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

23 de Março de 1963

Vamos inclinar as nossas cabeças por um momento. Senhor, estamos novamente reunidos para o 
serviço. E nós pensamos no tempo dos dias iniciais quando todos eles vinham a Siló para as bênçãos do 
Senhor; e agora, esta noite, reunimo-nos aqui para ouvir a Tua Palavra.
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E enquanto temos estudado, nesta certa porção da Escritura, que o Cordeiro era o único que podia 
abrir os selos ou desatá-los, e nós oramos para que esta noite, enquanto consideramos este grande 
sexto selo, nós oramos, Pai celestial, para que o Cordeiro o abra para nós esta noite, para que... Nós 
estamos aqui para o entender e ninguém na terra ou no céu era suficiente. Só o Cordeiro foi achado 
suficiente.

Assim, que o Todo-suficiente venha e abra o selo para nós esta noite, para que possamos olhar para 
lá da cortina do tempo. Isso ia ajudar-nos, nós cremos, Pai, neste dia grande e sombrio e pecaminoso 
em que estamos a viver - isso ia ajudar-nos e dar-nos coragem. Nós confiamos agora que achamos 
graça aos Teus olhos. Nós nos entregamos com a Palavra a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.

Boa noite, amigos. É um privilégio estar aqui novamente esta noite, para estar no serviço do Senhor. 
Eu estou um pouco atrasado. Eu fui ao... a uma emergência por um homem a morrer, um membro desta 
igreja. A sua mãe vem aqui. E eles disseram que o rapaz estava a morrer naquela altura. Assim, eu fui lá 
para ver apenas uma sombra de um homem deitado numa cama, a morrer - um homem mais ou menos da 
minha idade. E, no espaço de um momento, eu vi o homem levantar-se, dando louvor ao Senhor.
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Assim, Deus... se nós vamos estar dispostos a confessar os nossos pecados e a fazer aquilo que é 
certo e a pedir por misericórdia, invocá-Lo, Deus está disposto e à espera de nos conceder isso.

E agora, eu sei que está quente aqui esta noite. Não, acho que o aquecimento está todo desligado. 
E nós estamos... eu reparei ontem à noite, ou hoje... Este é o meu sétimo dia num escritório sem luz 
(apenas luzes eléctricas, veja), a estudar e a orar para que Deus abra estes selos.

E houve muitos que escreveram, nesse conjunto dos que perguntaram... ou perguntas ontem à 
noite, estavam mais ou menos, não era tanto perguntas, queriam ficar mais um dia para ter um serviço 
de cura, independentemente disso; queriam ficar mais um dia, para ter um serviço de cura na Segunda-
feira. Assim, eu gostava... na verdade, podia fazer isso se fosse a vontade das pessoas, que quisessem 
fazer isso. Podem pensar sobre isso e dizer-me, mas... se apenas quiserem ficar e orar pelos enfermos, 
porque eu designei este tempo completamente para estes selos e para me separar para os selos. Assim, 
podem pensar sobre isso e orar sobre isso e depois digam-me.
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E eu vou, se o Senhor permitir, eu posso... O meu próximo compromisso é em Albuquerque, Novo 
México, e ainda faltam alguns dias para isso; e eu tenho de ir para casa devido a alguns assuntos para 
preparar outra convenção no Arizona. E assim, então se for a vontade do Senhor, orem sobre isso e eu 
vou fazer o mesmo, e depois vamos saber mais coisas sobre isso um pouco mais tarde.
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E eu acabei de detectar agora... Veja, você começa a falar de doenças e aí está, veja. Esta 
senhora aqui sentada, se alguma coisa não a ajudar, ela não vai ficar aqui por mais do que um pouco 
espaço de tempo. Assim, então, nós oramos para que Deus... É por isso que estamos aqui. Vindo de 
longe... Assim, veja, o Espírito Santo sabe tudo. Mas eu tentei designar este tempo para estes selos, 
porque nós o dedicamos para isso, veja. Mas se houver um...

Quantos estão doentes, que estão aqui de qualquer forma, que vieram para receber oração? Vamos 
ver as vossas mãos - por todo o lado. Oh, bem! Bem, quantos acham que isso estaria certo, a vontade 
do Senhor, ficar e ter um... usar a Segunda-feira à noite, só para orar pelos enfermos? Ter um serviço de 
cura na Segunda-feira à noite? Gostavam de fazer isso? Podem fazer isso? Bem, se o Senhor permitir, 
vamos fazer isso então. Vamos ter o serviço de oração pelos enfermos na Quarta-feira... Domingo à 
noite... ou, Segunda-feira à noite e orar pelos enfermos.
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Agora, eu espero que isso não interrompa aquele grupo para onde eu vou voltar (voltar para o 
Arizona), Irmão Norman. Ele está aqui algures? Isso interrompe o seu programa, Irmão Norman, ou 
qualquer coisa? Irmão Fred e os outros, está tudo bem? Ok. Muito bem, então se o Senhor permitir, 
Segunda-feira à noite nós oramos pelos enfermos. Apenas uma noite separada para isso, só para orar 
pelos enfermos. Agora, não vai haver mais acerca dos selos. O Senhor abre estes selos e depois nós 
vamos orar pelos enfermos Segunda-feira à noite.

Agora... Oh, eu tenho disfrutado tremendamente disto, por servir ao Senhor debaixo destes... Têm 
disfrutado deles? Agora, nós estamos... agora, ao falar do quinto selo, ou do sexto selo, melhor dizendo, 
e isso vai agora desde o versículo 12 do capítulo 6 até ao 17. É um dos selos mais longos, onde muitas 
coisas acontecem aqui.
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E agora, uma pequena revisão de ontem à noite, fazer uma pequena revisão de cada vez. E 
vejamos, eu quero dizer uma coisa também. Eu encontrei naquela caixa quatro ou cinco coisas muito 
importantes para mim. Disseram-me que... E certamente quero pedir desculpa (as fitas estão a gravar?), 
eu quero pedir desculpa aos meus irmãos ministros e a vocês aqui.
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Dizem que no outro dia, à noite, quando eu estava a falar de Elias, naquela hora em que eles 
estavam... ele achava que era o único que ia no rapto, ou o único que ia ser salvo e eu disse 
setecentos, em vez de sete mil. Está certo? Bem, é óbvio que peço desculpa por isso, amigos. Eu não 
devia fazer isso. Foi apenas um problema de discurso, porque eu sabia que eram sete mil. Eu disse mal. 
Obrigado.

E isso significa...

E eu estou contente por tomarem atenção àquilo que eu digo, porque são sete mil. Eu tenho duas 
ou três notas acerca disso. Dizia: “Irmão Branham, creio que se enganou.” Dizia: “Não foram sete mil em 
vez de setecentos?”
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E eu pensei: “Claro que eu não disse setecentos.” E depois o Billy... E depois a primeira coisa que 
aconteceu, foi eu pegar noutra nota e dizia: “Irmão Branham, creio que disse setecentos.”

E uma pessoa disse: “Irmão Branham, isso foi uma visão espiritual, de que vai haver apenas...? um 
tipo e está a tipificar com os sete...?” Isso coloca as pessoas nervosas quando começam a pensar 
nestas coisas e é o suficiente para o fazer. Coloca-me a mim nervoso.

Alguma coisa aconteceu hoje, quando este selo foi revelado, em que eu tive de sair completamente 
para o jardim, só para andar um pouco pelo jardim. Está certo. Quase que me parou a respiração, veja. 
Assim, a tensão, oh, bem! E outra coisa, vocês estão a firmar-se naquilo que eu digo e Deus vai ter-me 
como responsável por aquilo que eu vos digo, veja. E assim, eu tenho de ter completamente a certeza 
absoluta, veja, acerca destas coisas, porque este é o tempo tremendo em que estamos a viver.

Eu estava a pensar acerca do serviço de cura para Segunda-feira à noite. Isso não ia interferir 
consigo, Irmão Neville? O precioso Irmão Neville. Digo-lhe só fizeram um assim. Acho que perderam o 
molde. Digo-lhe que é claro que ele tem sido um verdadeiro companheiro e um amigo para mim.
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O Tabernáculo... agora construído e tem as salas para a escola Dominical e tudo preparado e em 
ordem aqui. E alguns de vocês que estão por aqui, mesmo em Jeffersonville, que querem vir à igreja, têm 
um bom local e um bom lugar para vir - salas para a escola Dominical e bons professores e o Irmão 
Neville aqui para a aula dos adultos e um verdadeiro pastor. Eu não digo isso como um elogio para ele, 
mas eu prefiro dar-lhe uma rosa agora do que uma grinalda inteira depois dele partir. E o Irmão Neville, 
eu já o conheço desde que era um rapaz novo e ele não mudou nada. Ele ainda é o Orman Neville, como 
sempre foi.

Eu lembro-me de visitar... Até teve a graça suficiente de me convidar para o seu púlpito quando era 
um pregador Metodista aqui na cidade. E nós tínhamos uma bela congregação ali em Clarksville. Eu acho 
que se chama Howard Park... Igreja Metodista de Harrison Avenue. Acho que é aí que ele a deve ter 
encontrado, lá, Irmã Neville - lá, porque ela era uma Metodista.
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Eu vim e disse à igreja aqui, disse: “Esse é um dos homens mais simpáticos e um dia destes vou 
baptizá-lo no nome do Senhor Jesus.” Aconteceu. Aqui está. E agora ele é meu companheiro, mesmo ao 
meu lado e um homem tão honrado e respeitável. Ele está sempre ao meu lado como... o mais perto que 
consegue estar. Seja o que for que eu diga, ele fica ali comigo e firma-se a isso. Mesmo quando ele veio 
da primeira vez... Ele não entendia a mensagem naquela altura, mas creu e permaneceu com isso. Isso é 
honra. Isso é respeito. Para um irmão assim, o que eu disse não é suficiente. E agora, que o Senhor o 
abençoe.

Muito bem, agora, uma pequena revisão de ontem à noite na abertura do quinto selo. Nós não 
vamos voltar atrás, até ao início, esta noite, vamos atrás apenas o suficiente para vermos o quinto selo.
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Agora, vemos que o anticristo veio a cavalgar e formou-se a partir de três poderes, entraram todos 
num só poder e cavalgou sobre o cavalo pálido, Morte, até ao poço sem fundo, até à perdição de onde 
veio. E depois vemos que quando... A Escritura diz que quando o inimigo vem como uma torrente, o 
Espírito de Deus levanta um estandarte contra ele.

E nós vimos isso perfeitamente vindicado na Palavra ontem à noite, porque havia quatro animais que 
responderam às quatro vezes em que este cavaleiro cavalgou. E ele cavalgou sobre um cavalo diferente 
de cada vez: um cavalo branco e depois um cavalo vermelho e um cavalo preto e depois um cavalo 
pálido. E vimos essas cores e o que eram e o que fizeram; depois levamos às eras das igrejas e foi 
exactamente isso que fizeram, perfeitamente.
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Por isso, veja, quando a Palavra de Deus se une, isso significa que está correcto, veja. Eu creio que 
tudo o que se une à Palavra de Deus é sempre “amém!”

Agora, como uma pessoa disse que teve uma visão e disse que era... Oh, eles sabem que o Senhor 
deu, porque veio com grande poder. Bem, a visão pode estar muito bem; mas se não estiver de acordo 
com a Palavra e se for contrária à Palavra, não está certa, veja.
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Agora, eles podem estar presentes, alguns irmãos e irmãs Mórmons e talvez alguns recebam estas 
fitas agora; e eu não quero dizer isso... Algumas das melhores pessoas que eu... que quer conhecer 
estariam nos Mórmons. E então, o profeta deles, Joseph Smith, que os Metodistas mataram aqui em 
Illinois, na jornada que fizeram. E assim, então, aquele bom homem... E a visão - eu não duvido que ele 
teve a visão. Eu creio que ele era um homem sincero. Mas a visão que ele teve era contrária à Escritura. 
Por isso, tiveram de ter uma Bíblia Mórmon para a fazer. Para mim é isto aqui. É por isso que... Isto é a 
Palavra - é isso.

Uma vez, um ministro veio aqui vindo de um país estrangeiro e eu vi-o com... a andar num carro 
com... que não era... com uma senhora. E eles vieram a uma reunião. E eu descobri que eles tinham 
conduzido durante dois ou três dias (só ele e ela na reunião), para virem à reunião juntos; e a mulher 
tinha estado casada por três ou quatro vezes diferentes. E este ministro entrou na recepção do hotel 
onde eu estava e veio cumprimentar-me e eu cumprimentei-o, levantei-me e estava a falar com ele.
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Eu perguntei-lhe, disse: “Quando estiver disponível, posso falar consigo no meu quarto só por um 
momento?”

Ele disse: “Claro que sim, Irmão Branham.”

Eu levei-o até ao quarto e disse ao ministro, disse: “Reverendo, senhor, você é um estrangeiro nesta 
terra” - disse eu - “mas esta senhora é bastante conhecida.” Eu disse: “Você veio de um lugar assim e 
assim lá no... até este lugar assim e assim?”

Ele disse: “Sim, senhor.”

E eu disse: “Não tem receio que isso vá mais ou menos... Eu não estou a duvidar de si, mas não 
acha que isso se vai reflectir na sua reputação como ministro? Não acha que devíamos dar um exemplo 
melhor do que esse?”

