ser o 
bezerro, ou o homem, ou fosse que animal fosse que estivesse a cavalgar...? Como é que podia chegar a 
ser revelado até que a águia tenha vindo? Eles tiveram o seu lugar. Eles foram animais enviados por 
Deus, tal como qualquer outra pessoa.

82

O leão, esse foi o original. Foi aí que o anticristo surgiu no combate. Depois ele levantou outro 
poder; Ele enviou um poder para o enfrentar. Depois ele levantou outro poder e Ele enviou outro poder 
para o enfrentar. Depois, no último poder, Ele traz a águia para restaurar os filhos de volta à fé original 
dos pais novamente - a era da águia. Então, reparou? Não há mais animais. É só isso. É o fim.

Agora, se vir agora Apocalipse 10:1-7 (eu tenho referido isso), lembre-se, na era do último 
mensageiro, veja, o que é que devia acontecer? Todos os mistérios de Deus seriam revelados - a águia.
83

Agora, vê os quatro animais que apareceram? Foi perfeitamente correcto. Crê nisso? E agora aqui 
está cada era, ou cada poder, que veio atrás disso e aí está a escritura que mostra o que o cavaleiro do 
inimigo fez. Isso foi revelado nestes selos. E também, foi revelado agora que cada animal de poder que 
Deus enviou para o combater acerta no alvo, até ao tempo da águia.

Agora, se este é o tempo do fim, virá uma águia. Está certo. E para isso...84

Agora, lembre-se, agora, nos dias em que o leão veio, a Palavra original, cerca de um centésimo 
deles ouviram o leão. Nos dias em que o bezerro veio, foi apenas uma gota pequenina deles que ouviu a 
mensagem do bezerro. Nos dias em que o homem veio, ele operou no meio dos homens, veja, por isso 
ele era astuto. Ele tirou um pequeno grupo e o que é que eles fizeram? Satanás viu isso, por isso volta a 
enviá-los para trás e casa-os naquilo. E lembre-se, quando a águia vem finalmente, será um centésimo 
de um por cento que vai ouvir. É a era da águia.

Lembre-se, são todos estes outros cavaleiros... E então até Jesus predisse que se Ele não 
apressasse a Sua vinda, não haveria nenhuma carne que se salvaria para o rapto. Isso não é Escritura? 
Vêem onde estamos então, não vêem, irmãos, irmãs? Vêem onde estamos? Deus, estou tão contente. 
Eu não sei o que fazer.

85

Isto não sou só eu aqui de pé para falar. Eu estou aqui também. Eu estou no vosso meio. Sou eu. Eu 
tenho família. Eu tenho irmãos e irmãs que eu amo. E o Deus do céu é bondoso o suficiente para descer 
e revelar isso aos Seus próprios... por visões que têm sido provadas durante trinta anos que são a 
verdade. Estamos aqui. Chegamos. A investigação científica provou, a vindicação da Palavra provou e 
aqui estamos! E esta revelação vem de Deus e é a verdade.
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Captaram alguma coisa? Eu estava a perguntar-me se captaram. Eu posso não ter de vos dizer 
então, Domingo. Reparem, reparem... Maravilhoso! Agora, reparem agora. E então, de acordo com o 
tempo em que Deus ia libertar o mundo anterior ao dilúvio, Ele enviou a águia. E no tempo em que Ele ia 
libertar Israel, enviou a águia. Crê que o tempo, até mesmo em João, na Ilha de Patmos, esta mensagem 
foi tão perfeita que Ele não a podia confiar a um anjo?

86

Sabe, um anjo é um mensageiro. Mas sabia que o mensageiro era um profeta? Crê nisso? Vamos 
provar. Apocalipse 22 - vamos ver se era uma águia. Claro, ele era um anjo - era um mensageiro. Mas foi 
um profeta que revelou este livro inteiro de Apocalipse para ele. Apocalipse, capítulo 22 e o versículo 19. 
Eu creio que está certo se tiver aqui escrito: 22:19. Eu posso estar errado. Não, 22:9. É isso. Eu estava 
a olhar para isso, 22:9. Está certo. Oh, sim, aqui.

E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os 
profetas,...

Veja o que João viu aqui:

...eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas 
 E... havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas 

mostrava, para o adorar.

[Agora, ele está a terminar. Este é o 
último capítulo.]

 E disse-me: Olha, não faças tal; [E ele então (o anjo), veja] [Nenhum profeta verdadeiro 
seria adorado, ou um mensageiro de qualquer tipo.]

E disse-me: Olha, não faças tal; porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os 
profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus.

Vê? Agora, o livro era tão importante que é a Palavra de Deus. Agora veja! E quando a Palavra de 
Deus é trazida, tem de ser trazida pelo profeta, porque é a esse que a Palavra de Deus vem.
87

Eu estava à espera de receber uma pergunta acerca disso nesta caixa aqui. Eu achei que era melhor 
antecipar-me, veja. Eu sinto que há uma ali tão... eu achei melhor ver isso, veja. Toda a palavra de 
Deus é trazida... A Bíblia não muda o seu sistema. Veja, é a mesma coisa. Tem de vir a este que tem 
visões, que nós estamos à espera que venha. Agora, repare: Apocalipse 10:1-7. Agora, vamos ler o 
versículo 9 mais uma vez.

Agora, nós vemos, nós... Agora, antes de irmos a esse versículo, quero perguntar-lhe uma coisa. Vê 
perfeitamente, antes de sairmos destes selos...? Agora lembre-se, não surgem mais poderes depois 
dessa águia - não há mais. Sempre que o anticristo enviou alguma coisa, Deus enviou um poder. O 
anticristo enviou outro poder; Deus enviou alguma coisa para o combater. Depois ele enviou outro poder; 
Deus enviou alguma coisa para o combater. Vê? Então quando Ele chegou à águia, essa era a Sua 
Palavra, como era no princípio.

88

Agora veja. O profeta de que nós estamos à espera que venha não é um homem ungido com o 
Espírito como Elias? Não vai ser Elias, obviamente, mas vai ser um homem assim que vai aparecer. E o 
seu próprio ministério é para enviar, para restaurar de volta a este povo caído, através destas 
reviravoltas denominacionais, de volta à fé original dos pais.

89

Agora, se isso não liga toda essa Bíblia, eu não sei o que liga. Eu não posso dizer mais nada acerca 
disso, porque isso é... acabou de chegar. Isso é verdade. Você tira alguma coisa daí, torce, veja. Assim, 
tem de ser dessa forma.

Agora repare. Agora, no versículo 9: “almas debaixo do altar.” Agora, é aqui que eu vou ter bastante 
discórdia. Mas veja só por um minuto aqui, veja. Eu pensava assim também, mas não veio dessa forma. 
Eu sempre pensei que estas almas debaixo do altar fossem os mártires da igreja primitiva e eu tenho a 
certeza que o Dr. Uriah Smith e cada um deles diz isso, veja. Mas... eu pensei assim também. Mas 
quando o Espírito Santo mostrou a visão acerca disso, não era assim. Não são as almas.

90

Agora, você diz: “Bem, eu não tenho a certeza acerca disso.” Bem, agora, só um minuto. Nós vamos 
descobrir. Estas não são as almas da igreja noiva, de todo. Nós achávamos que era a igreja noiva à 
espera ali, almas debaixo do altar, veja, a clamar: “Até quando, Senhor? Até quando?” Deixe-me ler isso 
novamente agora, para entendermos correctamente.

91

E, havendo aberto o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos 
por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram.

Veja, a Palavra de Deus e o testemunho que deram... Agora, não saia daí. Só um minuto, veja.92

E clamavam... até quando Senhor, até quando, ó... verdadeiro e santo, não... julgas e 
vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?
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E foram dadas, a cada um, vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um 
pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos... e seus 
irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram.

Agora, para eles, nesta altura, se reparar, neste quinto selo a ser aberto, veja, a igreja já partiu. 
Não podem ser as almas debaixo... a igreja primitiva. Agora, por favor, se alguma vez deram atenção, 
façam-no agora, porque isto é uma grande controvérsia. Assim, eu quero que ouçam com muita atenção 
agora, se tiverem os vossos papéis e coisas assim, com que escrever. Agora, eu quero que reparem.

93

Agora, estas não podem ser essas almas, porque as almas dos mártires justos e do povo justo, a 
igreja, a noiva, já foram arrebatadas, por isso, eles não podiam estar debaixo do altar. Estariam na glória 
com a noiva. Agora, veja, porque já foram no rapto no capítulo 4 de Apocalipse. Foram arrebatados.

Agora, quem são estas almas? Isso vem a seguir. Quem são eles, então, se não são a igreja 
primitiva? Isto é Israel que será salvo como nação, todos os que estão predestinados. Isso é Israel. Isso 
é o próprio Israel.

Você diz: “Oh, espere um minuto.” Você diz: “Não podem...”

Oh, sim, eles vão ser salvos. Aqui, vamos esclarecer isso. Eu tenho quatro ou cinco escrituras. Vou 
ver uma. Vamos ver Romanos, só por um minuto, para ver se eles são salvos. Vamos ver o livro de 
Romanos e vamos até ao capítulo 11 de Romanos e vamos descobrir. Vamos ler apenas e depois vamos 
ver por nós mesmos. Romanos, no capítulo 11, os versículos 25 e 26. Agora, ouça Paulo aqui. E Paulo 
disse que se alguém, até um anjo, pregasse qualquer outro evangelho seria o quê? Anátema. Veja.

94

Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo (para que não presumais de vós 
mesmos ): que a cegueira veio em parte sobre Israel, até que a plenitude... a 
plenitude dos Gentios haja entrado.

[aí está]

A última noiva Gentia a ser trazida para a noiva: a cegueira veio sobre Israel por esse propósito.95

E, assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá um Libertador, e 
desviará de Jacob as impiedades.

Certo? Agora, eles são Israel que está debaixo deste altar. Veja. Israel ficou cego pelo próprio 
propósito de nós sermos salvos. Crê nisso? Agora, quem os cegou? Deus. Deus cegou os Seus próprios 
filhos.