E ele disse: “Oh, esta senhora é uma santa.”

Eu disse: “Eu não duvido disso” - mas, disse - “mas irmão, a coisa é que nem todos os que olham 
para ela são santos. Eles estão a olhar para o que você está a fazer.” E eu disse: “Eu creio que seria 
melhor ter cuidado. Isto é apenas um irmão para o outro.” E ele disse... eu disse: “A senhora já esteve 
casada quatro ou cinco vezes agora.”

Ele disse: “Sim, eu sei disso.”

Eu disse: “Você não ensina isso na sua igreja irmão?”

Disse: “Não. Mas sabe, eu tive uma visão acerca disso, Irmão Branham.”

Eu disse: “Bem, isso está bem.” Eu disse...

Ele disse: “Importa-se? Creio que o posso corrigir um pouco no seu ensinamento acerca disso.”

E eu disse: “Muito bem.” E eu disse: “Gostava de saber, senhor.”

Ele disse: “Bem” - disse - “sabe, nesta visão” - disse ele - “eu estava a dormir.”

E eu disse: “Sim.” (Eu vi então que foi um sonho).

E ele disse: “A minha esposa” - disse - “ela tinha estado a viver com outro homem e” - disse - “infiel 
a mim.” E disse: “Depois ela veio ter comigo e disse-me: «Oh, querido, perdoa-me! Perdoa-me!» Disse: 
«Peço perdão pelo que fiz. Eu vou ser fiel a partir de agora.»” Ele disse: “Claro que eu amava-a tanto 
que lhe perdoei e disse: «Tudo bem.»” E disse: “Então sabe que mais? Então eu recebi a interpretação 
desta visão.” Disse: “Essa era a mulher.” Disse: “Claro, ela esteve casada e assim por diante estas vezes 
todas” - e disse - “ela pode casar, porque o Senhor a amou tanto que ela pode casar quantas vezes 
quiser.”
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Eu disse: “A sua visão pode ter sido muito doce, mas está completamente fora do caminho.” Eu 
disse: “Está errada, veja. Não devia fazer isso.”

Assim, isso... Veja, mas quando vê a escritura a encaixar na escritura, a estar constantemente em 
continuidade onde elas se unem... As Escrituras, onde esta sai aqui, esta outra vem aqui e encaixa-se e
15
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pinta o quadro completo. É como fazer as palavras cruzadas. Encontra a que encaixa; mais nenhuma 
pode encaixar ali. Então você fica com a imagem completa. E só há um que o pode fazer - que é o 
Cordeiro. E assim, estamos a olhar para Ele.

Mas nós vemos que quando estes... este cavaleiro... Ele foi um cavaleiro que cavalgou sobre estes 
cavalos. E depois nós fomos atrás dele e vimos aquilo que fez e tudo o resto e vimos nas eras da igreja 
que foi exactamente isso que ele fez.

Depois, quando ele surgiu num determinado animal e faz determinadas coisas, nós vemos que houve 
um enviado para combater aquilo que ele fez. Houve um enviado para a primeira era, um leão. Foi a 
Palavra, claro - Cristo. A seguir foi o bezerro, durante o tempo da Era das Trevas, quando a igreja se 
tinha organizado e tinha aceite os dogmas, em vez da Palavra.
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E lembre-se que está tudo baseado em duas coisas: uma é um anticristo e a outra é um Cristo. Hoje 
continua a ser a mesma cosia. Não há meio Cristão. Não existe um homem bêbado-sóbrio, não existem 
aves pretas-brancas. Não, não! Não existe um santo-pecador. Não, você ou é um pecador ou é um 
santo. Não existe meio-termo.

Você ou é nascido de novo ou não é nascido de novo. Você ou está cheio com o Espírito Santo ou 
não está cheio com o Espírito Santo. Não importa quantas sensações teve, se não está cheio com o 
Espírito Santo, você não está cheio, veja. E se não foi cheio, a sua vida mostra isso. Mostra 
imediatamente, veja. Ninguém tem de dizer nada acerca disso. Eles vêem isso, porque é um selo.

Agora, nós vemos esses animais, como eles cavalgaram de cada vez. Um estabeleceu o seu 
ministério em poderes políticos, unindo os poderes religiosos e os poderes políticos. Nós vemos que Deus 
enviou o Seu poder para o combater. Nós voltamos atrás e vemos como foi a era da igreja e olhamos 
atrás e ali foi exactamente dessa forma.
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Depois vemos que veio outra era e o inimigo enviou o anticristo com o nome da religião, com o nome 
de Cristo, com o nome da igreja. Sim, senhor! Surgiu com o nome da igreja. “Essa era a verdadeira 
igreja” - disse ele, veja. O anticristo não é a Rússia. O anticristo não é isso. O anticristo é tão parecido 
com o verdadeiro Cristianismo que a Bíblia até dizia que enganaria tudo aquilo que não fosse 
predestinado.

A Bíblia disse que nos últimos dias, tudo aquilo que não fosse predestinado, os eleitos... Diz: “o 
eleito...” E qualquer pessoa pega nessa palavra e procura na sua leitura na margem e vê o que isso 
significa. Diz: “o eleito, predestinado” - veja. Vai enganar todos esses cujos nomes não estavam no livro 
da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo.
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Quando o Cordeiro foi morto, os nomes foram colocados no livro. Ele está no lugar santo, esta noite, 
na glória, como um intercessor, fazendo intercessão por todas aquelas almas, cujo nome está naquele 
livro. E ninguém sabe esse nome a não ser Ele. É Ele que tem o livro na Sua mão. E Ele sabe que quando 
esse último entrar, então os Seus dias de intercessão acabaram. Ele surge nessa altura para reclamar 
aquilo por que Ele tem intercedido. Ele está a fazer a obra do redentor parente agora e surge para 
receber os que são Seus.

Oh, bem! Isso devia colocar todo o Cristão a examinar-se a si mesmo e a levantar as suas mãos 
perante Deus e a dizer: “Purifica-me, oh, Senhor. Olha para a minha vida e deixa-me ver onde está a 
minha parte má e deixa-me tirar isso rapidamente. «Porque se o justo dificilmente será salvo, onde irá 
aparecer o pecador e o ímpio?»” É tempo de examinar.
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E se o quiser colocar e se der a esta Palavra... (Agora eu não quero que me façam perguntas 
acerca disto, porque ia levar-me para outro... eu estou a falar das vossas perguntas escritas. Acho que 
as perguntas já foram colocadas de qualquer forma). Este é o tempo do juízo de investigação. Está 
certo. Agora, nós vamos ver isso nas trombetas quando chegarmos a isso, quando o Senhor prover, ou 
as taças. E nós vamos ver acerca desse juízo de investigação, quando esse... imediatamente antes de 
aparecerem os ais. E nós vemos que isso é verdade; e os três anjos que feriram a terra, a clamar, vocês 
sabem: “Ai, ai, ai dos habitantes da terra.”
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E nós estamos a viver num tempo incrível. O tempo em que... Veja, estas coisas em que nós 
estamos agora, que estamos a estudar agora mesmo, isto é depois da igreja partir. Estas coisas são o 
período de tribulação. E eu penso que isso devia estar verdadeiramente firmado no coração de cada 
crente, que esta igreja nunca passa pelo período de tribulação. Não consegue colocar, em lado nenhum, 
a igreja na tribulação. Consegue colocar lá a igreja, mas não a noiva.
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A noiva já partiu, porque, veja, ela não tem nem um único pecado - nada contra ela. A graça de 
Deus cobriu-a e a lixívia tirou todo o pecado para tão longe que nem sequer há memória disso. Não há 
nada que não seja pureza - perfeita na presença de Deus. Oh, isso devia fazer com que a noiva ficasse 
de joelhos e clamasse a Deus.



5O Sexto Selo

Eu penso numa pequena história, se não estiver a levar demasiado do vosso tempo agora nesta 
introdução. Eu faço isto por um propósito - até que sinta o Espírito o suficiente para começar. Isto é 
uma coisa sagrada! Veja, quem sabe essas coisas aí? Ninguém, a não ser Deus. E não devem ser 
reveladas - e está provado na Bíblia que não seriam reveladas - até este dia. Exactamente. Foram 
investigadas, mas agora devemos receber exactamente a verdade, a verdade vindicada, veja.
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Repare, agora, havia uma menina no Oeste que... como ela se tinha apaixonado por um homem que 
se tinha apaixonado por ela. Ele comprava gado, veio ali até à Armour Company [empresa Americana de 
embalamento de carnes, fundada em 1867, em Chicago - Trad.] e tiveram um grande... O chefe veio um 
dia, o filho do chefe veio de Chicago. E, claro, eles fizeram uma “festa do Oeste” como sempre faziam. 
As meninas ali vestiram-se a rigor. Cada uma delas ia conquistar este rapaz, de certeza, você sabe, 
porque era o filho do homem mais importante. Assim, elas vestiram-se à “moda do Oeste” e...
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Elas fazem isso no Oeste.

Eles passaram por um desses episódios e o Irmão McGuire (acho que ele está aqui agora), eles 
apanharam-no no centro da cidade sem as suas roupas do Oeste e meteram-no na prisão. E colocaram-
no num tribunal canguru [tradução do Inglês “kangaroo court”, é um tribunal que ignora os padrões da lei 
e da justiça e não possui representação oficial no território a que pertence, onde muitas vezes o 
veredicto já está decidido antes do próprio julgamento - Trad.] e fizeram-no pagar por isso e depois 
fizeram-no ir comprar um traje do Oeste. E eu vi os outros a andar com armas deste tamanho, presas a 
eles. Eles andam assim como nativos. Estão a tentar viver em algo dos dias antigos - passados, veja.
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E depois, no Kentucky, estão a tentar viver nos dias antigos do Este aqui - para voltar ao Vale 
Renfro [bairro em Rockcastle County, no Kentucky, onde se localiza o Centro de Congressos do Vale 
Renfro, um local conhecido pela história “Real Country Music by Real Country Folks”, uma tradição que 
envolve espectáculos e concertos de música country - Trad.] e assim. Vocês gostam de voltar ao 
passado. Alguma coisa provoca isso. Mas quando se trata de voltar a um evangelho no original, não 
querem fazer isso. Querem algo moderno. Isso mostra que... Veja, há um...

O que é que leva o homem a cometer o erro? O que é que o leva a beber e a arranjar confusão, ou 
a uma mulher a cometer o erro? - é porque ela está a tentar... Há alguma coisa nela que tem sede, há 
alguma coisa nele que tem sede. E eles estão a tentar matar aquela sede santa com as coisas do 
mundo, quando Deus tem de estar nessa sede. Ele fê-lo assim para ter sede. É por isso que você tem 
sede de alguma coisa. Deus fê-lo assim para que você entregue essa sede santa a Ele, veja. Mas 
quando tenta matar essa sede... Como é que alguém se atreve a fazer isso! Você não tem o direito de 
fazer isso; de tentar matar essa sede santa que... Você tem sede de alguma coisa, então vira-se para o 
mundo, para tentar satisfazê-la com o mundo. Não pode fazer isso. Só há uma coisa que vai preencher 
isso, que é Deus. E Ele fê-lo assim.
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Assim, estas meninas fizeram uma “festa” normal do Oeste para este rapaz quando ele apareceu. E 
cada uma delas tinha a certeza que ia conquistar este rapaz.
26

Estava lá uma prima no rancho e era órfã. E assim, ela apenas fazia todo o trabalho por elas, porque 
elas tinham de ter as unhas arranjadas, você sabe. E não podiam lavar os pratos, por causa das mãos e 
assim. E ela fazia todo o trabalho duro.

E depois, finalmente, quando o rapaz veio, elas vieram e colocaram-no num estilo do oeste, na 
carroça. E vieram a disparar e a fazer barulho, você sabe, e a comportar-se assim.

Naquela noite, tiveram um grande baile ali, um baile à moda antiga e todos os rancheiros das 
redondezas vieram com as suas danças e assim por diante. E a primeira coisa que aconteceu, ora, isto 
estava a decorrer, este jubileu, durante dois ou três dias.

Então, uma noite, este rapaz saiu do lugar, só para descansar das danças por um pouco, e afastou-
se destas meninas. E aconteceu que ele olhou para o curral. Passou uma menina, com roupas meias 
rasgadas e tinha uma bacia cheia de água - tinha lavado os pratos. E ele pensou: “Nunca a vi antes. 
Gostava de saber de onde ela veio.” Assim, ele decidiu ir à volta, ao lado do barracão dos cowboys e foi 
até lá e veio pelo lado do curral e encontrou-se com ela.

27

Ela estava descalça. Parou. Baixou a cabeça. Ela tinha visto quem era e estava muito tímida. Ela 
conhecia... esta pessoa importante. E ela era apenas uma prima destas meninas. O pai delas era um 
capataz nesta fábrica Armour, por isso elas... Ela continuou a olhar para o chão. Tinha vergonha dos 
seus pés descalços.

Ele disse: “Como te chamas?” Ela respondeu. Disse: “Porque não estás ali onde as outras estão?” 
Ela arranjou desculpas.

E  assim,  na  noite  seguinte,  ele  voltou  a  procurá-la.  Finalmente,  ele  estava  ali  sentado  e  todos28



6O Sexto Selo

faziam a festa e tudo o resto. E ele sentou-se na cerca do curral e ficou à espera que ela viesse lançar 
fora a água. E ele procurou por ela. E disse-lhe, disse: “Sabes qual é o meu verdadeiro propósito em 
estar aqui?”