Não admira que Jesus, ali na cruz... E aqueles Judeus a clamar pelo Seu sangue (esses eram os Seus 
próprios filhos) e Ele era a Escritura. Ele mesmo era a Palavra. E aqui Ele, sabendo que aquelas pessoas 
O teriam recebido de boa vontade, foi por isso que Ele os cegou, para que não O reconhecessem. Ele 
veio de uma forma tão humilde e cegou-os para isso, para que não recebessem, veja. A Escritura disse 
que o iam fazer; e Ele cegou... foram cegados. Jesus teve pena deles, de tal forma que disse: “Pai, 
perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão a fazer.” Estavam cegos. Paulo disse que eles ficaram cegos 
por um propósito, por nós.
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Repare agora, quero que veja isto com muita atenção. “Foram-lhes dadas vestes”. Eles não as 
tinham. Foram-lhes dadas vestes - vestes brancas, a cada um deles. Eles recebem-nas aqui. Agora, os 
santos agora já têm, já têm uma; recebem-na aqui. Mas ali foram-lhes dadas vestes; e os santos já 
tinham as deles e já tinham partido. Vê? Veja, eles não tiveram hipótese, porque foram cegados por 
Deus, o próprio Pai deles, para que a graça de Deus pudesse ser cumprida, para que a noiva pudesse ser 
tirada dos Gentios. Está certo?

97

Deixe-me mostrar-lhe um belo tipo aqui em José - José, o homem espírito, a águia. Ele nasceu no 
meio dos seus irmãos, tal como a verdadeira igreja está no meio das outras e ele conseguia interpretar 
sonhos e ter visões e os outros odiavam-no. O seu pai amava-o. Repare. Então ele foi excluído pelos 
seus irmãos - não foi pelo seu pai - foi pelos seus irmãos e foi vendido por quase trinta peças de prata; 
lançado numa cova e tido como morto, levantado e assentou-se à destra de Faraó. E porque ele foi 
excluído pelos seus irmãos, veja, foi-lhe dada uma noiva Gentia, não veio do seu próprio povo.
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Por aí, ele gerou Efraim e Manassés, que foram acrescentados a Israel. Enquanto Israel os 
abençoava, ao cruzar as suas mãos, desde o mais novo até ao mais velho, para levar a bênção desde o 
Judeu até... desde o Judeu até ao Gentio. Vê? Cruzou as suas mãos para o filho mais novo, que é a 
igreja mais nova a entrar. A igreja mãe estava debaixo do sol. Ela gerou este bebé. E repare, para o 
receber, Israel cruzou as suas mãos no tipo. E José... Esses mesmos filhos tiveram uma mãe Gentia. A 
noiva de Israel ali, cruzou-se da velha ortodoxa para a forma Cristã pelo Espírito Santo, que cruzou as 
mãos de Israel. Ele disse: “Deus cruzou as minhas mãos.” Ele não teve nada que ver com isso.

Repare. Então José, rejeitado pelos seus  próprios  irmãos,  pelo  seu  próprio  povo,  tomou  uma noiva99
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Gentia. Exactamente aquilo que Jesus fez - rejeitado pelos Judeus, tomou uma noiva Gentia. Agora, 
vamos ler aqui uma coisa. Eu tenho uma escritura apontada, Actos 15. E oh, isto é um pouco como... é 
o que... nós devemos ensinar de qualquer forma. Agora, eu creio que tenho isto bem, creio eu, Actos 
15:14. Muito bem. Espero que isto esteja certo agora. Muito bem. “Simão declarou como Deus...” Vamos 
começar no versículo 13.

E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra,...

Agora, veja o que tinha acontecido, eles tinham ido para os Gentios, veja, e a confusão instalou-se, 
porque eles eram Judeus, veja.
100

E, havendo-se eles calado, tomou Tiago a palavra, dizendo: Varões irmãos, ouvi-me:

Simão  relatou como primeiramente Deus visitou os Gentios, para 
tomar deles um povo para o seu nome.

[esse é Simão Pedro]

Vê? O nome da minha esposa era Broy. Quando eu a tomei, ela era uma Branham, veja. Jesus toma a 
Sua igreja, ou a Sua noiva dos Gentios. É a Escritura, tipificada - tal como José.

Agora, repare nisto. Agora, estas almas debaixo do altar, estas almas, entendendo agora, que estão 
debaixo do altar, ora, eles foram martirizados por homens pecadores como Eichmann [Otto Adolf 
Eichmann (1906-1962), um dos principais organizadores do Holocausto - Trad.], veja. Eles estão à 
espera (milhões deles), mas eles permanecem Judeus. Agora, lembre-se. O que foi isto? Eles foram 
mortos por causa da Palavra de Deus, não foi pelo testemunho de Cristo. Entendem isso? Mas lembre-
se, a igreja veio - também os mártires da igreja - foi pela Palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus 
Cristo. Quantos sabem isso aqui? Muito bem.

101

Agora, mas estes não tinham o testemunho de Jesus Cristo “...por causa da Palavra de Deus e pelo 
testemunho que deram.” Isso são Judeus! E Hitler odiou-os. Tal como Eichmann, tal como Estaline e o 
resto do mundo. Mas eles permaneceram fiéis àquilo em que eles acreditavam e eles mataram-nos por 
serem Judeus.

Sabia que Martinho Lutero também tinha mais ou menos a mesma ideia? Isso é verdade. Ele disse: 
“Todos os Judeus deviam ser eliminados. São anticristo.” Vê? Mas ele estava apenas debaixo de outra 
dispensação e não viu isso, não viu a Palavra. A Palavra da verdade surge agora.

Como é que vão tapar Israel? Não podem. Oh, como é que aquele profeta podia estar ali naquele dia 
e dizer: “Pareces como um unicórnio, Israel” - quando eles estavam a tentar mostrar-lhe as piores 
partes. Ele disse: “Ora” - disse ele - “todo aquele que te abençoar será abençoado e todo aquele que te 
amaldiçoar será amaldiçoado.” Está certo. Oh, bem! Como é que vão fazer isso?

102

Uma vez, eles pensaram que Deus se ia esquecer. Quando o profeta viu aquela coisa negra vir até 
aos Judeus, aquele homem ali e a Palavra de Deus derramada nele, ele disse: “Oh Senhor, vais 
abandonar o Teu povo?”

Ele disse: “O que é que está aí ao teu lado?”

Ele disse: “Uma vara de medir.”

Ele disse: “Qual é a altura do céu? Mede-o. Qual é a profundidade do mar?”

Ele disse: “Não consigo.”

Ele disse: “Nem eu consigo... nem eu consigo esquecer Israel.” Não, senhor! Ele não o vai esquecer. 
Ele teve de cegar os Seus próprios filhos (agora, pense nisso!), cegar os Seus próprios filhos para nos 
dar uma oportunidade e nós rejeitamos. Agora, isso não o faz sentir tão pequeno até rastejar debaixo de 
um bloco de cimento com um chapéu de cowboy e nunca o tocar? Isso é bastante pequeno. Oh, bem!

Sim, eles firmaram-se na Palavra de Deus. Eram Judeus. Tinham a sua lei e permaneceram com ela. 
Lembra-se de ontem à noite agora? Eles permaneceram com isso. E eram Judeus e tinham a lei e a lei 
era a Palavra de Deus. Eles permaneceram exactamente com isso. Está certo. E pelo testemunho que 
deram, foram martirizados. E aqui estavam almas debaixo do altar depois da igreja ter partido.

103

Agora veja. Eles tinham, na sua cegueira, martirizado o Messias deles e agora estavam a colher os 
frutos disso. Eles deram conta. Eles reconheceram, depois de isso ter acontecido. Eles viram então, 
quando vieram perante o altar de Deus. Mas agora a graça de Deus é para eles.

104

Agora veja. Agora eles não podiam, de forma nenhuma, ser santos, porque já teriam as vestes. Mas 
aqui não têm agora, são apenas almas debaixo do altar por causa da Palavra de Deus e pelo testemunho 
que deram por serem o povo de Deus, os Judeus. Mas agora veja. A graça de Deus vem até eles e Jesus 
dá a cada um deles uma túnica branca - veja!  Depois  de  a  igreja  ter  partido  -  porque  foram leais  em
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relação à causa e ficaram cegos e não sabiam. Eles não sabiam. Eles estavam a cumprir exactamente a 
parte que Deus tinha ordenado que eles cumprissem. E aqui, João olhou e vê almas debaixo do altar. 
Agora veja. Ele vê essas almas. Veja o que ele lhes chama.

Eles clamaram: “Senhor, até quando?” Veja!

“Só mais um pouco.” (Vamos ver isso enquanto passamos pela Escritura).

Eles perceberam que tinham morto o Messias deles, veja. E não o sabiam, mas nessa altura deram-
se conta. Eles foram mortos para pagarem por isso, por cometerem o erro. E agora, veja que coisa que 
eles tinham de fazer. Veja, eles foram culpados de matar, por isso foram mortos, veja. Eles clamaram: 
“Que o sangue Dele venha sobre nós!” Está certo. E ficaram cegos.

105

Agora, se eles não tivessem ficado cegos, Deus teria dito: “Deixai-os. Não são dignos.” Mas já que 
eles foram cegados por Deus, a Sua graça alcançou-os - amém! Fale-me de graça sublime! - e dá a 
cada um deles uma túnica, porque todo o Israel será salvo. Todos têm o seu nome escrito. Está certo.

Jesus deu-lhes túnicas, como José fez com os seus irmãos - um tipo. Veja, quando José esteve ali e 
quando finalmente... Ele deu-se a conhecer ali junto ao altar, o seu próprio altar no seu palácio, o seu 
trono. Ele disse: “Saiam todos.” A Sua esposa estava no palácio, onde a noiva vai estar. E ele disse-
lhes, ele disse: “Não me conheces?” Aqui ele está a falar em Hebraico agora. “Eu sou o vosso irmão, 
José.” Oh, bem!

106

Eles disseram: “Agora, oh, tu vais apanhar-nos.”

Ele disse: “Esperem um minuto. Esperem um minuto. Deus fez isso por um propósito - levar-vos a 
expulsar-me para salvação da vida.” Glória! Aí tem exactamente. Ele disse: “Não fiquem zangados com 
vocês mesmos.” Lembra-se que José disse isso? Disse: “Não fiquem zangados com vocês mesmos. Está 
tudo bem agora. Está tudo terminado. Deus enviou-me para aqui antes de vocês.”

Sabe, a Bíblia disse que eles vão dizer-Lhe quando O virem a chegar, disse: “Ora, Tu és o Messias, 
nós sabemos. Mas então e essas cicatrizes?”

Ele disse: “Oh, eu recebi-as na casa dos meus amigos.”

Amigos? E quando eles derem conta, aqueles que restarem, os 144.000, a Bíblia disse que eles vão 
separar-se uma casa da outra e vão levar dias a chorar e a clamar e a andar para a frente e para trás 
pelo chão, a dizer: “Como é que fizemos isto? Como é que fizemos isto? Ora, nós crucificamos o nosso 
próprio Messias!” Eles choraram como uma casa faria pelo seu único filho. “Como é que nós fizemos 
isto?”