Ela disse: “Não, senhor, não sei.”

Ele disse: “O meu propósito em estar aqui é encontrar uma esposa.” Ele disse: “Eu descobri em ti um 
carácter que elas não têm.” (Eu estava a pensar na igreja, veja). Disse: “Queres casar comigo?”

Ela disse: “Eu? Eu? Eu não posso pensar em tal coisa. Eu?” Veja, esse é o filho do chefe. Ele era 
dono de todas as empresas e ranchos por todo o país e tudo o resto, veja.

Disse: “Sim, eu não consegui encontrar uma só em Chicago. Eu quero uma verdadeira esposa. Eu 
quero uma esposa com carácter. E aquilo que eu estou à procura, encontrei em ti.” Disse: “Queres casar 
comigo?”

Ela disse: “Bem...” (Ela ficou surpreendida). Ela disse: “Sim.”

E ele disse: “Bem...” (Disse-lhe que ia voltar). Disse: “Agora, prepara-te e daqui a um ano eu vou 
voltar. E venho buscar-te e vou levar-te daqui. Não vais ter de trabalhar mais assim. Eu vou levar-te e 
vou para Chicago. E vou construir uma casa para ti como nunca viste.”

Ela disse: “Eu nunca tive uma casa. Eu sou órfã.”

Ele disse: “Eu vou construir-te uma casa - uma casa de verdade.” Disse: “Vou voltar.”

Ele manteve-a em mente durante um ano.29

Ela trabalhou tudo aquilo que conseguiu para poupar dinheiro, no seu dólar por dia, ou seja o que for 
que ela ganhasse com a sua tábua, para comprar um vestido de noiva - um tipo perfeita da igreja. Ela 
preparou as suas vestes.

Sabe, quando ela se vestiu com este vestido de noiva, as suas primas disseram: “Ora, miúda pobre 
e tola. Queres dizer que achaste que um homem assim ia ter alguma coisa que ver contigo?”

Ela disse: “Mas ele prometeu-me.” Ela disse: “Ele prometeu e eu acredito na palavra dele.”

“Oh, ele estava a fazer troça de ti.” Disseram: “Se ele tivesse encontrado alguém, ele teria 
encontrado uma delas.”

Ela disse: “Mas ele prometeu-me. Eu estou à espera dele.” (Eu também).

Assim, ficou cada vez mais tarde. Chegou finalmente o dia. Ele devia estar lá a uma certa hora; por 
isso, ela colocou o seu vestido. E ela nem sequer tinha ouvido nada dele, mas ela sabia que ele ia estar 
lá. Por isso, vestiu o seu vestido de noiva e preparou tudo. Assim, então, riram-se mesmo dela, porque o 
chefe tinha estado com o capataz, ou com... e nenhuma das meninas tinha ouvido falar nada acerca 
daquilo. Assim, era tudo misterioso para elas.

Isto também é. Claro que sim. Mas esta menina baseou tudo na palavra dele, que ele estaria de 
volta para a vir buscar. Assim, elas ficaram-se a rir e deram as mãos e dançaram à volta dela e 
disseram: “Ahhh” - (a rir-se, sabe, assim) e disseram - “criança pobre, pequenina e tola.”

30

Ela ficou ali - não ficou nada envergonhada. Ela estava a segurar nas suas flores e tinha o seu 
vestido de noiva arranjado. Ela estava a lutar, você sabe. (A Sua noiva se aprontou). Ela continuava a 
segurar nas suas flores, à espera. Elas disseram: “Agora, eu disse-te que estavas errada. Olha, ele não 
vem.”

Disse: “Ainda tenho mais cinco minutos.” Disse: “Ele vai estar aqui.”

Oh, elas riram-se. E na altura em que o velho relógio chegou aos cinco minutos, elas ouviram os 
cavalos a galopar e a areia a levantar-se debaixo das rodas. A carroça parou.

Ela saltou do meio delas e saiu pela porta e ele saltou da carroça e ela abraçou-o. E ele disse: 
“Acabou agora, Querida.” Deixou as suas primas (as denominações) ali a olhar e foi para Chicago para a 
sua casa.

Eu conheço outra grande promessa como essa também: “Vou preparar-vos morada e voltarei para 
vos receber.” Eles podem estar a dizer que nós somos malucos, mas irmão, para mim, agora mesmo, e 
estes selos a abrir-se assim nesta coisa sobrenatural, eu quase consigo ouvir o som, enquanto esse 
relógio dá o som das horas até entrar na eternidade ali.

31

Eu quase consigo ver aquele anjo ali e a dizer, no final da mensagem desse sétimo anjo: “Não haverá
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mais tempo.” Essa noiva fiel vai voar até aos braços de Jesus um dia destes, quando Ele a levar para a 
casa do Seu Pai. Vamos pensar nestas coisas enquanto avançamos agora.

Repare no ministério do leão, a Palavra; o bezerro, o trabalho de sacrifício; a astúcia dos 
reformadores; depois a era da águia a chegar, isso é para revelar e pegar nestas coisas e mostrá-las.
32

Agora, nós vimos no serviço de ontem à noite, também, o grande mistério aberto com este selo, que 
foi completamente contrário ao meu entendimento anterior - apenas presumia que estava correcto.

Eu sempre assumi que aquelas almas debaixo do altar eram os primeiros mártires Cristãos; mas vimos 
ontem à noite, quando o Senhor Deus rompeu aquele selo para nós, que é completamente impossível. 
Não eram eles. Eles já estavam na glória, do outro lado. E ali estavam eles...

33

Nós vimos que eram Judeus que viriam durante o tempo em que... desde o chamado agora dos 
144.000 - a que vamos chegar esta noite e amanhã - e entre o sexto e o sétimo selo são chamados os 
144.000. E depois vimos que eles eram mártires que tinham sido mortos e ainda não tinham sido... 
tinham vestes brancas, mas os seus nomes tinham estado no livro da vida do Cordeiro e foram-lhes 
dadas vestes brancas, a cada um deles.

E nós vimos isso... E não há nada no mundo, não acredito, a não ser aquele grupo de Judeus que 
passou por um período de pré-tribulação, onde durante o tempo desta última guerra, foram... foram 
odiados por toda a gente. E Eichmann matou milhões deles na Alemanha (vocês ouviram falar do 
julgamento), milhões de pessoas inocentes mortas. Judeus, só porque eram Judeus - mais nenhuma 
razão.

34

A Bíblia disse aqui que foram mortos pelo testemunho de Deus... pela Palavra de Deus e pelo 
testemunho que deram. Agora, nós vemos que a noiva era a Palavra de Deus e o testemunho de Jesus 
Cristo. Estes não tinham testemunho de Jesus Cristo. E nós vimos que a Bíblia diz que todo o Israel, o 
Israel predestinado, será salvo (Romanos 11). Agora, nós sabemos isso. E ali vimos aquelas almas...

Agora, veja como está próximo. Porque é que isto não podia acontecer antes? Porque não tinha 
acontecido antes. Agora, conseguem ver isso, veja. Veja, o grande Espírito Santo a ver essas coisas a 
passar ao longo das eras e dos tempos e agora está a ser revelado. E depois vocês olham ali e vêem 
que é a verdade. É aí que está.

35

Agora, foram os mártires na tribulação das pré-tribulações de Eichmann. Agora, eles apenas tipificam 
os mártires dos 144.000, onde vamos entrar entre o sexto e o sétimo selo. E o sétimo selo é apenas 
uma coisa. Só isso. “E houve silêncio no céu durante meia hora.” E agora, só Deus pode revelar isso. 
Nem sequer está simbolizado em parte nenhuma. Isso é amanhã à noite. Orem por mim.

Agora. Nós reparemos agora, enquanto entramos no sexto selo... Agora, que o Pai celestial nos 
ajude enquanto nos preparamos para este sexto selo. Agora, o versículo 12 do capítulo 6.
36

E, havendo... aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e 
o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue;

E as estrelas do céu caíram sobre... a terra, como quando a figueira lança de si os seus 
figos verdes, abalada por um vento forte.

E o céu retirou-se, como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas foram 
removidos dos seus lugares.

E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o 
servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas;

Repare aí. Olhe para esses poderosos, veja. O que é que tinham feito? Tinham recebido o vinho da 
ira da fornicação da prostituta. Foi exactamente essa classe que bebeu do seu vinho.
37

E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele 
que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro;

Porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá subsistir?

Que introdução ao... Veja os cavaleiros agora... os cavaleiros, os animais e o animal a responder 
acabaram. Então fomos arrebatados. Nós vemos os mártires debaixo do trono. Agora, isto... desde o 
tempo... Estes mártires são os verdadeiros Judeus Ortodoxos que morreram na fé Cristã... na fé 
religiosa, porque não podiam ser Cristãos. Lembre-se, Deus cegou os olhos deles. E vão continuar cegos 
durante muito tempo, até que a igreja Gentia seja tirada. Porque Deus não trata com os dois povos ao 
mesmo tempo, porque é bastante contrário à Sua Palavra.

38

Lembre, Ele sempre trata com Israel como uma nação - é a nação de Israel; com os  Gentios  trata39
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como indivíduos - um povo tirado dos Gentios. E tinha de... Os Gentios tinham de ser formados de todos 
os povos do mundo, assim, de vez em quando há um Judeu que entra aí, veja. Tal como o Árabe e o 
Irlandês e o Indiano e seja o que for. São todos os povos do mundo que formam este ramo de flores da 
noiva, veja.

Mas agora, quando se trata de Israel, nesta última parte das setenta semanas, Ele trata com eles 
como uma nação. Os Gentios estão terminados. A hora está a chegar em breve e pode ser nesta mesma 
noite, em que Deus se vai afastar completamente dos Gentios. Exactamente. Ele disse isso. “Pisarão as 
muralhas de Jerusalém até que a dispensação Gentia termine.” Os tempos estão a terminar. Sim, senhor. 
E então: “Aquele que é imundo, permaneça imundo. Aquele que é justo, seja justo” - veja.

Não há mais sangue no trono do... no santuário sequer. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi 
removido; e não há nada a não ser fumo e relâmpagos e juízo ali. E isso é exactamente aquilo que é 
derramado aqui esta noite!

40

O Cordeiro abandonou a Sua obra de mediador. A obra de mediador foi terminada aqui no trono. E o 
sacrifício (como O tipificamos perfeitamente: o redentor parente, o Cordeiro ensanguentado que surgiu, 
um Cordeiro que tinha sido imolado, ensanguentado, tinha sido morto, ferido) surgiu e tomou o livro da 
Sua mão. Isso é... Os dias estão terminados. Agora, Ele vem para reclamar aquilo que Ele redimiu. 
Amém! Isso transmite algo através de mim!

Nós vemos agora que João disse: “Eu olhei quando Ele abriu o sexto selo, houve um grande 
terramoto.” Então, toda a natureza foi interrompida, veja. Deus tem estado a fazer grandes coisas, 
como curar os enfermos e abrir os olhos aos cegos e fazer grandes obras. Mas nós vemos aqui que a 
natureza, de repente, sucumbiu. Sim - toda a natureza.

41

Veja o que aconteceu. Os terramotos, o sol se escureceu e a lua não dava a sua luz e as estrelas 
abanaram e caíram. Ora, aconteceu tudo, veja, mesmo na altura da abertura deste sexto selo. Foi 
quando isso aconteceu - imediatamente após o anúncio desses mártires. Os mártires já tinham 
terminado.

Agora, veja que estamos bastante perto dessa hora agora. Pode ser a qualquer altura, veja, porque 
a igreja está pronta para iniciar a sua partida. Mas lembre-se, quando estas coisas acontecem, a noiva 
não vai estar aqui. Lembre-se, a noiva já partiu. Ela não tem de passar por nada disso. Este é um 
período de tribulação da purificação da igreja. Está destinado que ela vai ter de passar por isso. Não é a 
noiva - Ele tira a sua amada de vista. Sim, senhor! Ele já a redimiu. Veja, é quase um... Essa foi a Sua 
própria escolha, a Sua própria decisão, como qualquer homem que toma a sua noiva.

42

Agora, o terramoto... Vamos comparar as Escrituras agora. Eu quero... Têm um lápis e um papel com 
vocês? Eu quero que façam uma coisa por mim. Se quiserem escrever, escrevam isto, porque é... a não 
ser que depois tenham as fitas.

43

Agora, quero que leiam comigo enquanto fazem isso. Comparem as Escrituras acerca deste grande 
acontecimento, onde vamos ver que este grande segredo ou mistério que estava debaixo do sexto selo 
do livro da redenção... Agora lembre-se, estes são mistérios escondidos. E os seis selos, em conjunto, 
formam um grande livro - seis pergaminhos enrolados. E desenrolam todo o livro da redenção. Foi assim 
que a terra inteira foi redimida.

Foi por isso que João chorou. Porque, se ninguém conseguisse tomar esse livro de toda a criação, 
tudo estava perdido, até que simplesmente voltasse aos átomos e moléculas e assim por diante e luz 
cósmica e nem sequer fosse criação - pessoa, nada. Porque Adão perdeu os direitos em relação a esse 
livro. Ele perdeu-os quando deu ouvidos à sua esposa e ela deu ouvidos aos raciocínios de Satanás, em 
vez da Palavra de Deus, veja.

44

Foi perdido. Então, não podia voltar às mãos sujas de Satanás que a tentou, para a levar para fora 
do caminho. Assim, por isso, voltou ao seu proprietário original, como qualquer resumo do título de 
propriedade voltaria, veja. Volta ao seu proprietário original, que era Deus, o criador que o fez. E Ele 
tem-no na Sua mão.

E há um preço, que é a redenção. Há um preço pela redenção e não havia ninguém que o 
conseguisse pagar. Por isso Ele disse... Fez as Suas leis, as Suas próprias leis acerca de um redentor 
parente.

45

Então eles não conseguiam encontrar ninguém. Todo o homem nasceu por sexo, nasceu segundo o 
desejo sexual. Ele estava no pecado original - Satanás e Eva. Assim, não podia fazê-lo. Não havia nada 
nele. Nenhum santo papa, sacerdotes, doutor em divindade, fosse ele quem fosse, ele estava... ninguém 
era digno. E não podia ser um anjo, porque tinha de ser um parente. Tinha de ser um homem. Então, o 
próprio Deus Se tornou um parente, ao assumir carne humana, através do nascimento virgem.
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E Ele derramou o Seu sangue.

Isso não foi o sangue de um Judeu, não foi o sangue de um Gentio, foi o sangue de Deus. A Bíblia diz 
que nós somos salvos pelo sangue de Deus. O filho recebe o sangue do pai. Sabemos isso. Qualquer 
coisa do sexo masculino produz a hemoglobina. Assim, vemos...

46

Como a galinha a pôr os ovos. Ela pode pôr um ovo, mas se o galo, o macho, não esteve com ela, 
não vai chocar. Não é fértil. A mulher é apenas uma incubadora que transporta o ovo, mas o ovo veio... 
o embrião vem do macho. E, neste caso, o macho era o próprio Deus!

É assim que eu digo que o caminho para cima é descer e para se ser grande é preciso ser pequeno. 
Deus era tão grande que se tornou... até Se formou a Si mesmo a partir de uma coisa tão pequenina 
como um pequeno embrião no ventre de uma virgem. E, a partir dali, Ele desenvolveu as células e o 
sangue. E nasceu e cresceu na terra. E, a partir daquele princípio, sem adultério, sem desejo sexual 
nenhum...

47

E depois Ele deu aquele sangue, porque Ele Se tornou parente nosso e Ele foi o redentor parente. E 
Ele derramou aquele sangue de livre vontade. Ele não tinha de o fazer. Ele deu-o de livre vontade para 
redimir. Então Ele vai até ao altar de Deus e espera ali, enquanto Deus segura na Sua mão o livro da 
redenção e o Cordeiro ensanguentado fica no altar do sacrifício. Ali está o Cordeiro para fazer a 
redenção, a fazer intercessão.

Então, como é que alguém se atreve a dizer que Maria, ou José, ou qualquer outro mortal pode ser 
um intercessor! Não se pode interceder a não ser que haja ali sangue! Sim, só há um mediador entre 
Deus e o homem, que é Cristo Jesus. É isso que as Escrituras dizem. Ali está Ele, e até que a última alma 
tenha sido redimida. E depois Ele avança para reclamar aquilo que Ele redimiu.

48

Oh, que grande Pai que Ele é. Agora, lembre-se... Agora, eu sempre ensinei que “pela boca de duas 
ou três testemunhas, seja toda a palavra cumprida” e a Escritura... Tal como, você não pode pegar 
numa escritura e provar alguma coisa a não ser que haja alguma coisa que a acompanhe, veja. Eu posso 
pegar numa Escritura e dizer: “Judas foi e enforcou-se” e pegar noutra e dizer: “E tu faz o mesmo.” Mas 
veja, não se vai unir com o resto.

E eu pensei... Debaixo deste sexto selo, quando o Espírito Santo a rompeu, então vi o que isso era. 
Então eu pensei que seria bom dar à audiência algo um pouco diferente esta noite, porque pode ser 
cansativo para vocês, ouvir-me a falar o tempo todo. Por isso, eu pensei fazer algo diferente.

49

Agora repare. Este grande acontecimento estava selado debaixo do livro do mistério da redenção. 
Agora, o Cordeiro tem-no na Sua mão e vai abri-lo. Agora, vamos olhar para Mateus, no capítulo 24, é o 
Cordeiro a falar. Agora, todos sabem que Cristo é o autor do livro inteiro, no que a isso diz respeito; mas 
isto é o Seu discurso aqui, ou o Seu sermão para o povo, para os Judeus.

50

Agora, quero que segurem no vosso livro assim: Mateus 24 e Apocalipse 6, assim, e vamos comparar 
aqui uma coisa só por um pouco. Assim, veja isto agora e consegue ver como isto é. Veja, o que... O 
Cordeiro está a mostrar aqui exactamente, em símbolo, aquilo que Ele disse aqui na Palavra - está a 
fazer exactamente. Então isso torna-o correcto. É tudo. Aqui está um - Ele está a falar disso; e aqui 
está onde isso acontece. É apenas uma vindicação perfeita.

51

Agora, vamos olhar para o capítulo 24 de S. Mateus e para Apocalipse 6 e vamos comprar com o 
capítulo 24 de Mateus. Todos nós sabemos que esse foi o capítulo que todos os estudiosos, toda a 
gente vai a esse capítulo, para falar acerca do período de tribulação. Surge a partir do capítulo 24 de 
Mateus. E agora, vamos...

Se isso é assim, agora...52

Porque nós sabemos que este sexto selo é o selo do juízo. É o selo do juízo - é exactamente isso. 
Agora, veja, nós tivemos a cavalgada do anticristo, vimos a igreja partir. Agora está terminado, sobe. 
Então nós vemos os mártires desses Judeus ali debaixo do altar. Agora, aqui está a abertura do juízo 
sobre as pessoas que são... A partir deste juízo de tribulação surgirão 144.000 Judeus redimidos. Eu vou 
provar-vos que eles são Judeus e não Gentios. Eles não têm nada que ver com a noiva, nada. A noiva... 
Nós já vimos que a noiva partiu. Não se pode colocar isso em mais lado nenhum. Não volta até ao 
capítulo 19 do livro de Actos.

Agora repare, porque o sexto selo é o selo do juízo da Palavra. Agora. Aqui, vamos começar agora e 
vamos ler. S. Mateus, no capítulo 24. Agora, eu gostava de lhe dar uma coisa aqui que eu acabei de 
pesquisar para encontrar. Agora, S. Mateus do 1 ao 3, bem, é onde vamos ler primeiro.

53

E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe 
mostrarem a estrutura do templo.
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Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará... 
aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.

 E , estando assentado no... monte das Oliveiras, chegaram-se a 
ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando... serão essas coisas... e 
que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?

[Agora:] [versículo 3]

Agora, vamos parar aí. Estes três versículos aconteceram, na verdade, na Terça-feira à tarde, a 4 
de Abril de 30 d.C. E os primeiros dois versículos aconteceram na tarde de 4 de Abril de 30 d.C. e o 
versículo três aconteceu na Terça-feira à noite desse mesmo dia, veja.

54

Eles chegaram ao templo e perguntaram-Lhe estas coisas: “Então e isto e então e aquilo? Olha para 
este grande templo. Não é maravilhoso?”

Ele disse: “Não ficará pedra sobre pedra.”

Então Ele subiu ao monte e sentou-se, veja. Ali, Ele começa... é à tarde. E depois, quando eles 
fizeram isso, perguntaram-Lhe ali, disseram: “Queremos saber acerca de algumas coisas.”

Agora repare, aqui está... são colocadas três perguntas pelos Judeus, os Seus discípulos. São 
colocadas três perguntas. Agora veja. Primeiro: “Quando vão acontecer estas cosias [quando é que não 
ficará pedra sobre pedra]?” “Qual será o sinal da Tua vinda [a segunda pergunta] e o fim do mundo?” 
Vê?

55

Aí estão três perguntas. Agora, é aí que muitos homens cometem o seu erro. Eles aplicam estas 
coisas aqui a alguma era; quando, veja, Ele está a responder às três perguntas. Veja agora como isto é 
belo.

O versículo três, veja. Agora, a última frase ali no versículo três: “E qual será...?” Primeiro, eles 
chamaram-No até ao Monte das Oliveiras aqui, em particular. “Diz-nos. Quando acontecerão estas 
coisas?” - pergunta número um; “...qual será o sinal da Tua vinda?” - pergunta número dois; “...e o fim 
do mundo?” - pergunta número três. Veja, são colocadas três perguntas diferentes.

Agora, quero que abram e vejam como Jesus aqui lhes fala acerca destas coisas. Oh, é tão belo! 
Faz-me... eu fico... Qual foi essa palavra que nós usamos no outro dia, à noite? O estímulo da 
revelação!

56

Repare, agora. Vamos abrir agora no primeiro selo dos selos deste livro e vamos comparar este 
primeiro selo com esta primeira pergunta; e cada pergunta compare-a imediatamente e veja se não anda 
a par, tal como nós fizemos com todas estas outras - abrindo as eras da igreja e tudo exactamente da 
mesma forma. Aí está o selo perfeitamente aberto naquela altura.

Repare agora. Agora, vamos ler, primeiro para o... “Então Ele lhes respondeu...” E então Ele vai 
começar a responder agora e nós queremos comparar isso com os selos. Agora veja, o primeiro selo é 
Apocalipse 6: 1 e 2. Agora, nós lemos o 6:1 e 2.

57

E vi... havendo o Cordeiro aberto um dos selos, e ouvi um dos quatro animais, que dizia, 
como em voz de trovão: Vem, e vê.

E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco; e 
foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer.

Quem é que nós vimos que era este homem? O anticristo. Mateus 24 agora, 4 e 5:

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane;

Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo; e enganarão a muitos.

Vê? Anticristo. Aí está o seu selo, veja. Ele falou-o aqui; e aqui eles abrem o selo e aqui estava ele 
- perfeito.
58

Agora, o segundo selo: Mateus 24 e 6, Apocalipse 6:3 e 4. Agora veja. Mateus 24 e 6. Agora, deixe-
me ver o que isso diz.

E ouvireis de guerras e de rumores de guerras; olhai, não vos assusteis, porque é 
mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.

Muito bem. Vamos ver o segundo selo - Apocalipse 6:3 e 2. Veja aquilo que Ele diz agora.

E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, que dizia: Vem... vê.

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

Perfeitamente - exactamente. Oh, eu gosto de fazer com que a Escritura se responda a si mesmo, 
vocês não gostam? O Espírito Santo escreveu tudo, mas Ele é capaz de a revelar.
59

Agora, vamos reparar no terceiro selo. Agora, isto é a fome. Agora, Mateus 24:7 e 8. Vamos ver o 7 
e o 8, Mateus.

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, 
...pestes, ...terramotos, em vários lugares.

Mas todas estas coisas são o princípio de dores.

Veja, você está a avançar agora. Agora, Apocalipse 6. Agora vamos abrir o terceiro selo. Encontra-
se em Apocalipse 6:5 e 6.

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

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

Fome, vê? Exactamente o mesmo selo - a mesma coisa que Jesus disse.

Muito bem, o quarto selo - peste e morte. Repare, Mateus 24, vamos ler o versículo 8. O sétimo e o 
oitavo, creio que está neste quarto selo, tenho aqui. Muito bem. Agora... O que é que eu li aqui atrás? 
Li alguma coisa errada? Sim, eu tinha isso marcado. Sim, aí estamos agora. Agora vamos continuar. 
Agora vamos continuar. Muito bem, senhor.

Agora, vamos começar aqui no 7 com isto, o quarto selo; e no sexto e sétimo e oitavo no outro, em 
Apocalipse. Agora, vamos ver, o sétimo e o oitavo de Mateus 24. Muito bem. Agora.
60

Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, 
...pestes, ...terramotos, em vários lugares.

Mas todas estas coisas são o princípio de dores.

Agora, o quarto selo, enquanto lemos aqui foi... O quarto selo foi... começa no 7 e 8 neste outro 
agora.

E, havendo aberto o quarto selo, ...a voz do quarto animal, que dizia: Vem e vê.

E olhei, e eis um cavalo pálido,...

Agora espere. Tenho isto anotado mas está mal. Agora espere um minuto - 7 e 8, vamos ver agora. 
Mateus 24:7 e 8, agora vamos ver. Nós vamos ver isso. Essa é a abertura do terceiro selo, não é? - 
Mateus 24:7 e 8. Peço perdão. Agora, isso abre a chuva... ou a fome, abre a fome.

61

Muito bem, agora as pestilências e a morte... Sim, senhor, agora vamos chegar a isso; 7 e 8 - 
agora, esse seria o quarto selo. Vamos ver onde é que nós temos o quarto selo. “E havendo aberto o 
quarto selo...” Sim, o cavaleiro do cavalo pálido, Morte, vê?

E olhei, e eis um cavalo pálido, e o... cavalo pálido: e o que estava assentado sobre ele 
tinha por nome Morte; e o Inferno o seguia... a ele; e foi-lhes dado poder para matar a 
quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra.

Agora veja, isso era Morte.

Agora, o quinto selo - Mateus 24:9-13. Vamos ver se eu tenho isto agora outra vez, veja.62

Então vos hão-de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão;  e 
sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome.

[aí tem]

E quando... muitos trair-se-ão... muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos 
outros, e uns aos outros se aborrecerão.