107

Aqueles Judeus, eles são o povo mais religioso no mundo. Deus escolheu-os, mas Ele cegou-os para 
nos levar e nós rejeitamos! O que é o juízo da igreja Gentia? Aí tem, veja. Cegados propositadamente 
por Deus, para que Ele nos pudesse levar a nós, a noiva, para Jesus - tirá-los do... Veja e tem o tipo 
antecipado e tudo.

Agora, vê quem são estas almas? Eles não são os santos martirizados. Eles já tinham partido há 
muito. Está certo. Repare, eles eram... eles já tinham partido, veja. Assim, foram dadas túnicas a estes, 
a cada um deles. E agora quero que repare. Mas agora, a graça de Deus desceu até eles. Jesus dá uma 
veste branca a cada um deles, como José deu a sua graça aos seus irmãos.

108

Agora veja. Apesar de eles se terem tentado ver livres de José também... Mas a sua graça desceu 
até eles, veja. “Oh, pff! Está tudo bem. Vocês não queriam fazer isso. Mas vejam, isso foi Deus a fazer, 
vejam. Deus deixou-vos a todos fazer isso para que me expulsassem e para me trazer aqui para que eu 
pudesse salvar as vidas às pessoas, destes Gentios aqui, onde eu fui buscar a minha esposa. Eu não 
teria esposa se tivesse ficado ali. E eu amo a minha esposa e ela teve estes meus filhos, aqui.” E disse: 
“Agora, eu vou buscá-los a todos. Todos vocês vão passar bem também. Eu vou trazer-vos aqui e nós 
vamos viver juntos como uma grande família.” Ele disse: “Há uma coisa que eu vos quero perguntar. O 
meu pai ainda vive?”

Olhe para ele, o que ele fez com o pequeno Benjamim, que é um tipo dos 144.000, como vamos ver 
mais tarde. Vê o que ele fez? Ele foi a correr para Benjamim, agarrou-se a ele e começou a abraçá-lo - o 
seu irmão mais novo que tinha nascido na família depois que ele partiu, pela sua mãe (a primeira igreja, a 
igreja ortodoxa), os 144.000 que nasceram na Sua ausência, enquanto ele estava longe para ir buscar a 
Sua noiva Gentia. Oh, bem! Isso não lhe faz alguma coisa? Assim, vê quem eles são? Aí tem.

109

Repare, agora. Apesar de eles terem tentado ver-se livres de José, a sua graça alcançou-os. Apesar 
de eles terem tentado ver-se livres de Jesus, Ele ainda assim volta porque eles ficaram cegos e dá a 
cada um deles uma túnica branca. Ele vai levá-los para casa independentemente disso. Não Lhe faz 
diferença nenhuma, porque Ele já disse: “Eu vou salvá-los independentemente disso.”

110
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Agora, versículo 10. Repare, eles pediram vingança, veja. Agora, se isso tivesse sido a noiva, teria 
sido como Estêvão: “Pai, perdoa-os” - você sabe, veja. Mas estes são Judeus que acabaram de entrar, 
veja. Eles pediam vingança.

Repare, novamente... vê? Mais uma vez Ele disse... Repare, não é... Ele disse: “São teus irmãos” - 
os Judeus. Agora, eles queriam vingança.

Eles disseram: “Oh, nós queremos que tu nos vingues aí.”

Ele disse: “Só mais um pouco agora, só mais um pouco, porque...” (Deixe-me ler isso aqui. Está no 
versículo 10).

E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo Senhor, não 
julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?

E foram dadas, a cada um, compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem 
ainda... um pouco de tempo , um pouco de tempo, até que também se 
completasse o número dos seus conservos 

 e seus irmãos, que haviam de ser mortos 
 como eles foram.

[vê? Olhe]
[Vê? Agora, o que é isto? Os profetas estão 

agora a pregar para Israel] [veja, aqueles que 
estão predestinados para serem - para serem mortos]

Veja, por outras palavras, está predestinado para eles. São as escrituras que eles têm para fazer. 
“Descansai por um pouco. Agora, vocês têm as vossas túnicas e vocês vão para casa. Fiquem aí por um 
pouco.” Veja, esperar um pouco. Agora repare. “Os teus irmãos... os teus irmãos tinham de morrer” - 
que significa os 144.000 que ainda haviam de ser chamados na tribulação - 144.000 são chamados.

111

Gostava que tivéssemos tempo. Nós podemos ver isso amanhã à noite, se o Senhor permitir, antes 
de entrarmos no outro selo, veja. Também... Agora veja. Eles têm de ser martirizados pelo anticristo - 
nós apenas passámos por isso, repare - na sua última cavalgada, quando ele quebra aquele concerto 
com aqueles Judeus ali e lá vai ela, veja. Estes Judeus, 144.000, serão chamados pelas duas 
testemunhas de Apocalipse 11.

Agora, lembre-se, eles deviam profetizar. Vocês já leram isso. Quantos já leram isso? Claro, todos 
nós estamos familiarizados com a leitura da Escritura. E eles profetizaram, estas duas testemunhas 
profetizaram no tempo da segunda metade das setenta semanas, no tempo de Daniel. Isso são os 
últimos três anos e meio.
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Lembra-se de como nós vimos as setenta semanas de Daniel? Eu disse que íamos precisar disso 
quando chegássemos aqui. Eu não sabia porquê, mas alguma coisa me disse que íamos precisar e aqui 
estamos, veja. Repare, no tempo de Daniel...

Agora, lembre-se, foi dito a Daniel que o Messias viria (o príncipe, o Messias, melhor dizendo) e Ele 
ia profetizar. Israel ainda tinha setenta semanas e no meio das setenta semanas, o Messias seria 
cortado e o sacrifício diário seria acabado. Está certo? Mas ainda há três semanas e meia determinadas. 
Neste bloco, Ele toma a noiva Gentia. Agora, ela sobe. E quando ela sobe, chegam dois profetas a 
Israel, veja.

E aquelas almas que foram martirizadas agora ali, os verdadeiros Judeus ali, que tinham os seus 
nomes no livro, que viveram a vida correcta e fizeram o que era correcto, viveram o Judaísmo à letra, 
foram martirizados por Eichmann e por muitos outros. Pessoas honestas, milhões deles ali - e aqueles 
Alemães dispararam sobre eles e mataram-nos e assassinaram-nos e penduraram-nos em vedações e 
queimaram-nos e cremaram-nos e tudo o resto - aquele sem sangue... aquele coração sedento de 
sangue de Hitler e Estaline e Mussolini e todas aquelas pessoas que odiavam aqueles Judeus.
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Eu penso que isso é uma das coisas que está a sustentar esta nação, porque eles sempre 
respeitaram o Judeu, deram-lhe um lugar. Honre o Judeu e Deus vai honrá-lo a si. Agora, há um grupo de 
Judeus que são renegados, tal como há Gentios da mesma forma. Mas o verdadeiro Judeu, Deus colocou 
o nome dele no livro antes da fundação do mundo e aqui estava ele morto no tempo dele. E lembre-se...
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Pense nisso, como isto é perfeito. Mesmo depois daqueles milhões de Judeus assassinados, pessoas 
inocentes, pelas nações do mundo... Aqui, a Escritura diz, mesmo neste tempo, que cada um deles está 
debaixo do altar, perceberam o que tinha acontecido e recebem vestes brancas.

E eles disseram: “Podemos voltar para o reino agora?” O reino Judeu será estabelecido na terra, 
você sabe. João falou do reino na terra, veja, para ser estabelecido... Agora, este é o reino do 
Evangelho, veja; mas o reino dos Judeus vai ser pregado por estes dois profetas. Assim, repare, o reino 
na terra aqui. O reino do céu é pregado pelos Judeus... quero dizer, para os Gentios; o reino aqui na 
terra será estabelecido no milénio... depois do milénio para os Judeus. Agora repare. Repare nisto agora. 
Aqui, enquanto eles estão a pregar, veja... Antes de estes profetas surgirem em cena, estes Judeus que
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tiveram de morrer com Eichmann e os outros, é... cada um deles que está predestinado é-lhes dada, 
pela graça, uma veste branca. Amém. É dada a cada um deles uma veste branca. Repare. Agora, o que 
aconteceu? Assim que isso acontece...

Eu estou a olhar para aquele relógio ali atrás e sei que está a ficar tarde. Mas eu não quero... Veja, 
estou a reparar nesses pobres homens aí de pé. Que Deus vos ajude, irmãos. Espero que a cada um de 
vocês seja dada uma veste branca naquele dia também. De pé, a mudar de posição para trás e para a 
frente com as pernas a doer e alguns de vocês trabalharam o dia todo. Eu sei o que isso é. E veja 
aqui... E algumas das pobres mulheres de pé. Eu reparei que alguns destes homens cederam os seus 
lugares às mulheres e outra pessoa cedeu o lugar a uma pobre mulher com um bebé... E eu vejo tudo 
isso e tenho a certeza que Ele vê. Repare, mas eu não vos quero manter por muito tempo. Se eu apenas 
vos conseguir levar a ver a mensagem, é só isso que eu quero fazer, veja.
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Agora repare. Estes Judeus... Eu tenho de fazer isto para vos permitir ver a revelação deste selo, 
para ver o que isto é, estas almas debaixo do altar e quem são.
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Agora repare. No tempo de Daniel, agora, na segunda metade da septuagésima semana... Agora 
lembre-se, o Messias seria cortado no meio. Isso é a meio. Bem, qual é a metade de sete? Três e meio. 
Quanto tempo Cristo pregou? Certo. Mas ainda estava determinado para o povo o quê? Outros três anos 
e meio.

Mas durante este tempo, ora, veja, o que acontece é que a noiva Gentia é selecionada nas sete 
eras da igreja e sobe. E quando isso acontece dessa forma, todos estes Judeus que foram martirizados 
aí, por causa da cegueira (debaixo do altar), Deus vem e diz: “Vêem o que isso foi? Agora, vou dar a 
cada um uma veste.”
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Eles disseram: “Até quando, Senhor? Vamos entrar agora?”

Ele disse: “Não, não, não, não. Os vossos companheiros, os Judeus, têm de sofrer por um pouco 
ainda. Eles têm de ser martirizados como vocês foram martirizados. A besta tem de os apanhar, quando 
quebrar o seu concerto.”