E surgirão muitos falsos profetas, e... enganarão a muitos.

E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.

Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo.
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Agora, estamos no quinto selo agora e isso foi ontem à noite, veja. Eles iam entregar-vos, trair-se 
uns aos outros e assim por diante.

Agora, veja aqui no sexto selo; 6:9 ao 11. Agora, vamos ver esse: Apocalipse 6:9 até 11.63

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, compridas 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,... haviam de ser mortos como eles foram.

Agora veja, debaixo do quinto selo vemos aqui o martírio. E no 24:9 até aqui ao 13, vemos também 
que foi mártir. “Vos hão-de entregar e matar-vos-ão” - e assim por diante. Veja, o mesmo selo a ser 
aberto.

64

Agora, no sexto selo é aquele a que estamos a chegar agora. Mateus 24:29 e 30... 24 e vamos ver 
o 29 e 30. Aqui estamos. Agora, vamos ver também Apocalipse 6:12 até ao 17. Isso é exactamente 
aquilo que nós acabamos de ler.

Agora, ouça isto. Agora, é aquilo que Jesus disse em Mateus 29... 24:29 e 30.

E logo depois da tribulação daqueles dias 
 o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e 

as estrelas cairão do céu, e as potências dos... céus serão abaladas.

[O que... é a tribulação deste... a tribulação 
amadora por que eles passaram aqui, veja],

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e todas as tribos da terra se 
lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e 
glória.

Agora, leia aqui em Apocalipse agora, o sexto selo, aquele em que estamos agora mesmo.65

E... havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o 
sol tornou-se negro, como saco de cilício , e a lua tornou-se como sangue;[veja]

E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus 
figos verdes, abalada por um vento forte.

E o céu retirou-se, como um livro que se enrola; e todos os montes e ilhas... foram 
removidos dos seus lugares.

E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o 
servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas;

E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele 
que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro;

Porque é vindo o grande dia da sua ira; e quem poderá subsistir?

Perfeito. Volte atrás e veja o que Jesus disse aqui agora em Mateus 24:29. Ouça (depois deste caso 
de Eichmann e assim por diante).
66

E logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá,... a lua não dará a sua luz, e 
as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. [Agora veja.]

Então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem; e verão... e todas as tribos da terra 
se lamentarão, e verão o Filho do homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande 
poder e... glória.

E ele enviará os seus anjos  com um... clamor de trombeta, os quais 
ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos 
céus.

[e assim por diante]

Veja, exactamente, comparando aquilo que Jesus disse em Mateus 24. E aquilo que o revelador abriu 
aqui no sexto selo é exactamente... E Jesus estava a falar do período de tribulação, veja.
67

Primeiro, eles perguntaram quando é que estas coisas iam acontecer, quando o templo seria 
removido. Ele respondeu a isso. A seguir perguntaram: quando é que eles seriam... viria o tempo em que 
ocorreria  a  era  dos  mártires;  e  quando  é  que  isto  aconteceria,  quando  é  que  surgiria  o  anticristo  e



13O Sexto Selo

quando é que o anticristo tomaria o templo.

Daniel - como podíamos voltar atrás e pegar em Daniel ali, quando ele disse que este príncipe que 
viria... Vocês, leitores, sabem isso. E o que é que ele devia fazer? Ele ia remover o sacrifício diário e 
aquilo tudo que ia acontecer durante essa altura.

68

Jesus, até a falar aqui, sublinhou isso. Disse: “Quando virdes a abominação da desolação falada pelo 
profeta Daniel, estar no lugar santo...” O que é isso? A mesquita de Omar ergueu-se no lugar do templo, 
quando eles o queimaram. Disse: “Aqueles que estiverem nos montes... aqueles que estiverem nos 
telhados não desçam a pegar nas coisas da casa. Aqueles que estiverem no campo... voltem, porque 
haverá um tempo de aflição.” Vê? E todas estas coisas iam acontecer - aconteceram sucessivamente e 
foram vindicadas, de volta a esta abertura do sexto selo.

Agora, quero que repare, Jesus (acerca de amanhã à noite, sobre isto), Jesus omitiu o ensinamento 
do sétimo selo. Não está aqui. Veja, Ele continua com parábolas agora, depois disso. E João omitiu o 
sétimo selo, o sete, o último... o sétimo selo. Isso vai ser uma coisa muito importante. Nem sequer está 
escrito - omitiu este sétimo selo, os dois omitiram. E o revelador, quando... Deus disse apenas... João 
disse que houve silêncio no céu. Jesus nunca falou uma palavra acerca disso.

69

Repare agora, de volta ao versículo 12. Repare, não há nenhum animal (esse é o versículo 12 a 
começar no nosso selo para o ver aberto), nenhum dos animais semelhantes a criaturas viventes 
apareceram aqui também - como aconteceu no quinto selo. Porquê? Isto aconteceu do outro lado da 
era da evangelho, no período da tribulação.

Este sexto selo é o período de tribulação. É isso que acontece. A noiva já partiu! Vê? Não há 
nenhum animal, nada ali para dizer... É apenas... Agora, Deus não está a tratar mais com a igreja. Já 
partiu. Ele está a tratar com Israel. Isto é do outro lado. Isto é quando Israel recebe a mensagem do 
reino pelos dois profetas de Apocalipse 11.

70

Lembre-se, Israel é uma nação - a nação serva de Deus. E quando Israel é trazido, será um assunto 
nacional. Israel, a era do reino, é quando David... o Filho de David se senta no trono.

É por isso que aquela mulher clamou: “Tu, Filho de David.” E David é o... Filho de David - Deus jurou-
lhe, a David, que Ele suscitaria o seu Filho, que tomaria o trono dele e esse seria um trono eterno, veja. 
Não teria fim. Salomão deu isso num tipo no templo. E Jesus disse-lhes aqui, que não ficaria uma única 
pedra num deles. Mas Ele aqui está a tentar dizer-lhes o quê? Ele vai voltar.

71

“Quando é que vais voltar?”

“Estas coisas vão acontecer antes que eu volte.” E aqui estão elas!

Agora era o tempo da tribulação. Lembre-se, quando o reino é estabelecido na terra... Agora, isto 
pode chocar um pouco e, se houver uma pergunta, ainda podem colocar-ma, se quiserem trazer a 
pergunta, depois de ser referido e falar sobre isso; se não souberem, se ainda não souberem. No período 
do milénio, é Israel que é uma nação. As doze tribos são uma nação, mas a noiva está no palácio. Ela 
agora é uma rainha. Ela está casada. E toda a terra virá a esta cidade, Jerusalém, e trarão lá a glória da 
terra. E as portas não se fecharão à noite, porque não vai haver noite, veja. As portas vão estar 
sempre abertas; e os reis da terra (Apocalipse 22), trazem a sua honra e glória até esta cidade. Mas a 
noiva está lá com o Cordeiro.

Oh, bem! Vê isso? Ali. Não... a noiva não vai estar aqui a trabalhar nas vinhas. Não, senhor! Ela é a 
noiva! Ela é a rainha para o Rei. São os outros que trabalham ali - a nação, não é a noiva. Amém.
72

Muito bem. Repare, estes mensageiros agora... estes mensageiros de Apocalipse 12, estes dois 
profetas, eles vão pregar: “O reino está próximo!” O reino do céu tem de ser estabelecido. O tempo: os 
últimos três anos e meio da septuagésima semana de Daniel prometida para os Judeus, o seu povo.

Lembre-se agora que, para provar isso, que esta é a última parte da septuagésima semana de 
Daniel... (eu tenho uma pergunta acerca disso amanhã, veja). Agora, foram prometidas setenta 
semanas, que eram setenta anos. E no meio das sete semanas, o Messias seria cortado para ser feito 
um sacrifício. Ele ia profetizar por três anos e meio e depois seria cortado para um sacrifício pelo povo. E 
ainda há uma deliberação, de que ainda estão três anos e meio determinados para Israel.

Então, quando o Messias foi cortado... O Judeu ficou cego, para que não conseguisse ver que era o 
Messias. E então, quando o Messias foi cortado, então o evangelho e a era da graça vieram aos 
Gentios. E eles vieram e Deus tirou um daqui e um dali e um daqui e um dali e colocou-os lá debaixo dos 
mensageiros; e um daqui e um dali e um daqui e um dali e colocou-os debaixo dos mensageiros. E Ele 
enviou o primeiro mensageiro e ele pregou e a trombeta soou (como vamos ver daqui a pouco); e depois 
a trombeta estava a declarar guerra.

73
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A trombeta sempre se refere a guerra. O mensageiro, o anjo, veio à terra - o mensageiro da hora, 
como Lutero, como qualquer um dos mensageiros de que falamos. O que é que ele faz? Ele chega e 
abre-se um selo, revelado; uma trombeta soa, a guerra é declarada e lá vão eles. E depois o mensageiro 
morre. Ele sela este grupo. Eles são colocados e cai uma praga sobre aqueles que rejeitaram, veja. E 
depois continua. Então, eles estabelecem-se e arranjam outra organização. (Nós acabamos de ver isso).

Então, eles saíram aqui com outro poder - outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então, 
quando ele faz isso, Deus vem com o Seu ministério, quando o anticristo chega com o seu. Veja, anti 
significa contra. Eles andam lado a lado.

74

Quero que repare numa coisa. Na altura em que Caim veio à terra, Abel veio à terra. Quero que 
repare, na altura em que Cristo veio à terra, Judas veio à terra. Na altura em que Cristo saiu da terra, 
Judas saiu da terra. Na altura em que o Espírito Santo desceu, o espírito do anticristo desceu. Na altura 
em que o Espírito Santo Se está a revelar aqui nos últimos dias, o anticristo está a mostrar as suas 
cores, surgindo através destas políticas e assim. E na altura em que o anticristo aparece completamente 
em cena, Deus move-Se completamente para nos redimir. Andam lado a lado e estão os dois lado a lado. 
Caim e Abel, o corvo e a pomba na arca, Judas e Jesus e assim sucessivamente. Consegue ver apenas...

Aqui estava Moabe e Israel, os dois. Moabe não era uma nação pagã. Não, senhor. Eles ofereciam o 
mesmo sacrifício que Israel estava a oferecer. Eles oravam ao mesmo Deus. Exactamente. Moabe era... 
uma das filhas de Ló que dormiu com o seu pai e teve um filho e esse filho foi chamado Moabe. E, a 
partir dele, surgiu a raça de Moabe, a terra de Moabe. E quando eles viram Israel, o irmão redimido 
deles, vieram...

75

Eles eram fundamentalistas. Eram uma grande denominação. Israel não tinha denominação. 
Habitavam em tendas e onde quer que fossem. Mas Moabe tinha os dignitários, os reis e assim por 
diante e eles tinham ali Balaão, um falso profeta. Tinham tudo isto. Então, eles vieram até ali para 
amaldiçoar o seu irmão mais novo que estava a caminho da terra prometida, indo até à sua promessa.

E ele foi e perguntou-lhes: “Posso passar pela tua terra? Se as minhas vacas beberem água, eu vou 
pagar por isso. Se comerem erva, nós vamos pagar por isso.”

Ele disse: “Não, não vais ter nenhum reavivamento por aqui.” Está certo. “Não vais ter nada disso 
por aqui.”

E então, veja o que ele fez. Ele voltou à forma de Jezabel. E veio através daquele falso profeta e 
levou os filhos de Deus a errar; e fez mulheres Moabitas casarem com Israel e provocarem adultério.
76

E ele fez a mesma coisa naquela mesma era, na jornada a caminho da terra prometida em que nós 
estamos. O que é que ele fez? O falso profeta veio e casou e chamou a igreja Protestante e levou a que 
se formassem denominações - exactamente aquilo que eles fizeram lá atrás.

Mas o pequeno Israel continuou na mesma. Caminhou pelo deserto durante muito tempo e todos 
aqueles guerreiros tiveram de morrer. Mas ela continuou até à terra prometida. Sim. Olhe para todos eles 
de braço dado antes de atravessarem o Jordão. Eu gosto disso. Agora, estamos a chegar a essa era 
agora mesmo, aqui, agora.

Repare. Agora, nós vemos que o tempo dura... eu disse três anos e meio das setenta semanas de 
Daniel. Deixe-me explicar isso um pouco melhor agora, porque eu vejo alguém aqui que sempre estudou 
isso e eu quero tentar tornar-me claro - um doutor. Repare, quando as setenta semanas começaram... 
Quando Daniel viu a visão do tempo futuro e o fim dos Judeus... mas ele disse que estavam 
determinadas setenta semanas (isso são sete anos). No meio dela, ora, o Messias estaria aqui e seria 
cortado por um sacrifício.
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Agora, isso foi exactamente o que aconteceu. Depois, Deus tratou com os Gentios até que Ele tirou 
um povo para o Seu nome. E assim que a igreja Gentia é tirada... Ele toma a igreja e, quando o fizer, a 
virgem adormecida, a própria igreja... A noiva subiu e a própria igreja foi colocada nas trevas exteriores, 
onde havia choro e pranto e ranger de dentes.

E, ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre as pessoas; e enquanto a tribulação está a descer, 
chegam estes dois profetas de Apocalipse 11 para lhes pregar o evangelho. E eles pregam por mil cento 
e sessenta dias. Vê? Bem, isso é exactamente, com trinta dias num mês, como o verdadeiro calendário 
tem, é exactamente três anos e meio. Essa é a septuagésima de Daniel... uma última parte da 
septuagésima semana.