Agora, repare. E agora, repare, uma vez... Agora, lembre-se, estes profetas vão profetizar de 
acordo com Apocalipse 11 (vocês levantaram as vossas mãos, já tinham lido, vejam) e foi-lhes dado 
poder. E nós vamos ver quem eles são num minuto, se o Senhor permitir. Agora, repare, quem são estes 
profetas. E agora a Bíblia diz aqui. Claro que sim. Claro, veja. Agora repare, no meio destas três semanas 
e meia agora, em que eles estão a profetizar aqui...
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E Apocalipse aqui, dizia que eles profetizaram por mil trezentos e sessenta dias.

Agora, o calendário Judeu normal, o tempo normal do calendário de Deus é exactamente trinta dias 
num mês. O calendário Romano foi aquilo que confundiu tudo. O calendário normal são trinta dias num 
mês.
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Agora, se quiser ver trinta dias... E somar três anos e meio a isso e vir... trinta dias, então veja o 
que tem. Mil duzentos e sessenta dias. Mil duzentos e sessenta dias (sessenta dias) - exactamente três 
anos e meio. Agora, veja, não há erro nisso. Aí está. Encaixa-se como um encaixe a unir-se. Repare. Os 
dois profetas pregaram durante três anos e meio para os Judeus. Aí chamaram os 144.000.

E então, repare, estes dois profetas são exactamente Moisés e Elias. Agora veja. Veja. Os seus... 
olhe para os ministérios deles. Agora veja aquilo que estes profetas fazem. Eles têm poder para ferir a 
terra com uma praga quantas vezes quiserem. Quem fez isso? Moisés. Eles têm poder para fechar os 
céus e não choveu no dia do ministério deles. Quem fechou os céus durante três anos e meio? Aí estão 
eles. São eles.
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Veja, é... o homem, quando morre, ele não muda o seu estatuto. Ele não muda a sua natureza, veja. 
Olhe, quando... antes... quando Saul se tinha desviado e não havia profetas na terra, ele não conseguia 
entender o que fazer. Ele estava encurralado. Ele ia para a batalha. Ele foi ter com a pitonisa de Endor. 
Agora, apenas com o sangue de touros e de bodes, ela conseguia fazer isto. E ela chamou o espírito de 
Samuel. E quando Samuel apareceu, ali estava ele na sua túnica de profeta. Não só isso, mas ele ainda 
era um profeta.
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Ele disse: “Porque me chamaste do meu descanso, vendo que te tornaste um inimigo para Deus?” 
Ele disse: “Por esta altura, amanhã à noite, vais cair na batalha e por esta altura, amanhã à noite, 
estarás comigo.” Foi exactamente isso que aconteceu.

Veja, não só... Ele ainda era um profeta. E estes homens ainda são profetas. Agora, vamos entrar 
um pouco mais fundo nisso dentro de alguns minutos.
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Oh, bem, como eu amo essa Palavra! Não admira que “nem só de pão viverá o homem... de toda a
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palavra que procede da boda de Deus.” Estes dois profetas são Moisés e Elias, de acordo com as suas 
obras a voltar a ser feitas novamente. Esse foi sempre o ministério deles. Agora repare, tal como eles 
fizeram... isso não os mudou.

Lembre-se, estes homens nunca morreram. Veja isto aqui. Agora, não confunda... Antes de sairmos 
disto, não confunda o quinto ministério de Elias com o seu quarto ministério. Eu já vos tenho dito, a 
igreja Gentia está à espera de Elias. Certo. E aqui está ele, aqui com os Judeus. Lembre-se, ele não 
pode vir em quatro. Esse é o número do inimigo. Tem de ser cinco.

Da primeira vez que ele veio foi o próprio Elias. Da vez seguinte foi Eliseu. Da vez seguinte foi o quê? 
João Baptista. Da vez seguinte é para o sétimo anjo. E da quinta vez que ele, ele está lá com Moisés. 
Sim, senhor! Não o confunda.
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Cinco, se conhecer os numerais da Bíblia, cinco é o número da graça trabalhadora e foi isso que Ele 
fez. Agora veja, se quiser saber onde isso está. Será que Jesus foi uma graça trabalhadora? J-e-s-u-s - 
cinco; l-a-b-o-r (está certo?) - labor pelo amor a si. E se chegar até Ele, como é que vem? Pelo quê? F-
é [em Inglês, a palavra fé tem cinco letras, “faith” - Trad.], em l-a-b-o-r. Está certo? Labor é o número 
da graça. Muito bem, para o crente...

Repare, o primeiro Elias, foi ele. O segundo foi Eliseu. O terceiro foi João. O quarto foi o sétimo anjo, 
ou o último mensageiro à igreja, de acordo com Malaquias 4 e Apocalipse 10:7. Agora, da quinta vez, ele 
é um mensageiro para os Judeus, para os 144.000, para os Judeus depois da igreja partir.

Eu sinto-me um pouco engraçado, veja. Olhe. Se alguém pensa... quero que entenda isto agora. Se 
alguém ainda pensa que Malaquias 4, para restaurar o povo, é a mesma coisa que ele vai fazer ali com 
os Judeus e acha que é tudo a mesma coisa, deixe-me corrigir isso para si só por um minuto. Veja, vai 
ser um pouco confuso, porque, lembre-se que em Malaquias 4 diz “converter a fé dos pais... dos filhos 
de volta aos pais.” Veja, “de volta aos pais.”
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Agora, deixe-me mostrar-lhe a diferença do ministério. Se ele vier para converter a fé dos filhos de 
volta aos pais, ele ia negar Cristo. Ele ia voltar para a lei. Está certo? Os pais cumpriam a lei. Entende?
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Repare. Quando Elias, quando ele vem para cumprir o seu ministério em Malaquias 4, veja, como 
Malaquias 4, Elias estava sozinho. Mas quando ele vem para ministrar para os Judeus de Apocalipse 11, 
ele tem Moisés com ele. Assim, não há confusão, nenhuma. Entende? Quando Elias vem de Malaquias 4, 
ele está sozinho. Elias virá (não é Elias e Moisés), Elias virá.

Mas a mesma inspiração que disse que Elias virá para a última parte da era da igreja, para restaurar 
a fé dos filhos de volta à fé original dos pais, a fé apostólica - que deveria voltar e o anticristo tem-nos 
todos arrancados... Para restaurar, como todas as outras escrituras se têm unido, veja, ele vem 
sozinho. Vê? Mas quando ele vem para a igreja, a Bíblia... vem para os 144.000, a Bíblia afirma 
claramente que os dois... Há dois. Não é um; são dois.
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E o seu primeiro ministério não podia levar os Judeus e colocá-los de volta na lei, porque ele vem a 
pregar Cristo para os 144.000 (Amém!), aquele Messias que foi cortado. Amém! É isso! Portanto, não 
confunda isso. Não é confuso. As Escrituras não mentem, em nada. Glória! Oh, quando eu vi essa luz eu 
apenas...
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Eu disse: “Obrigado, Senhor” - quando eu estava a ver isso acontecer ali - vi esse Elias a avançar 
ali para essa primeira era sozinho. Depois ele estava sozinho. Depois quando eu o vi voltar outra vez, 
noutro lugar, havia dois deles ali. Eu disse: “Aí está. Isso serve, Senhor. Amém! Agora vejo.” Aleluia! Pode 
ter sido um pouco confuso para alguém, mas Ele disse-me para falar sobre isso. Por isso falei.

Repare, estes homens são mantidos vivos por Deus desde o ministério original deles, para o serviço 
futuro, eles fizeram-no tão bem, veja. Pense, esse espírito de Elias ministra cinco vezes; Moisés, duas 
vezes. Observe, mantidos vivos para o serviço futuro. Nenhum deles estava morto agora. Não creia 
nisso. Os dois foram vistos vivos, a falar com Jesus no Monte da Transfiguração. Mas lembre-se, eles 
têm de morrer.

Agora, Moisés, na verdade, morreu, mas ele ressuscitou porque ele é um tipo perfeito de Cristo, 
veja. Nunca ninguém soube onde é que ele foi sepultado. Os anjos vieram e levaram-no, veja. Ele tinha 
anjos como portadores do caixão. Porquê? Nenhum mortal podia levá-lo para onde ele estava a ir. Ele 
apenas passou por um acto, só isso. Ele tinha anjos como portadores do caixão, porque o levaram para 
onde ele deveria estar.
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Ninguém sabe, até para... Satanás nem sequer sabia - disputou com o arcanjo. Está certo. Ele não 
conseguiu entender o que aconteceu com Moisés. “Eu vejo-o a tremer ali e a olhar para a terra e a olhar 
para trás para os filhos e assim por diante. Eu vejo-o a tremer. Mas ele subiu sobre a rocha e essa foi a 
última vez que o vi.”
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Essa é a Rocha. Essa é a Rocha. Deixe-me ficar sobre essa Rocha até ao final da minha jornada. 
Sim, senhor! O meu irmão de cor costumava vir até aqui e cantar uma pequena canção:

Se eu pudesse, claro que ia
Ficar sobre essa Rocha onde Moisés ficou.

Sim, senhor. Oh, essa é a Rocha em que eu quero ficar também. Pela fé, eu fico ali.

Mas lembre-se, Elias, ele ficou cansado, porque tinha muito trabalho à sua frente. Por isso, ele 
estava bastante cansado e Deus enviou-lhe um transporte até casa. Está certo. Enviou uma carruagem. 
Está certo? Tomou-o. Ele nunca morreu, porque Ele manteve-o vivo. Ele tinha um trabalho futuro para 
ele. Deixe-o ungir um homem também, veja - surgir no seu espírito. Mas eles devem provar a morte. 
Agora, Apocalipse, capítulo 11. Vamos... eu estou aqui mesmo, vamos ver isso. Apocalipse 11. Observe 
e veja se eles não são ambos mortos. Sim, senhor, os dois têm de provar a morte. Sim, senhor. Depois 
que os seus ministérios terminam, eles provam a morte. Apocalipse 11 e vamos começar no 7:
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E quando... acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo... lhes fará 
guerra,

Oh, bem! Ele não os pode suportar! Os fanáticos religiosos voltaram outra vez, veja. Muito bem.

...do abismo lhes fará guerra e os vencerá, e os matará; [Mas veja o que acontece. 
Eles são perfeitamente tipificados agora.]