78

Veja, Deus não trata aqui com Israel. Não, senhor! Um irmão perguntou-me, há pouco tempo atrás: 
“Será que eu devia ir para...” Um irmão aqui na igreja - um irmão querido e amado - disse: “Eu quero ir 
para Israel. Creio que há um acordar.”
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Alguém me disse: “Irmão Branham, você devia ir a Israel agora mesmo. Eles vêem isto.” Veja, não 
pode ir. Eu estive ali mesmo e pensei...

Aqueles Judeus disseram: “Se este é... Jesus é o Messias” - disseram - “deixem-me vê-Lo a operar 
o sinal do profeta. Nós vamos crer nos nossos profetas [porque é assim que eles devem ser].”

“Que condições ideais” - pensei eu. “Aqui vou eu.” Quando cheguei ali, mesmo perto disso... 
mesmo... eu estava... bem, eu estava no Cairo e tinha o meu bilhete na minha mão para Israel. E eu 
disse: “Vou ver se eles perguntam isso. Se eles conseguirem ver um sinal de um profeta, nós vamos ver 
se eles vão aceitar Cristo.”

Lewi Pethrus da Igreja de Estocolmo enviou-lhes um milhão de Bíblias. E aqueles Judeus vindo ali... 
Vocês viram o filme. Eu tenho-o na bobina aqui agora - “Três Minutos Para a Meia-Noite.” E aqueles 
Judeus vieram de todo o mundo, de toda a parte - começaram a juntar-se ali.
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Depois da Inglaterra ter ido para lá durante o tempo do General Allenby... (em “O Declínio da Guerra 
Mundial” no segundo volume, penso que é) e eles renderam-se. Os Turcos renderam-se. Eles 
devolveram-na a Israel e ela tem estado a crescer como uma nação. Agora, ela é uma nação perfeita - 
o seu próprio dinheiro, a moeda, a bandeira, o exército e tudo o resto, veja.

E estes Judeus a voltar para a terra natal, foram... Em primeiro lugar, quando foram para o Irão e 
até ali para os ir buscar, eles perguntaram... Eles disseram que os queriam levar de volta para Israel para 
lhes dar a sua... para os levar de volta à sua terra natal, a Palestina, onde deveriam estar. E lembre-se 
enquanto Israel estiver fora dessa terra, está fora da vontade de Deus - como Abraão, a quem lhe foi 
dado. E quando... eles não entravam naquele avião. Eles nunca tinham visto nada assim. E um rabi idoso 
avançou ali e disse: “O nosso profeta disse-nos que quando Israel fosse para casa, seria nas asas de 
uma águia.” Entraram no avião, para ir para casa.
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Ali está ela agora, a construir, a figueira a restaurar-se, amém, a antiga Estrela de David de seis 
pontas a voar. “Os dias dos Gentios numerados, com horrores sobrecarregados...”

O período da tribulação está mesmo próximo, aqui mesmo; e os selos a ser abertos, a igreja pronta 
para o seu voo nos ares; e a tribulação estabelece-se. Depois, Deus desce e tira de lá 144.000. Amém!
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Oh, é perfeito! Vê onde os selos mostram isso agora, abrem isso? Agora, estes são os últimos três 
anos e meio para o povo. Também, se reparar, é o tempo em que Deus vai chamar esses 144.000 Judeus 
nestes últimos três anos e meio. Veja, Ele ainda não tratou com todos eles. Eles ainda não tiveram um 
profeta. Eles não vão crer em nada mais que não seja um profeta. Não consegue enganá-los. Assim, 
eles vão dar ouvidos a um profeta. Sim, senhor. Só isso. Deus disse-lhes isso no princípio e eles 
permanecem com isso.

Ele disse: “O Senhor vosso Deus vos levantará um profeta no meio de vós como eu.” Moisés disse 
isso. Disse: “A ele ouvireis. E todo aquele que não ouvir esse profeta será cortado do meio do povo.” 
Está certo. E, veja, os olhos deles tiveram de ser cegados ou eles teriam-No reconhecido. Em vez 
disso... Ao ficarem cegos, isso permitiu que Satanás entrasse neles. E eles dizem: “Ele é um adivinho, 
Belzebu. Que o Seu sangue seja sobre nós. Nós sabemos que não há nada aí Nele.” Vê? E as pobres 
pessoas estavam cegas.
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É por isso que o grupo de Eichmann e todo esse grupo que foi morto lá atrás teve o direito de 
entrar. O próprio Pai deles teve de cegar os olhos deles, para que Ele nos pudesse levar - a coisa mais 
triste nas Escrituras, quase. Pense... Ali, os Judeus estavam a chamar pelo sangue do seu próprio Pai, 
do seu próprio Deus, ali pendurado, a sangrar...

Veja. “Ali, eles O crucificaram” - disse a Bíblia. Isso são quatro das maiores palavras... Veja. Ali - 
Jerusalém, a cidade mais santa no mundo; eles - o povo mais santo no mundo; crucificaram - a morte 
mais brutal no mundo; a Ele - a pessoa mais importante no mundo.
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Porquê? O povo religioso - a maior religião no mundo, a única verdadeira religião no mundo - estava 
ali a crucificar o próprio Deus que a Bíblia deles disse que viria. Porque é que eles não viram? A Bíblia diz-
nos que Deus os cegou para que eles não conseguissem ver.

Ele disse: “Qual de vós me pode acusar de pecado?” Por outras palavras: “Se eu não tenho feito 
exactamente aquilo que está predito para eu fazer, então dizei-me.” Pecado é incredulidade. Ele fez 
exactamente aquilo que Deus Lhe disse, mas eles não conseguiam ver.

Agora, quando fala com as pessoas, é apenas derramar água sobre as costas de um pato [não faz 
efeito nenhum - Trad.]. Vê o que eu quero dizer? É uma coisa que mete pena, quando vê esta nação e 
as pessoas da forma em que estão, tão formais e religiosas... Mas não é o Espírito Santo que nos diz 
que  eles  serão  obstinados,  orgulhosos,  mais  amigos  dos  deleites  do  que  amigos  de  Deus,  traidores,
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falsos acusadores, incontinentes e sem amor para com os bons? ...teriam aparência de piedade, mas 
negariam a eficácia do evangelho. Disse: “Dos tais, afastai-vos.”

Aqui estamos, estes denominacionais torcidos. Tiram toda a glória e poder e colocam-nos nos 
apóstolos e o resto no milénio. É como um homem, como eu disse antes. Um homem está sempre a dar 
glória a Deus por aquilo que Ele fez, está à espera daquilo que Ele vai fazer e ignora aquilo que Ele está 
a fazer agora mesmo. Exactamente. O homem ainda é a mesma coisa.

85

Ali estavam aqueles Judeus ali a dizer: “Glória a Deus. Ora [como o capítulo 6 de S. João dizia], os 
nossos pais comeram maná no deserto.”

E Jesus disse: “Estão todos mortos.”

Eles beberam água da rocha no deserto e depois Ele disse: “Eu sou essa Rocha.” Ele disse: “Mas eu 
sou o pão da vida que veio de Deus do céu - essa árvore da vida que não foi comida lá atrás. Se um 
homem comer deste pão não morrerá. Eu o ressuscitarei no último dia.” Está certo.
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O próprio Messias ali a falar as próprias palavras do coração deles e coisas assim - a mostrar que Ele 
era o Messias, aquilo que o Messias devia fazer. E eles ali com as mãos atrás de si: “Ah, não pode ser. 
Não, não. Ele não veio de acordo com a tendência correcta. Veja, ele vem de Belém. E não passa de um 
filho ilegítimo e isso é o diabo a trabalhar nele. Nós sabemos que ele é louco. É maluco. Tem um 
demónio” - veja.

Os olhos deles ficaram mesmo cegos para aquilo.

Agora, mas eles estão à espera do profeta e vão recebê-lo. Vão receber dois deles. Certo.

Agora, repare novamente. Agora, também quando estes Judeus... Eu vou dar-lhe outro símbolo para 
que entendam que aqui são os Judeus agora, deste lado do rapto. Veja o que acontece. Também está 
simbolizado (nós não vamos levar tempo aí, porque vamos ficar sem tempo aqui), também é simbolizado 
naquilo que é chamado a angústia de Jacó.
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Agora veja, estes Judeus aqui já... Repare! Oh, eu vou levar algum tempo aqui. Põe-me nervoso 
quando se começa a saltar assim.

Repare. Eu quero que vejam isto. Agora, eu... Bem, Deus vai-lhe mostrar, tenho a certeza. Veja! 
Jacó tinha o direito de primogenitura. Está certo? Mas é claro que ele foi um pouco trapaceiro com isso. 
Vê? Ele foi lá e enganou o seu pai, enganou o seu irmão, fez tudo. Mas, ainda assim, legalmente, no 
fundo, ele tinha isso, porque Esaú vendeu.

Mas então, quando ele vai lá para trabalhar para o seu sogro, ele colocou aquelas varas de choupo 
na água para que aquele gado ficasse prenho e produzisse bezerros salpicados. E vocês sabem tudo o 
que ele fez assim, só para ganhar dinheiro.

Agora veja. Agora, ele foi expulso do seu povo. Agora, é um tipo do Judeu agora. Ele vai atrás do 
dinheiro. Não me interessa como é que ele o ganha, ele ganha. Ele vai esfolá-lo vivo para ficar com o 
dinheiro. Ora, vocês sabem isso. Ele é um pequeno trapaceiro, só isso. Bem, não se meta com ele. Ele 
vai apanhá-lo, rapaz. Sim, senhor! Porquê? Ele tem de ser assim. É esse tipo de espírito que está a 
dominar.
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Exactamente como aqueles reformadores não conseguiam entender esta Palavra, porque esse era o 
espírito do homem que lhes foi enviado. É a era da águia que recebe a Palavra e a revelação. Todos os 
que entendem isso, levantem as mãos, por isso... Está bem. Isso é bom. Isso é bom.

Agora, veja, se conseguir voltar aqui a estes selos, se eles alguma vez chegarem... Quando eles são 
abertos, você consegue ver exactamente aquilo que Deus está a fazer, aquilo que Ele já fez, aquilo que 
Ele vai fazer. Aqui está, exactamente. E é por isso que os homens se comportam dessa forma, porque 
esse é o espírito que está predito estar neles nessa era. Eles não conseguiam fazer mais nada. Nada 
podia...
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João, Paulo e os outros, esse espírito do leão ali (l-e-ã-o), ali - a própria Palavra. Paulo esteve ali 
com aquela Palavra e disse: “Eu sei isto, que haverá falsos irmãos que se levantarão no vosso meio, que 
vão cirandar e aquilo que eles vão formar (denominações e tudo o resto no vosso meio) e aquilo que 
eles vão fazer. E eles vão continuar até aos últimos dias e serão tempos horríveis.” Porquê? Ele era um 
profeta. Ali estava aquela Palavra com ele, como é que isso ia acabar ali. “Levantar-se-ão alguns falsos 
no vosso meio e falarão coisas que atrairão irmãos, que são discípulos.” É exactamente o anticristo. Fez 
isso exactamente.

Repare, depois de entrar na Era das Trevas das tribulações, o que foi isso? Não havia nada que eles 
pudessem fazer. Roma possuía... tinha o poder religioso e tinha o poder político. Não havia nada que eles
90
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pudessem fazer, a não ser apenas trabalhar para permanecer vivos e entregar-se para o sacrifício. Foi 
um bezerro. Isso era tudo o que eles conseguiam fazer. Era esse tipo de espírito que eles tinham. O 
Espírito de Deus - o bezerro.

Então, aqui vieram os reformadores, a cabeça de homem, astuto, sábio: Martinho Lutero, John 
Wesley e assim por diante, Calvino, Finney, Knox e os outros. Eles apareceram aqui. E quando isso 
aconteceu, eram reformadores. Eles apareceram a implementar reformas, a tirar as pessoas para fora. E 
acabou por se tornar exactamente como eles lá atrás e casou-se com ela rapidamente, no sistema 
denominacional. Exactamente. A Bíblia disse isso. Ela era uma prostituta e tinha filhas prostitutas. 
Exactamente.

E Deus disse: “Dei-lhe tempo para que se arrependesse e não o fez, por isso, vou colocá-la a ela e 
aos seus filhos ali onde eles pertencem.” Exactamente. E isso é... Deus disse isso no selo. Agora, ali 
estava ela. Nós vemos que Ele faz isso e Ele vai fazer isso. E eles estão todos a caminhar nessa 
direcção.
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Mas o... todos os que têm os seus nomes no livro da vida, Deus vai chamar e eles vão ouvir. “As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz” - disse Jesus. A única coisa que temos de fazer é chamar as 
ovelhas. Os bodes não vão saber!

Repare. Mas veja o chamamento das ovelhas: “As minhas ovelhas ouvem a minha voz.” Porquê? O 
que é uma voz? Eu quero dizer-lhe o que é uma voz. Uma voz é um sinal espiritual.
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Ele disse a Moisés: “Se não ouvirem a voz do primeiro sinal, vão ouvir a voz do segundo sinal. As 
minhas ovelhas ouvem a minha voz.”