E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade,... espiritualmente... se 
chama Sodoma e Egipto, onde o nosso Senhor foi crucificado .[Jerusalém]

Agora, eles têm de enfrentar a morte, não têm? Isso mesmo. Depois que o ministério deles termine. 
Porquê? O ministério do sétimo anjo, o ministério do sétimo anjo - o ministério de Elias para o sétimo anjo 
- não ... por que não ... por que não poderia, melhor dizendo, eu estou a tentar dizer, o ministério do 
sétimo anjo, então, ser por Moisés se ele é imortal, da mesma forma que poderia ser por Elias? Por que 
não ... por que é que Deus não mandou ... disse: “Elias, trabalhaste tanto e tudo, todos esses lugares 
diferentes, eu acredito que vou mandar Moisés”. Porquê?
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Veja o ministério de Moisés. Elias foi um profeta para todas as nações, mas Moisés foi um legislador 
apenas para os Judeus. Moisés estava lá... digamos... a razão pela qual ele veio com Elias...

Aqueles Judeus dizem: “Espere, ainda estamos a guardar a lei aqui. Mas aqui está o próprio Moisés e 
aqui está Elias com ele. Veja, ele vem só para os Judeus, veja. Moisés só chegou até ao Judeu. O 
profeta Elias estava com todas as nações, mas Moisés tornou-se profeta aos Judeus e legislador. Essa 
era a sua mensagem - a lei.
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Mas qual era a mensagem de Elias? Para as mulheres de cabelo cortado, as denominações (sim, 
senhor) e ele realmente desfê-las - caras maquilhadas. Disse-lhes que iam ser atiradas aos cães. Ele 
desfê-las.

E então, quando o seu espírito veio a João, ele saiu do deserto e fez a mesma coisa. Certo. Disse: 
“Não penseis que pertencemos a isso ou aquilo. Deus é capaz dessas pedras suscitar filhos a Abraão”. 
Veio pelo caminho e disse: “E você quer dizer-me que se casou com seu próprio... cunhado?” Ele disse: 
“Não lhe é lícito fazer isso.” Irmão! Ele disse-lhes. Claro.

Repare que estas almas devem esperar um pouco de tempo para que os 144... sejam martirizados. 
Oh, isso não é... isso não acaba por unir a Bíblia?
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Agora o meu tempo está exactamente no fim, se eu sair um pouco mais cedo, mas eu tenho mais 
algumas pequenas coisas a dizer se puderem aguentar. Eu sei que está quente e eu estou a suar, mas 
ouça. Eu só tenho uma coisa para dizer. É tão bom que está a arder no meu coração. Eu espero que não 
se tenham esquecido, vejam.

Deixe-me dizer isto na presença Dele. Por Sua graça, Ele também me deixou ver o meu povo há 
pouco tempo atrás com vestes brancas. Lembra-se disso? Lembra-se da história - há pouco tempo 
atrás, a noiva Gentia. Eles estão lá agora. Todos eles estavam com vestes brancas.

Eu acordei. Eu estava numa reunião. Foi há cerca de um ano ou mais. Acordei uma manhã, levantei-
me e disse: “Querida?” à minha esposa. Ela não se mexeu. As crianças sobre... Eu tinha que me levantar 
e levá-los para a escola, aqui mesmo no lugar antigo. Bem, eu levantei-me na cama. Você sabe como se 
senta e inclina a cabeça para trás contra a cabeceira da cama? Nós temos uma das camas à moda 
antiga. E então eu inclinei-me para trás assim.
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Eu  pensei:  “Bem,  já  tens  cinquenta  e  três  anos.  Se  vais  fazer  alguma coisa  para  Deus,  é  melhor
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fazeres, porque vais ficar velho demais daqui a pouco tempo.”

E eu pensei: “Sabes, é verdade.” Eu pensei: “Bem, eu não estou muito longe. Vou ter de partir daqui 
a pouco tempo.” Eu disse: “Isso é um ano mais velho do que meu pai viveu. Bem, eu tenho que passar 
para lá em breve.” Eu pensei: “E aqui, ainda não fiz nada por Deus. Eu sempre quis fazer algo por Ele.” Eu 
pensei: “Eu tenho que me apressar e fazer isso, se for fazer isso, e eu não sei como o vou fazer, é 
tudo”.

Pensei: “Bem, espero viver para vê-Lo chegar. Eu não quero ser um fantasma, um espírito”. Sempre 
tive medo de um espírito. E eu... você sabe, esse tipo de... Eu sempre pensei, como se me encontrasse 
com o Irmão Neville e ele fosse uma pequena nuvem branca que se movia, sabe, e eu diria: “Olá, Irmão 
Neville”.
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E ele dizia: “Olá, irmão Branham”, com outro sentido. Ele não podia falar, mas eu saberia que era o 
Irmão Neville. Eu gostaria de o cumprimentar como sempre faço, porque isso é tudo o que eu conheço 
em relação aos seres humanos, veja. Eu gostaria de lhe dar um aperto de mão, mas ele não tem mão. 
Está lá em baixo, na sepultura, apodrecida. Está a ver?

Eu pensei: “Bem, espero não ter que passar por isso”. Agora, eu não estava.... Eu vou dizer-lhe a 
verdade. Eu tinha medo de morrer. Não tinha medo de estar perdido, mas não queria ser um espírito. Eu 
queria permanecer um homem. Queria esperar pelo rapto, veja. Eu só queria ficar assim. Eu não queria 
ser nenhum espírito.

Então eu estava ali deitado a pensar nisso e de repente alguma coisa aconteceu. Agora, você sabe, 
e todos vocês conhecem as visões. E se isso foi uma visão, eu nunca tive uma como essa, e eu tenho 
visões desde que era um rapazinho. Então, de repente, algo aconteceu e eu me senti a ir embora. 
Pensei: “Oh, oh!” Pensei: “Eu já morri e vou-me embora.” Vê? E eu cheguei a um lugar e pensei: “Acho 
que vou olhar para trás”.
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Foi tão real, amigos, como eu estar aqui de pé. E virei-me para olhar para trás e lá estava eu 
deitado na cama. Estava estendido, deitado ao lado da minha esposa. Eu pensei: “Bem, provavelmente 
foi um ataque cardíaco”. Vê? Eu pensei: “Bem, morri instantaneamente” - o que seria uma boa maneira 
de partir. Então pensei: “Isso é um ataque cardíaco. Não tive que sofrer”. Eu olhei e pensei: “Bem, é 
estranho. Lá estava eu deitado ali, e aqui estou eu”.

Então virei-me e parecia um grande... como um grande campo - como um campo grande ou algo 
assim - um grande campo de poa [erva que pode atingir um metro de altura, com folhas verdes e cuja 
semente apresenta uma cabeça de cor azul - Trad]. E eu disse: “Bem, gostava de saber o que isto é.” E, 
de repente, enquanto eu olhava, aqui vêm milhares de milhares de jovens mulheres, todas com vestes 
brancas, cabelos soltos até a cintura, descalças, e elas estavam a correr na minha direcção.
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Eu pensei: “Agora, o que é isto?” Virei-me, olhei para trás e lá estava eu. Olhei para este lado e lá 
estavam eles. Eu mordi o meu dedo. Disse: “Eu não estou propriamente a dormir” - mas eu conseguia 
sentir. Eu disse: “Bem, alguma coisa aqui é estranha”. E todas essas mulheres vêm a correr. E eu nunca 
vi mulheres tão bonitas. E todas elas vinham ter comigo e enquanto elas corriam para mim... Você sabe 
como eu tenho sido, mais ou menos... Eles dizem que eu odeio mulheres, mas eu não sou assim, veja. 
Mas eu só acho que uma boa mulher é uma das... é uma jóia. Mas eu acho que uma mulher que não é 
boa, como disse Salomão, é: “água no sangue”. Então, eu certamente não tenho nenhuma utilidade para 
mulheres de má fama ou mulheres que se acham espertas.

E assim todas estas mulheres vieram e começaram a lançar os braços à minha volta. Isso não é 
comum. Você sabe que eu não ia suportar isso. Então... E elas eram... Agora, eu vou ter que dizer isso 
de uma forma... Eu estou numa audiência mista, mas eram mulheres. Eram mulheres, e abraçaram-me, 
cada uma delas, e disseram: “Nosso precioso irmão”. Uma abraçava-me, depois outra abraçava-me.
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Eu estava ali a olhar. Eu pensei: “Bem agora, o que é isto?” Eu estava ali parado. Pensei: “O que 
aconteceu?” Eu olhei outra vez lá para baixo. Eu estava ali deitado; e aqui estava eu. Eu pensei: 
“Agora, isso é estranho. Não entendo” - aquelas mulheres a gritar: “Oh, nosso precioso irmão” - e 
abraçavam-me. Agora, elas eram todas, em sentimento, mulheres.

Agora, perdoem-me, irmãs, enquanto eu digo isso, porque... mas vocês ouçam o vosso médico. E se 
nós não temos... não temos mentes limpas, então não somos Cristãos. Eu não me importo; eu sempre 
vivi limpo. Deus sabe disso. Quando eu era pequeno, o anjo do Senhor disse-me para não contaminar o 
meu corpo, fumar ou beber e isso é verdade. Pela graça de Deus, eu cumpri isso. Quando eu era um 
pecador, eu não andava com mulheres.
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E assim, mas qualquer homem que deixa uma mulher abraçá-lo (ele sendo feito de células masculinas 
e ela feminina), há uma sensação. Não me interessa quem você é e não me diga que não é assim 
consigo,  se  você  é  uma pessoa  saudável.  Mas  lá  não,  porque  você  não  tem  mais  células  diferentes.
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Você nunca vai pecar lá. Houve uma mudança. Não há mais do que apenas um amor fraternal para com 
essas mulheres.

Embora na graça para a qual olhavam... Eu acho que uma mulher, uma mulher simpática que se 
apresenta bem e anda como uma senhora, ela é um exemplo de uma jóia na terra. Eu gosto de qualquer 
coisa que seja graciosa. Acho que uma mulher que ocupa o seu lugar e tenta ser uma senhora é uma 
estátua de honra. Eu acredito nisso. E acho que uma que não é assim, é como o Cristo e o anticristo, a 
mesma coisa. Eu gosto de qualquer coisa que seja natural...