Quando estas coisas devem acontecer nos últimos dias, as ovelhas de Deus reconhecem isso. Elas 
reconhecem. “As minhas ovelhas conhecem-me [veja] e não vão seguir o estranho.” Elas não vão seguir 
esses estranhos. Tem de ser um sinal vindicado do dia e elas vêem isso.

Agora.93

Agora repare. Agora, Jacó, enquanto ele aparece agora, a primeira coisa que acontece é que ele 
tem um desejo de ir onde? De voltar à sua terra. Oh, isso foi exactamente aquilo que Israel fez! Isso é 
Israel. Jacó é Israel. Ele viu o seu nome ser mudado, você sabe. Vê? E ele saiu ali e ficou com todo o 
dinheiro que conseguiu - dos seus parentes, ou seja quem for. Assim, a enganar, a roubar, a mentir - de 
qualquer forma que ele conseguisse, ele obteve. Vê? Ele alcançou.

E depois, quando ele começa a voltar para casa, ele ficou com um sentimento de saudade no seu 
coração. Mas, assim que começou a voltar, no seu caminho de regresso, ele encontrou-se com Deus. 
Então, o seu nome foi mudado, veja. Mas, nessa altura, ele estava tão preocupado, porque tinha medo 
que Esaú viesse atrás dele, veja. E olhe para o dinheiro, para a proposta do dinheiro. Tal como o Judeu 
vai tentar fazer este concerto com Roma, na proposta financeira deles.

Repare. Então, Esaú não precisou do dinheiro dele. Nem Roma - tem a riqueza do mundo nas suas 
mãos, vê? Mas não funcionou. Mas nós vemos agora que Israel, naquele tempo de aflição, quando ele 
era Jacó, ele lutou com o... captou algo que era real.
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Houve um homem que veio. Jacó lançou os seus braços à sua volta e ele ficou ali. E o homem disse: 
“Eu tenho de continuar agora. Está a chegar o amanhecer.” Oh, esse nascer do sol! “Está prestes a 
amanhecer.”

Mas Jacó disse: “Eu não te vou deixar. Não podes ir. Eu vou ficar contigo. Eu quero que as coisas 
mudem aqui.” Esses são os 144.000, aquele grupo dos esquemas de dinheiro e coisas assim, quando eles 
vêem a coisa verdadeira para a agarrar. Ali está Moisés e ali está Elias. Amém! Eles vão lutar com Deus 
até que os 144.000 das tribos de Israel são chamados ali.

Isso é imediatamente antes do período de tribulação, veja. Oh, como é maravilhoso! É também a 
angústia de Jacó. Aqui está quando os 144.000 são chamados. Eles... os pregadores, esses dois 
profetas, eles pregam como João Baptista: “O reino do céu está próximo. Arrepende-te, Israel!” 
Arrepende-te de quê? “Arrepende-te dos teus pecados, da tua incredulidade e volta para Deus.”

Agora, vamos recordar aqui uma cosia. Estes grandes acontecimentos, na natureza, já aconteceram 
antes, neste versículo 12 aqui, vê? O sol ficou negro como pano de saco. Agora, compare isto... Agora, 
lembre-se, isso não acontece com os Gentios. É Israel!
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Deixe-me mostrar-lhe. Agora, lembre-se, eu disse que está a chamar os 144.000, veja. Desta vez, 
agora, é quando Ele está... as tribulações, que têm que ver com isso. E isto está a dizer aquilo que 
acontece nesta tribulação.
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Agora, vamos abrir em Êxodo 10:21-23 e veja aqui, quando... Êxodo é quando, claro, Israel estava a 
sair, ia ser tirada. Êxodo, no capítulo 10 e do versículo 21 até ao 23. Eu fiquei tão animado e comecei a 
gritar enquanto escrevia estas notas que, por vezes, posso tê-las misturado. Muito bem, Êxodo 10:21 e 
23. Muito bem, vamos lá - 21 e 23.
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Então disse o SENHOR a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a 
terra do Egipto, trevas que se apalpem.

E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas, em toda a terra do 
Egipto, por três dias.

Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar, por três dias; mas... os filhos 
de Israel tinham luz nas suas habitações.

Repare, exactamente como... Vimos aqui: “...e o sol tornou-se negro como pano de saco...” Vê? A 
mesma coisa, estes acontecimentos da natureza. O que foi isso? O que, é que quando na natureza 
acontece assim, tem acontecido? Deus a chamar Israel. Vê? Deus está a chamar Israel. Agora: “O sol 
negro como... cilício.” Agora, Deus estava prestes a libertar Israel ali, (muito bem), a tirá-los da mão dos 
seus inimigos, que era o Egipto, naquela altura. Agora, aqui está Ele, a tirá-los das mãos Romanas, onde 
eles tinham feito o concerto deles.
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Aconteceu a mesma coisa. Isso são as pragas. Na altura em que estas pragas vão cair, vão descer 
sobre este grupo de Gentios. Se tivéssemos tempo, eu conseguia mostrar o que vai acontecer com 
aquela igreja Gentia. A Bíblia disse que o dragão, Satanás, se irou (se zangou) com a mulher (o Judeu, 
Israel) e lançou água da sua boca (multidões de povos), que foi fazer guerra com o remanescente da 
semente da mulher (Apocalipse 13). Agora, vê ali? Nós tivemos isso. E isso é quando Israel envia, ou 
seja, Roma envia o seu exército atrás do remanescente - do remanescente da semente da mulher.

Agora veja. Da primeira vez que eles estiveram nas mãos dele, quando Ele os libertou, o sol 
transformou-se em saco... negro como pano de saco. Agora, isto é da segunda vez, o final do período 
da tribulação.
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Agora, em Daniel 12, se tivéssemos tempo, podíamos ler. Em Daniel, no versículo 12... no capítulo 
12, melhor dizendo, Daniel disse que cada um dos que foram achados escritos no livro seriam libertados.

Agora lembre-se, Daniel está agora a falar deste período quando esta coisa deve acontecer, quando 
Israel será libertado, quando o final da septuagésima semana... E isso é quando eles devem ser 
libertados. Agora, vamos ver Daniel 12 aqui, só um minuto.

E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do 
teu povo , e haverá uma... angústia, qual nunca houve, desde que 
houve nação, até àquele tempo; ...

[veja, isso são Judeus]

Agora, compare isso com aquilo que Jesus disse exactamente em Mateus 24. Haverá um tempo de 
angústia qual nunca houve desde que houve nação. Olhe para o sexto selo. Vê? A mesma coisa, um 
tempo de angústia. Repare.

...desde que houve nação, até àquele tempo; mas naquele tempo livrar-se-á 
 o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.

[agora, 
nesta última parte do sétimo ano]

Os predestinados, veja, que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, serão livres naquela altura.

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e 
outros para vergonha e... desprezo eterno.

Os entendidos, pois, resplandecerão, como o resplandor do firmamento; e os que a 
muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente.

Então, Ele disse a Daniel para fechar o livro, porque ele ia descansar por sua vez até àquele tempo. 
Agora, veja, isso não faz diferença nenhuma, se você vive ou morre; você surge de qualquer forma. Vê? 
Morrer não significa nada para um Cristão. Ele nem sequer morre, veja.
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Agora, Daniel 12 diz que todos os que foram achados escritos no livro seriam libertados. Aqui, Deus 
está prestes a livrar o Seu segundo filho, Israel, depois da tribulação. Veja, da segunda vez que Israel... 
Israel é Seu filho, vocês sabem isso. Israel é filho de Deus. Assim, Ele vai livrá-lo aqui no período da 
tribulação, exactamente da forma como Ele fez no Egipto.

Agora, vamos parar aqui mais uma vez e vamos ver outra coisa, onde vamos esclarecer. Agora, veja 
aqui estes dois profetas. Veja o que eles vão fazer agora, tal como Moisés e os outros fizeram ali. “E me 
foi dada uma cana...” (O versículo 3 do capítulo 11.)
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E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por mil duzentos e sessenta 
dias, vestidas de saco.

Estas são as duas oliveiras 
 e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra.

[vocês lembram-se disso - Zorobabel e assim por diante, ia 
reconstruir o templo]

E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca 
, e devorará os seus inimigos; e se alguém lhes quiser fazer mal 

importa que assim seja morto.

[lembre-se, da boca de Cristo 
sai uma espada - a Palavra]

Agora, nós sabemos que o fogo, no capítulo 19, da vinda de Cristo, procedia uma espada da Sua 
boca, que era a Palavra. Está certo? - a Palavra. Oh, se tiverem este material agora para esse selo, 
amanhã à noite. A Palavra é aquilo com que Deus mata o Seu inimigo.
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Agora, veja aqui. Quando estes profetas estão a profetizar, se algum homem os maltratar, os 
magoar, procede fogo da boca deles - fogo do Espírito Santo, a Palavra. A Palavra é Deus. A Palavra é 
fogo. A Palavra é o Espírito, veja. “Procede da boca deles.”

Olhe para Moisés. Vamos ver o que sai da boca dele. Israel teve de... a forma como estava a 
proceder ali... o Egipto, melhor dizendo. Eles estavam a maltratar estes Judeus. Moisés... Eles não os 
deixavam sair, o Faraó não deixava. Deus colocou as palavras na boca de Moisés, veja. São os 
pensamentos de Deus a entrar no coração de Moisés. Ele vai lá agora para o expressar, então torna-se 
a Palavra. Estendeu a sua mão e disse: “Haja moscas!” E aqui vêm moscas. Veja aqui: “E se algum 
homem os ferir, fogo procede da boca deles e devora os seus inimigos.” Aí está. Eles conseguem falar 
aquilo que quiserem, e acontece. Amém! “E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja 
morto.”
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Irmão, Deus entra em cena aqui! Eles têm poder para encerrar os céus para que não chova nos dias 
da profecia deles. Elias. Ele sabe como fazer isso, ele já o fez antes. Amém! Moisés sabe como fazer 
isso. Ele já o fez antes. É por isso que eles foram mantidos. Agora. Amém!

Eu podia dizer uma coisa muito boa aqui mesmo, mas acho que é melhor esperar até amanhã à noite. 
Vê? Muito bem. “Têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda 
a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem.” O que é isto? O que é que consegue provocar estas 
coisas, a não ser a Palavra? Eles conseguem fazer com a natureza aquilo que quiserem.
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Aqui está. São eles que trazem este sexto selo. Eles revelam e abrem-no. É o poder de Deus para 
interromper a natureza. Veja, o sexto selo é uma interrupção completa da natureza.

Entende agora? Aí está o seu selo. Quem faz isso? São os profetas do outro lado do rapto. Com o 
poder de Deus, a Palavra de Deus, eles apenas condenam a natureza. Eles conseguem enviar 
terramotos, transformar a lua em sangue, o sol pode pôr-se, ou qualquer coisa, assim que eles ordenem. 
Amém!

Aí está. Aí está, veja. Vê como os selos se abriram ali na era da igreja? Como mostrou os mártires? E 
agora, aqui estão estes dois profetas com a Palavra de Deus para fazer qualquer coisa que quiserem 
com a natureza e eles abanam a terra. E isso mostra exactamente quem o faz: é Moisés e Elias, porque 
aí está o ministério deles personificado novamente - os dois homens. Oh, bem! Vê agora? Vê o que é o 
sexto selo? São esses dois profetas.
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Agora repare. Não deixe que isto o atrapalhe, mas veja aquilo que abriu esse selo - profetas. Amém! 
Aí tem. Oh, estamos a viver no dia da águia aqui! E está no nosso meio agora! Eles abriram esse sexto 
selo. Eles têm poder para o fazer! Amém! Aí está o seu sexto selo a abrir-se. Vê?

Agora, nós voltamos atrás ali e Jesus disse que isso ia acontecer. Lá no Velho Testamento, em 
Ezequiel, nos profetas antigos, eles disseram que isso ia acontecer. E, aqui, o sexto selo é aberto e eles 
dizem: “Bem, isso é uma coisa misteriosa. O que provocou isso?” Aqui está o segredo acerca disso: os 
profetas - porque a Bíblia diz isso aqui. Eles conseguem abrir a qualquer altura que eles... Eles 
conseguem fazer aquilo que quiserem com a natureza. E eles fazem a mesma coisa que fizeram, porque 
sabem como se faz. Amém! Glória!

105

Quando eu vi isso, eu levantei-me da cadeira e começei a andar para trás e para a frente. Eu 
pensei: “Senhor, como te agradeço, Pai celestial.” Aí está. É isso. Eles abriram esse sexto selo. Amém!

Olhe para eles. Se alguém os ferir, fogo procede da boca deles - a Palavra. O Espírito Santo veio 
sobre os apóstolos, veja. Fogo procede da boca deles.

Agora, repare em Apocalipse 19, nós vemos a mesma coisa. E uma grande espada procede da Sua 
boca (a Palavra. Vê? Cristo a vir) e Ele matou os Seus inimigos com isso. Está certo? Agora, Ele está no 
Seu caminho. Olhe para Ele agora. Muito bem.
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Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova, nos dias da sua profecia. Bem, isso é 
interromper a natureza! Agora, durante quanto tempo é que este homem, Elias, fechou os céus? Aí está, 
exactamente! Durante quanto tempo é a septuagésima de Daniel... a última parte das setenta semanas? 
Aí está, exactamente!