140

Eu gosto de um cavalo bonito e ele apenas fica na sua escultura de um cavalo realmente bonito, ou 
qualquer coisa assim. Uma bela montanha, mulheres bem parecidas, homens bem parecidos - qualquer 
coisa que esteja na criação de Deus, eu sempre admirei isso. E estas eram perfeitas. Mas não importa o 
quanto me abraçavam em seus braços - e eram mulheres, você entende - mas nunca poderia haver 
pecado. As glândulas masculinas e as glândulas femininas desapareceram. Graças ao Senhor. Elas eram 
minhas irmãs completamente.
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Eu olhei e comecei a... Eu olhei para as minhas mãos. Eu vi que eram todas tão jovens e olhei... Eu 
era jovem, também. E eu... a perder o meu cabelo quando era um jovem, colocaram ácido carbólico 
sobre ele (um barbeiro fez isso) e tirou tudo quando eu era apenas um rapaz... E tem sido sempre uma 
coisa assim comigo, que eu fico constipado muito rapidamente, porque o meu couro cabeludo ainda é 
macio, você sabe. E a raiz do cabelo ainda está lá, mas foi queimado com ácido carbólico e o cabelo 
nunca mais pode crescer, veja.

Eu fui (a minha esposa), há muitos anos atrás, e comprou-me um pedaço de cabelo para eu usar - 
um pedacinho de cabelo para colocar, para cobrir a minha cabeça. Mas eu sempre tive vergonha de o 
usar, porque parecia que era uma coisa falsa e eu não queria nada falso. Então pensei: “Eu vou colocar 
um gorro”. Então fiz isso por algum tempo. Sabe o que fizeram? Começaram a chamar-me “Bispo” então 
e disseram que eu queria ser [palavra pouco clara - Trad.] eu só disse: “Acabou”. Então eu sofro 
bastante de constipação.

E então... mas... Você apenas abre as janelas ali, ou qualquer coisa, e deixa um pouco de ar sair 
assim - bem, já fiquei com isso.

Eu fui a um médico e perguntei o que ele achava. Ele disse: “Bem, veja, os seus poros estão 
abertos. Você está a suar por causa da pregação. Esse ar vem, coloca um germe da constipação aqui 
em cima num muco, escorre pela sua garganta abaixo. Na manhã seguinte você está rouco. É isso”.
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E então... Oh, bem, vocês que têm cabelo, vocês não sabem o quanto deveriam estar agradecidos. 
Está certo, vejam. Bem, agora, eu descobri que então vou... um dia destes, se não tiver os meus 
dentes, vou ter que ter alguns deles e então... ou andar sem eles.

Então, se um homem... Eu não acho que seria pior para um homem, se ele quisesse, usar um pedaço 
de cabelo do que para uma mulher usar um desses anéis de cabelo, ou qualquer coisa que colocassem 
no cabelo assim, para o pentear, veja. Mas é claro que se você fizer isso, depende de para quê que está 
a fazer, veja. Depende do que você está a fazer. E assim...

Mas, no entanto, ali parado, eu sentia-me bem e tinha o meu cabelo outra vez. Bem, eu era jovem e 
todos esses jovens... Pensei: “Bem, não é estranho? Aqui estão eles” e estavam todos a correr... E eu 
olhei e vi a Hope a vir. Você sabe que ela morreu aos vinte e dois anos. Ela ainda estava tão bonita 
como sempre. Muitos de vocês lembram-se dela - aqueles grandes olhos escuros (ela era alemã), o 
cabelo preto solto pelas costas.
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Eu pensei: “Agora, quando ela chegar aqui, ela vai dizer, «Bill». Eu sei que sim. Eu sei que ela vai 
dizer «Bill» quando chegar aqui”. Eu estava a olhar e cada uma dessas mulheres veio e me abraçou e 
disse: “Oh, meu precioso irmão, estamos tão felizes por o ver”.

Eu pensei: “Cada uma delas está vestida da mesma forma, mas tinham o cabelo diferente” - você 
sabe, cabelo ruivo, cabelo preto e cabelo loiro. E estavam a chegar, mas eram todas jovens. E quando 
ela chegou até mim, eu pensei: “Vou só ver o que ela diz”. E ela olhou para mim e disse: “Oh, nosso 
precioso irmão”. Ela abraçou-me e continuou. Uma outra mulher veio e me abraçou de seguida.
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Eu ouvi um barulho e olhei para este lado e aqui veio um grupo de homens, jovens, com cerca de 
vinte anos de idade. Eles tinham cabelo escuro e loiro e todos tinham vestes brancas e estavam 
descalços. E correram para mim e começaram a abraçar-me, a gritar: “Precioso irmão”.

Pensei... e voltei-me para trás e lá estava eu ainda deitado. E pensei: “Agora, isto é estranho”. E 
nessa altura uma voz veio falar comigo e eu nunca vi a voz. Dizia: “Foste reunido... foste reunido com o 
teu povo.” Então um homem pegou em mim e colocou-me numa coisa grande e alta assim.
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Eu disse: “Porque fez isso?”

Disse: “Na terra você era um líder”.

E eu disse: “Bem, não entendo isso” - e aquela voz a falar comigo. Eu nunca consegui ver a voz. 
Agora, estava logo acima de mim, a falar comigo. Eu disse: “Bem, se eu já faleci, quero ver Jesus”. Eu 
disse: “Ele era tão... Ele era toda a minha vida. Eu quero vê-Lo”.
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E assim, ele disse: “Não podes vê-Lo agora. Ele ainda está mais acima” - veja. Ainda estava debaixo 
do altar, veja - o sexto lugar, para onde o homem vai, veja; não era o sétimo, onde Deus está. O sétimo. 
Deve ser o sexto e eles estavam todos lá e estavam a passar e eu disse, eu... Parecia que havia 
realmente milhões deles. Eu nunca vi... e quando eu estava lá, essas mulheres e homens ainda a correr, 
a abraçar-me, a chamar-me “Irmão”.

Eu fiquei ali e então uma voz disse: “Tu foste reunido com o teu povo, como Jacó foi reunido com o 
seu povo”.
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Eu disse: “Todos estes são o meu povo? Todos estes são Branhams?”

Ele disse: “Não, eles são os teus convertidos a Cristo.”

Eu olhei à volta e havia uma mulher muito bonita que veio a correr. Ela olhou... eles eram todos mais 
ou menos iguais. Ela lançou os seus braços à minha volta e disse: “Oh, meu precioso irmão.” Ela olhou 
para mim.

Eu pensei: “Bem, ela parecia um anjo”. Ela passou por ali e aquela voz disse: “Não a reconheceste?”

Eu disse: “Não, eu não a reconheci”.

Ele disse: “Tu levaste-a a Cristo quando ela tinha mais de noventa anos”. Disse: “Sabes porque é 
que ela tem tanta consideração por ti?”

Eu disse: “Aquela menina bonita tinha mais de noventa anos?”

Ele disse: “Ela já não pode mudar mais. É por isso que ela estava a dizer: «precioso irmão»”.

Eu pensei: “Oh, bem, e eu estava com medo disto? Essas pessoas são reais”. Eles não iam a lugar 
nenhum. Não estavam cansados de estar lá. E eu disse: “Bem, porque é que não posso ver Jesus?”

Ele disse: “Bem, agora, Ele virá um dia e Ele virá a ti primeiro. E então, tu serás julgado”. Disse: 
“Estas pessoas são os teus convertidos que tu lideraste”.

Eu disse: “Está a dizer que, por ser um líder, Ele vai julgar-me?”

Ele disse: “Sim”.

Eu disse: “Será que todos os líderes têm de ser julgados assim?”

Ele disse: “Sim”.

Eu disse: “Então e Paulo?”

Ele disse: “Ele terá que ser julgado com os dele.”

“Bem”- disse eu - “se o grupo dele entrar, o meu também vai, porque eu preguei exactamente a 
mesma Palavra”. Eu disse: “Onde ele baptizou em nome de Jesus, eu também baptizei. Eu preguei...”

E milhões de pessoas gritaram, todas a uma só voz, dizendo: “Estamos a confiar nisso”.

Eu pensei: “Bem, se eu soubesse isto antes de vir aqui, eu faria as pessoas virem para aqui. Não 
podem perder isto. Ora, vejam só...”

E então ele disse: “Um dia Ele virá, e então... Agora, aqui não comemos, nem bebemos, nem 
dormimos. Somos todos um só...”

Ora, não é perfeito; está além do perfeito. Não é sublime; está além do sublime. Não há nome, não 
se pode pensar... Não há palavras no vocabulário para o dizer. Chegou lá, só isso. E eu pensei, bem, isto 
seria perfeito. “E então, o que vamos fazer a seguir?”
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Ele disse: “Então, quando Jesus vier e nós estivermos... e Ele te julgar pelo teu ministério, então nós 
vamos voltar à terra e vamos assumir corpos”. Bem, eu nunca pensei nisso então, mas isso é 
exactamente a Escritura. Disse: “Então vamos voltar para a terra e assumir corpos. Então vamos comer. 
Nós não comemos aqui, nem dormimos.” Disse: “Nós vamos comer lá. Mas vamos voltar à terra.”
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Pensei: “Bem, não é maravilhoso? Oh, bem, e eu estava com medo disto. Porque é que eu tinha 
medo de morrer, para chegar a isto? Ora, isto é perfeição, mais perfeição, mais perfeição! Oh, é 
maravilhoso!”
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Veja, estávamos mesmo debaixo do altar. Isso mesmo. Nós estávamos mesmo debaixo do altar, à 
espera da vinda, veja, quando Ele fosse buscar os que dormiam - os corpos a dormir no pó - para nos 
ressuscitar novamente. Passa, ressuscita - como Jesus passou pelo paraíso e trouxe Abraão, Isaque e 
todos eles, você sabe, que estavam à espera na primeira ressurreição. Entraram na cidade e apareceram 
a muitos. Perfeitamente de acordo com a Escritura. Uma visão estava lá. Ou o que quer que fosse, era 
perfeitamente de acordo com a Escritura.

E eu disse: “Bem, não é maravilhoso?” E então pensei: “Não é maravilhoso...?” E eu ouvi algo a 
relinchar, como um cavalo. E eu olhei e o meu pequeno cavalo de sela que eu costumava montar, o 
pequeno Príncipe (eu tinha tanta consideração por ele), aqui ele estava parado ao meu lado e colocou a 
cabeça sobre o meu ombro para me abraçar - como eu costumava dar-lhe açúcar, sabe. Eu coloquei o 
meu braço à volta dele. Eu disse: “Príncipe, eu sabia que ias estar aqui.”

Eu senti alguma coisa a lamber a minha mão - ali estava o meu cão de caça de guaxinim. Quando o 
Sr. Sharp aqui o envenenou, eu jurei que ia matar o Sr. Sharp por causa disso. Eu tinha mais ou menos 
dezasseis anos de idade. Ele envenenou-o com estricnina. O meu pai apanhou-me com uma espingarda 
quando eu ia matá-lo, mesmo na esquadra da polícia. E eu disse: “Vou matá-lo.” Eu disse: “Bem...” Eu fui 
até à sepultura do meu cão. Eu disse-lhe, disse: “Fritze, foste como um companheiro para mim. 
Vestiste-me e mandaste-me para a escola. E quando ficasses velho, eu ia cuidar de ti; agora mataram-
te.” Eu disse: “Prometo-te, Fritz, que ele não vai viver.” Eu disse: “Prometo-te que ele não vai viver”. Eu 
disse: “Prometo-te que ele não vai viver. Vou apanhá-lo na rua um dia, a andar. Então vou atropelá-lo” - 
veja. Eu disse: “Vou apanhá-lo por ti.”
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Mas sabe que mais? Eu guiei o homem a Cristo, baptizei-o no nome de Jesus e enterrei-o na altura 
da sua morte. Eu converti-me por volta... alguns anos mais tarde. Eu vi as coisas de forma diferente 
nessa altura. Eu amei-o em vez de o odiar.

Assim, então, no entanto, ali estava o Fritz, a lamber-me na mão. E eu olhei... eu não conseguia 
chorar. Ninguém conseguia chorar. Era tudo alegria. Não se conseguia morrer, mas era tudo vida, veja. 
Não conseguia envelhecer, porque era tudo juventude. Era apenas perfeito. Eu pensei: “Bem, não é 
maravilhoso?” E os milhões... Oh, bem! Eu estava mesmo em casa, veja.
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E naquela mesma altura ouvi uma voz e clamou e disse: “Tudo o que tu já amaste...” A recompensa 
pelo meu serviço - eu não preciso de nenhuma recompensa. Ele disse: “Tudo o que tu já amaste e tudo 
o que já te amou, Deus te deu.”

Eu disse: “Glória ao Senhor.” Eu senti-me esquisito. Pensei: “Que se passa? Sinto-me esquisito.” Eu 
voltei-me e olhei e o meu corpo estava a mover-se na minha cama. Eu disse: “Oh, eu não tenho de 
voltar, com certeza. Não, não me deixem ir.” Mas o Evangelho tinha de ser pregado. Num segundo, eu 
estava novamente na cama, veja, assim.

Não foi há mais de dois meses atrás, que... Vocês ouviram isso a ser lido na Voz dos Homens de 
Negócios. Passou por todo o mundo, veja. E o Irmão Norman, aqui - suponho que ele está aqui algures 
esta noite - ele traduziu aí e enviou em panfletos. Passou por toda a parte. E os ministros escreveram, 
muitos deles, e disseram... Um aqui que... eu vou falar deste. Já houve centenas deles, claro.
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Este homem disse: “Irmão Branham, a sua visão na Voz dos Homens de Negócios...” E eu gosto do 
Tommy Nichol, apesar de ele não estar mais com os Homens de Negócios. (Eu não sei porquê, mas ele 
não está). Mas ele acertou ali mesmo, onde eu disse... Ali mesmo naquela revista trinitariana, ele disse: 
“Onde Paulo baptizou no nome de Jesus e ordenou a que as pessoas fizessem o mesmo, eu fiz o mesmo” 
- veja. Ele colocou da forma que foi.

E assim, então, eu pensei: “Bem!” E este ministro escreveu e disse: “Irmão Branham, a sua visão...” 
já que podia ter sido uma visão. Disse... Agora, eu não quero dizer translação. Se Paulo... Se eu fui 
arrebatado até a este primeiro céu e vi isso, então e Paulo que foi arrebatado até ao terceiro céu. O 
que é que isso... Ele disse que nem sequer podia falar sobre isso, veja, quando foi arrebatado. Se foi um 
arrebatamento, não sei, não consigo dizer. Não vos conseguia dizer.
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Mas este ministro disse: “Irmão Branham, a sua visão soou bastante de acordo com a Escritura e 
soou bastante bem até falar de um cavalo que lá estava.” Ele disse: “Um cavalo no céu?” Disse... Agora, 
vê essa sabedoria eclesiástica do homem, da mente, vê? Ele disse: “O céu foi feito para os seres 
humanos, não para cavalos.”

Bem, eu sentei-me. O Billy, o meu filho, aqui, colocou a carta aqui mesmo no escritório da igreja 
antiga, há cerca de três ou quatro meses atrás. Eu disse: “Meu precioso irmão, estou surpreendido com
153
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a sua sabedoria, mas... e pelo seu conhecimento da Escritura. Eu não disse que estava no céu. Eu disse 
que estava num lugar como o paraíso, porque Cristo ainda estava acima disso” - veja. “Mas” - disse eu 
- “se o puder satisfazer, abra em Apocalipse 19. E quando Jesus vem dos céus do céu, Ele está a 
cavalgar num cavalo branco e todos os santos com Ele estão a cavalgar sobre cavalos brancos.” Certo, 
claro que sim. Sim, claro! E lá, naquele mesmo lugar, havia um que se parecia com uma águia e um que 
se parecia com um bezerro. Oh bem! Onde estão aqueles cavalos que vieram buscar Elias? Isso apenas 
lhe mostra, veja, que a mente humana apenas quer pegar nalguma coisa. Está certo.

Agora repare. Mas eu estava a pensar, como este precioso, irmão santo, João... (achei que seria um 
bom lugar para introduzir isso, antes de terminar, veja). Se João olhou para ali e eles eram os seus 
irmãos, veja, os irmãos dele que tinham de sofrer por um pouco, então, veja, o Senhor Deus permitiu-me 
ver os meus irmãos e os santos que esperavam a vinda do Senhor.
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Repare. Eles não estavam debaixo do altar do sacrifício. O meu não era; mas estes estavam. Eles 
eram mártires, veja. O meu não estava debaixo do altar dos mártires. (Agora, quero que ouça com muita 
atenção. Agora, vou terminar, com certeza, dentro de dez minutos, às dez horas, se tiver de encurtar e 
terminar amanhã). Eles não eram os meus... Aqueles que o Senhor me mostrou, a noiva - ela não estava 
debaixo do lugar dos mártires (não), o altar do sacrifício dos mártires; mas tinham recebido vestes 
brancas por aceitarem a graça de perdão da Palavra viva. Cristo tinha-lhes dado uma veste branca.

Eu não acho, pela abertura... eu acho, melhor dizendo, pela abertura deste quinto selo... eu creio 
que está aberto para nós. Eu fi-lo de boa consciência, com evidente revelação diante de Deus, não foi 
para tentar fazer disso... pensar porque eu sempre fui contra as organizações e nunca ia pertencer a 
elas. Mas está aberto para mim agora.
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E eu penso outra coisa: ao... a abertura deste quinto selo neste dia corrige uma doutrina aqui 
mesmo de que eu posso falar, da alma a dormir. Agora, eu entendo que há pessoas aqui que crêem nisso, 
veja, na alma a dormir. Eu penso que isto prova o contrário. Eles não estão a dormir; estão vivos. Os 
corpos deles estão a dormir, mas a alma não está na sepultura. Eles estão na presença de Deus debaixo 
do altar.

Aqui está onde eu discordo de um precioso irmão, ou doutor. E eu sei que vejo algumas das pessoas 
dele aqui sentadas e dou conta que este é um grande doutor. Ele é um doutor de divindade - Doutorado 
em Direito e ele é realmente um bom homem também. Acho que ele já partiu por esta altura, mas ele foi 
um bom homem e um bom escritor. E é o Irmão Uriah Smith, o autor de “Daniel e Apocalipse.”
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Agora, para vocês que são seguidores do seu ensinamento, vejam, eu não... eu não estou apenas... 
não quero dizer isto com arrogância, mas eu apenas... veja... Mas o Irmão Smith, ao tentar apoiar, veja, 
ao tentar defender a alma a dormir, ele diz ali que “A alma está a dormir. E não há nenhum altar do 
sacrifício no céu; que o único altar que é mencionado (que ele crê que está no céu) é o altar do 
incenso”. Mas para vocês, pessoas queridas... E não é para discordar do meu irmão; eu espero 
encontrá-lo do outro lado, veja. Não é para discordar desse grande doutor, mas só para lhe mostrar 
como isto prova o contrário, veja - prova o contrário, a abertura deste selo neste último dia. Tira da 
frente a alma adormecida. Eles estão vivos. Não estão mortos.
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Repare nisto agora. Agora, se não há nenhum altar do sacrifício no céu, onde está o sacrifício pelo 
pecado, o Cordeiro? Tem de haver um lugar onde esse Cordeiro imolado, ensanguentado, está, onde o 
sangue está.
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Agora, o incenso era aquela coisa dos odores que eles queimavam, que a Bíblia diz que eram as 
orações dos santos. Se não há nenhum sacrifício no altar, então as orações não podem ser recebidas. É 
apenas pelo sangue no altar do sacrifício que permite que as orações passem para Deus.

O Irmão Smith estava errado. Não é para discordar dele. Eu penso que me fiz claro com amor 
fraternal e respeito pela sua grande obra, veja. Mas ele estava errado.

O quinto selo abriu isso, vejam, e muitas outras coisas, se captaram isso, vejam. Eu estou à espera 
das minhas perguntas, vejam. Muito bem.
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Agora, onde estava a arca - o Cordeiro imolado, ferido, a sangrar, ensanguentado para a expiação - 
pelo odor destas orações? Repare, a Bíblia diz: “Se este tabernáculo terrestre da nossa morada se 
desfizer, temos já um à espera.” Foi aí que eu vi esses santos, veja.

Veja quando um bebé... Desculpem mais uma vez, irmãs, por esta conversa directa em frente de 
mulheres jovens. Mas veja, quando uma mãe concebeu e esse grupo de músculos está a torcer e a 
saltar (vocês entendem), é um corpo natural. E enquanto a natureza está a operar o corpo natural... Já 
reparou na sua esposa antes dos pequeninos nascerem? Ela sempre, mesmo no final, fica mesmo 
bondosa, doce. Se nunca foi assim em toda a sua vida, ela vai ser naquela altura. Já reparou como é 
uma espécie de sentimento santo...
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Olhe para uma mãe... E veja algum pecador ali a fazer troça de uma mãe que é uma mulher grávida. 
Eu penso que isso é ridículo. Isso é vida a chegar ao mundo. Mas já reparou que ao redor dessa mulher 
parece haver um sentimento doce? O que é isso? É um pequeno corpo espiritual... vida espiritual à 
espera de entrar nesse pequeno corpo assim que ele nasce. Agora, é apenas gerado. Mas quando 
nasce, nasce. O corpo espiritual une-se com o corpo natural.

E então, a Bíblia ensina que nós somos agora gerados de Deus. Nós somos gerados do Espírito Santo 
que em nós é Cristo, um filho de Deus a ser formado em nós. E quando este corpo terrestre se desfizer, 
este corpo espiritual vem das entranhas da terra, há outro corpo à espera para o receber. Se este 
tabernáculo terrestre cair, há outro corpo para o receber. Este corpo mortal reveste-se de imortalidade. 
Este terreno reveste-se do celestial. Vê o que eu quero dizer?
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Há um corpo natural que é pecaminoso. Mas nesta criação, assim, está outro corpo para onde nós 
vamos. E eu estou tão agradecido a Deus por poder dizer, enquanto vosso pastor e irmão, eu já vi essas 
pessoas, que Ele me ajude, naquele corpo e toquei-os com as minhas mãos. Está certo.

Repare, veja. Olhe para Moisés, Elias. Depois de Moisés morrer e Elias ter sido tomado até ao céu, 
ele esteve ali no Monte da Transfiguração com os seus sentidos da fala, da audição, do entendimento e 
falaram com Jesus antes da crucificação. Agora, que tipo de corpo é que ele tinha?
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Olhe para Samuel. Depois de estar morto durante dois anos, foi chamado na caverna naquela noite 
pela pitonisa de Endor e falou com Saul usando linguagem - ouviu Saul, respondeu e soube 
antecipadamente coisas que iam acontecer. O seu espírito continuava sem ter alteração. Ele era um 
profeta.

Quando o espírito de Elias vier sobre um homem, vai conduzi-lo tal como Elias. Ele vai para o 
deserto. Ele vai amar o deserto. Ele vai odiar mulheres imorais. Ele vai ser contra a organização. Ele não 
vai poupar nada em relação a ninguém. Esse vai ser o seu espírito. Foi assim de cada vez que veio, veja. 
Moisés vai ser a mesma pessoa.
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Agora. Nós descobrimos a mesma coisa em Apocalipse 22:8. Agora. Ou para esclarecer para aqueles 
que... Aquelas almas (agora veja) debaixo do altar, da abertura deste selos que tinham sido mortas no 
tempo entre a morte de Cristo e o arrebatamento da igreja - o grupo de Eichmann e tudo isso, esses 
verdadeiros Judeus com os seus nomes no livro - se reparar, meu irmão, de acordo com a Escritura, eles 
conseguiam conversar, clamar, falar, ouvir e tinham todos os cinco sentidos. Não dormiam na sepultura, 
inconscientes. Estavam bem acordados e conseguiam conversar, falar, ouvir ou qualquer outra coisa. 
Está certo? Oh, ajuda-nos!

Dois minutos! Amém. Peço desculpa por vos segurar por meia hora. Não, eu não devia dizer isso, 
veja. Mas olhe, aqui está, pelo melhor do meu entendimento, o melhor... e de acordo com a revelação 
que me foi dada esta manhã, antes do nascer do sol, pelo Senhor Jesus Cristo, aí está o quinto selo 
aberto para acompanhar os outros quatro. Pela Sua graça, Ele deu-mo a mim, a Sua graça por si e por 
mim. Nós agradecemos-Lhe por isso e, com a Sua ajuda, eu pretendo viver mais perto do que consigo 
viver, ensinando os outros a fazer a mesma coisa, até que me encontre com Ele, juntamente com vocês, 
na glória quando todas as coisas terminarem. Eu amo-O por isto e é o melhor do meu conhecimento. E 
eu verdadeiramente creio de todo o meu coração que as verdadeiras revelações da revelação do 
primeiro, segundo, terceiro, quatro e quinto selo está agora aberta para nós.
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Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

Agora, em silêncio, em reverência perante Deus, enquanto vimos este selo aberto para nós, Deus a 
ter de pegar nos Seus filhos amados e cegar os olhos deles e enviá-los... porque a Sua própria justiça 
requer o julgamento do pecado. Pense nisso! A Sua justiça e a Sua santidade requerem justiça.
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Uma lei, sem uma pena, não é uma lei. E as Suas próprias leis, nem Ele mesmo pode quebrar e 
permanecer Deus. É por isso que Deus teve de se tornar homem. Ele não podia tomar um substituto - 
um filho que não fosse... apenas um filho normal para Ele ou algo assim. Deus tornou-se... Jesus tornou-
se tanto Filho como Deus - a única forma em que Ele podia fazer isso de forma justa. Deus teve de 
tomar sobre Si a pena. Não seria justo colocá-la sobre outra pessoa qualquer, outra pessoa. Assim, a 
pessoa de Jesus era Deus manifestado na carne, chamada Emanuel. E para fazer isso e para tomar uma 
noiva e para salvar um grupo de pagãos Gentios pecadores, Ele teve de cegar os Seus próprios filhos e 
depois castigá-los por isso, na carne, pela rejeição. Mas a Sua graça proveu túnicas. Mas a vida... vê o 
que acontece? E se Ele teve de fazer isso para nós termos uma oportunidade, como é que podemos 
rejeitar essa oportunidade em amor?
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Se houver, neste edifício, esta noite, essa pessoa, nova ou velha, que tem, até esta altura, 
rejeitado essa oportunidade que custou a Deus um preço assim, e você gostava de aceitar essa oferta 
para Deus esta noite, isso... Você não tem de ser, que nós saibamos, um mártir, ainda que possa ser, 
mas foi provida uma veste branca. E se Deus bater à porta do seu coração agora, porque não aceitar?
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Agora, vamos inclinar as nossas cabeças novamente. Se essa pessoa ou pessoas que estão aqui 
desejam isso, ou querem aceitar com base na vossa fé no sangue derramado, que Deus teve de 
derramar por vocês... Sofreu para lá de qualquer coisa que qualquer outro mortal... Não podia ter havido 
um ser mortal que sofresse assim, até que a sua própria angústia separou a Sua água do Seu sangue 
nas Suas veias. Antes de Ele ir para o Calvário, gotas de sangue saíam do Seu corpo, com tal angústia e 
coração desfeito por aquilo que Ele teve de fazer. Mas... Podia ter recusado isso também, mas fê-lo de 
livre vontade por si e por mim.

Consegue rejeitar um amor assim sem igual? E você vê isso agora, pela abertura destes selos, aquilo 
que você fez e aquilo que Deus fez por si e você está pronto para render a sua vida a Deus. E se Ele o 
arrebatar das mãos do anticristo, onde você está agora, pode aceitar a oferta Dele ao apenas levantar 
a sua mão para Ele, dizendo: “Deus, através disto, eu mostro que aceito essa oferta da graça. E, Irmão 
Branham, eu desejo as suas orações para que eu permaneça sempre fiel.”
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Levante a sua mão e eu vou orar. Deus abençoe. Deus abençoe. Seja sincero agora. Não o faça, a 
não ser que seja sincero. E mesmo onde está sentado, aceite aí mesmo. Porque lembre-se, você não 
podia ter levantado a sua mão, a não ser que algo lhe dissesse para o fazer e nada mais o podia ter 
feito a não ser Deus.

Assim agora, quando vir as Escrituras reveladas de forma tão perfeita... Você vê o que tem 
acontecido ao longo das eras, nos últimos anos, vinte ou trinta anos, vê perfeitamente vindicado. Vê a 
Escritura a dizer exactamente o que tem acontecido e o que está prestes a acontecer. Então, com base 
na fé na obra de Cristo, onde está agora mesmo assentado e levantou a sua mão, diga: “A partir deste 
minuto, está encerrado. Eu vou tomar Cristo agora como meu Salvador e vou viver para Ele o resto da 
minha vida e eu desejo que Deus me encha com o Espírito Santo.”
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Se ainda não foi baptizado no nome de Jesus Cristo, a piscina vai estar à sua espera. Vamos orar.

Senhor Deus, houve alguns... um grande número de mãos no meio do povo que se levantaram. E eu 
tenho a certeza que Tu és o mesmo Senhor Jesus que fez a expiação por nós há muitos anos atrás. E ao 
ver esses selos revelados e as grandes coisas que têm acontecido aqui mesmo nos últimos anos, eu 
creio de todo o meu coração que a porta da misericórdia está a começar a fechar-se e que Tu estás 
pronto para começar a jornada agora, para redimir o Teu povo.
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Enquanto há espaço e uma porta aberta (como foi nos dias de Noé), que estas almas preciosas que 
vivem no corpo deste tabernáculo que um dia se vai desfazer, que levantaram essa mão mortal... no 
interior deles, por causa da condenação e da confissão de que creram e querem aceitar a Tua proposta 
para a salvação deles, neste selo aberto... neste livro selado que foi aberto para nós, dá-lhes, esta 
noite, Senhor, uma veste da justiça de Jesus Cristo e veste a alma deles nisso, para que possam estar 
perante Ti naquele dia, que está próximo, perfeitos pelo sangue de Cristo.

Senhor Deus, se eles ainda não foram baptizados no nome de Jesus Cristo - sobre a revelação que 
Tu me deste em relação a isso e vendo que Paulo ordenou o povo, que já tinha sido baptizado por João 
Baptista, a ser rebaptizado no nome de Jesus Cristo, de forma a receberem o Espírito Santo, em Actos 
19 - eu peço que Tu os convenças, Senhor, acerca da verdade, e que Te possam obedecer.
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E então, em obediência à aceitação deles e em obediência à confissão deles e à água, que Tu 
possas, como resposta, enchê-los com o Espírito Santo para o poder do serviço, pelo resto das suas 
vidas. Eu entrego-os agora a Ti, no nome do Cordeiro sacrificado de Deus, Jesus Cristo. Amém.

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

Agora, para vocês que tinham as vossas mãos levantadas: obedeçam ao mandamento do Espírito, 
para que seguissem a constituição da Palavra para os pecadores arrependidos. Cumpram em todo o 
acto. E o Deus do céu vos recompense por se levantarem por Ele. Que o Senhor vos abençoe.
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Amanhã à noite tragam os vossos lápis e papéis, como têm trazido. Nós esperamos estar aqui à 
mesma hora, às sete e trinta em ponto, se o Senhor permitir. E orem por mim, para que Deus abra o 
sexto selo amanhã para mim, para que eu seja capaz de o trazer a vocês, assim como Ele o dá a mim. 
Até lá, nós cantamos outra vez, não só através de hinos, mas através do louvor a Ele que morreu em 
nosso lugar e nos redimiu: “Eu O amo.”
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