O que é que Moisés fez? Ele converteu as águas em sangue, ele fez todos estes tipos de milagres, 
exactamente aquilo que é predito aqui neste sexto selo. E aqui estão eles em Apocalipse 11, a fazer a 
mesma coisa! Amém! Há três lugares diferentes na Escritura, aí mesmo, a unir isso. Isso é a abertura do 
sexto selo. Aí está. Amém! Glória!
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Agora repare. Estes têm poder para fechar os céus nos dias da sua profecia, para que não chova; e 
têm poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de 
pragas, tantas quantas quiserem. Oh, bem! Aí tem. Agora, abra aqui nas pragas. Toda a natureza é 
interrompida nesta sexta (praga), ou, no sexto selo aberto. Foi exactamente o que aconteceu.

Agora veja. Veja, Deus, aqui, está prestes a libertar o Seu filho, Israel, depois do mesmo tipo de 
tribulações que Ele fez ali. Ele enviou Moisés ali e libertou Israel. Está certo? E ele fez essas mesmas 
coisas.
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Ele enviou Elias a ir ter com Acabe e saíram sete mil. Está certo? Ele envia-os de volta aqui, mais 
uma vez, no tempo da tribulação e chama os 144.000. Agora veja, repare, entre Apo... entre o capítulo 
6, o sexto (praga), selo, perdoe-me... o sexto selo e o sétimo selo, o capítulo 7 de Apocalipse está 
matematicamente no sítio certo.

Tal como a América é o número treze. Começou com treze estados, treze estrelas na bandeira, treze 
colónias, treze riscas - tudo, treze, treze. E aparece ali mesmo no capítulo 13 de Apocalipse. Está 
certo. Ela é o treze e é uma mulher.
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Agora, quando Ele estava prestes a livrar o Seu Filho unigénito (que era o Seu unigénito - Jacó é 
Seu filho, mas este é o Seu Filho unigénito).

Mateus 27, vamos ver o que Ele fez ali. Mateus, no capítulo 27. Agora lembre-se, o Seu Filho tinha 
sido batido e tinha estado em angústia e eles fizeram troça Dele e estava agora pendurado na cruz, às 
três horas da tarde de Sexta-feira Santa - estava prestes a acontecer. Mateus, capítulo 27 de Mateus 
e o versículo 45, creio que é.
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E desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até à hora nona.

Agora, repare, exactamente aquilo que Ele fez aqui agora neste.

E, havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra; e o 
sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue;

Escuridão, trevas, Egipto. Escuridão, trevas, Deus a livrar Jesus na cruz, antes de O trazer na 
ressurreição. Primeiro, trevas. O sol se pôs a meio do dia e as estrelas não brilhavam. Dois dias depois, 
Ele ia ressuscitá-Lo com um triunfo poderoso. Depois do sol, e da lua e das estrelas e tudo o resto no 
Egipto, tudo isto aconteceu, Ele livrou Israel até à terra prometida.

Aqui está no período da tribulação e aqui estão esses profetas para... que têm o controlo da Palavra 
que Deus lhes dá. Eles apenas podem falar conforme Deus lhes dá a Palavra.
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Agora, eles não são deuses. Temporariamente, amadoristicamente, são, porque Jesus disse que 
eram. Disse: “Chamais deuses a quem a Palavra de Deus veio.”

Bem, veja. É a esse que Deus traz a Palavra. E quando ele fala, isso acontece. Só isso. E aqui está 
ele com uma comissão da parte de Deus para ferir a terra da forma que ele quiser. Oh, bem! Parem os 
céus! E ele faz isso. Qual é a questão? Ele está prestes a retirar os 144.000 para a redenção - do livro 
da redenção e isso é debaixo do selo da redenção, no sexto selo. É isso, meus caros amigos. Isso é esse 
sexto selo que tem sido tão misterioso.

Vamos apenas ver... Temos mais dez minutos. Vamos ver mais um pouco. Eu tenho cerca de duas ou 
três páginas. Bem, tenho... Vocês conseguem ver. Acho que é mais ou menos... nessa, acho que tenho 
ainda cerca de quinze páginas que ainda podia ver.
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Oh, há tanta coisa acerca disso. Bem, podia-se ir de lugar em lugar, mas tenho receio de vos 
confundir, quando me disperso demasiado em relação a isso. E eu não estou... eu não consigo manter 
isto tudo junto da forma que devia.

Em Isaías... Vamos ver isto. Isaías, o profeta, viu este sexto selo aberto e falou acerca dele. E isso 
mostra se é importante ou não, veja. Bem, o plano inteiro de redenção está debaixo destes selos, o livro
113
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inteiro.

Agora lembre-se, nós vimos que Jesus o viu. Está certo? Vê? Jesus viu. E agora vemos que outros o 
tinham visto. Nós vemos isso tipificado em Jacó. Nós vemos isso tipificado no Egipto. Nós vemos isso 
tipificado na cruz.

Agora, vamos voltar a Isaías. Eu tenho muitos mais profetas aqui escritos também. Vamos apenas... 
eu gosto disto em Isaías. Vamos voltar aqui atrás a Isaías, ao capítulo 13 de Isaías. Eu gosto...

Isaías é uma Bíblia completa em si mesmo, vocês sabem. Sabiam? Vejam, Isaías começa com a 
criação; no meio do livro ele traz João; e no final ele traz o milénio. E há sessenta e seis livros na Bíblia 
e sessenta e seis capítulos em Isaías. É uma enciclopédia completa em si mesmo.
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Repare no capítulo 13 de Isaías agora. Vamos começar aqui no versículo 6.

Uivai, porque o dia do SENHOR está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação.

Veja este sexto selo a abrir-se aqui agora - aqui 713 anos antes da vinda de Cristo. Ele já veio há 
dois mil anos; isso seria há 2700 anos que Isaías viu este selo ali. Muito bem.
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Pelo que, todas as mãos se debilitarão, e o coração de todos os homens se desanimará.

O que é que Jesus diz: “E por causa da iniquidade o amor de muitos se esfriará... e os homens a 
desmaiar de terror”; o mar a rugir, vê? Homens a desmaiar.

E assombrar-se-ão, e apoderar-se-ão deles dores e ais, e se angustiarão, como a 
mulher parturiente; cada um se espantará do seu próximo; os seus rostos serão rostos 
flamejantes.

Repare aqui. Oh, as caras deles, embaraçados. Nós temos de chegar a isso num minuto. Vamos 
manter isso, veja.

Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em 
assolação, e destruir os pecadores dela.

[A terra - toda ela. Vê? Repare.]116

Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz; o sol se 
escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz.

E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre a iniquidade... os ímpios a sua iniquidade; 
e farei cessar a arro...  ...dos atrevidos, 
e abaterei a soberba dos tiranos.

[Não sei como soletrar, arro... Não sei dizer, veja.]

Veja aí, exactamente. Isaías viu a mesma coisa de que Jesus falou, que o sétimo selo revela, quando 
Ele está a purificar a terra com a tribulação. Esse é o período de tribulação - este sexto selo. Sim, ele 
era um profeta e a Palavra de Deus foi-lhe dada a conhecer. Isso foi há 2700 anos atrás.

Verdadeiramente, eu só quero dizer isto: O mundo inteiro - como Isaías aqui, “como uma mulher em 
trabalho de parto...” - a criação inteira está em trabalho de parto. De que se trata todo este gemer e 
trabalho de parto? Como uma mulher que vai ser mãe, a própria terra, a natureza...?
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Ora, esta cidade aqui... Vamos ver a nossa própria cidade. Quando os bares de cerveja e a 
prostituição e a imundície e a escória, como qualquer outra cidade... Ora, eu creio que Deus ficava 
melhor se olhasse para ela da forma que Ele a tinha há mil anos atrás. Quando o Ohio [rio - Trad.] corria 
para baixo, eles não tinham retenção de águas nem cheias. Eles não tinham pecado no vale. O búfalo 
vagueava por aqui e o velho Cherokee caçava-o e tinha um sustento decente. Não havia problemas. 
Mas o homem chegou. É aí que o pecado entra. Quando o homem se começa a multiplicar sobre a face 
da terra, aí o pecado e a violência aparecem. Certo. É sempre o homem. Ora, acho que é uma vergonha.

Eu estava no outro dia na minha casa no campo, ali agora no Arizona... E tudo o que eu tinha lido 
quando era um rapaz acerca de Gerónimo e Cochise e esses Apaches... Porque eu preguei para eles ali - 
boas pessoas. Esses Índios Apaches são das melhores pessoas que vai conhecer. E depois eu fui ali a 
Tombstone, onde eles têm todas as relíquias e assim da guerra. E eu olhei para... Eles sempre... Sabe 
que eles sempre classificam Gerónimo como um renegado. Para mim, ele foi um Americano de sangue 
vermelho. Sem dúvida! Ele estava apenas a lugar pelos seus direitos como qualquer pessoa faria. Ele não 
queria essa poluição na sua terra. E veja o que isto é agora - transformando os seus filhos... e as suas 
filhas em prostitutas e tudo o resto - e o homem branco a chegar ali. O homem branco não tem 
vergonha!
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O Índio  era  um conservador.  Era  um conservacionista.  Saía  e  matava  um  búfalo  e  a  tribo  inteira
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comia tudo o que restava dele. Eles usavam o couro para fazer roupas e tendas e tudo o resto. E o 
homem branco vem para fazer tiro ao alvo. Ora, é uma vergonha!

Eu li um artigo no jornal onde, em África, naquele grande lugar cheio de animais selvagens, eles 
tinham estes homens (Arthur Godfrey e os outros), que iam lá disparar sobre estes elefantes e coisas 
assim a partir dos helicópteros e coisas assim. Uma fotografia de uma fêmea a tentar morrer e as 
lágrimas pareciam escorrer pela sua face e dois grandes machos a tentar segurá-la para a manter... Ora, 
é um pecado! Isso não é desporto!
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Quando eu estava lá no campo, onde eu caço e coisas assim e vejo onde aqueles caçadores 
brancos vão lá e disparam sobre aqueles veados e cortam um quarto traseiro dali e, por vezes, matam 
oito ou dez corças e deixam-nas ali e as crias a correr à volta a tentar encontrar a mãe - e acham que 
isso é desporto? Isso é crueldade, é puro assassínio nos meus livros!

Eu espero que o Canadá nunca tenha estradas enquanto eu viver, para manter esses Americanos 
renegados fora dali. Está certo. São os piores desportistas que eu já vi na minha vida. Agora, não são 
todos. Há alguns homens genuínos, mas há apenas um em mil que encontre. Disparam sobre tudo o que 
conseguirem ver, de qualquer forma que quiserem. Está certo. Isso é assassínio! Está certo. Ele não tem 
coração. Vai caçar fora da época.
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Enquanto estava lá no Alasca, estava lá com um desses guias. Ele disse: “Eu peguei... eu saí ali 
agora e encontrei manadas inteiras daqueles grandes veados [ou, não são veados, mas são alces], ali 
estendidos com balas de metralhadora de calibre 50 atravessadas nas suas presas, onde estes pilotos 
Americanos ali no Alasca os metralharam desde o avião - uma manada de alces. Isso é puro assassínio!

Eles sabiam ali que se matassem o búfalo, conseguiam apanhar o Índio. Ele ia morrer de fome. Foi 
por isso que Cochise teve de se render. Todos os seus príncipes e todos os outros, os seus filhos e todo 
o seu povo, estavam a morrer à fome. Eles foram lá com grandes... muitos deles. Búfalo Bill e aqueles 
homens das pradarias tinham disparado sobre todos aqueles búfalos - quarenta ou cinquenta durante a 
tarde. Eles sabiam que quando se livrassem daquilo, livravam-se dos Índios. Oh, bem, é uma nódoa na 
bandeira, a forma como eles trataram aqueles Índios. Aí tem. Mas lembre-se, a Bíblia disse que a hora 
vem em que Deus vai destruir aqueles que destroem a terra. E o mundo inteiro...!
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Olhe para aqueles vales. Eu estava lá no outro dia a olhar para o vale em Phoenix. Eu subi ao Monte 
Sul. Eu e a minha esposa estávamos ali e olhei para Phoenix e disse: “Não é terrível?”
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E ela disse: “Terrível? O que queres dizer?”

Eu disse: “O pecado. Quanto adultério e bebida e palavrões e usar o nome do Senhor em vão 
naquele vale ali, com cerca de 140.000 ou 150.000 ou talvez 200.000 pessoas naquele vale?” E eu 
disse: “Há quinhentos anos atrás, ou há mil, não havia nada a não ser cactos, árvores mesquite e os 
coiotes a correr pela areia do rio, as enchentes.” E eu disse: “Foi assim que Deus o fez, mas veio o 
homem. O que é que ele fez? Saturou a terra com lixo. Amargura nas ruas, por todo o lado. Os esgotos 
e os rios estão poluídos pelo lixo.” Não podiam... Ora, é melhor não beber de alguma dessa água. Pode 
apanhar qualquer coisa.

Olhe para isso. Não é só aqui, mas em todo o mundo. A coisa está poluída e o mundo, a natureza... 
Deus tenha misericórdia! O mundo inteiro está nas suas dores de parto. O mundo está a tentar... Ela 
está em trabalho de parto, disse Isaías. Qual é o problema? Ela está a tentar dar à luz um novo mundo 
para o milénio, onde todo o pecado é purgado; a tentar dar à luz um novo mundo para um novo povo 
que não vai pecar nem a vai poluir. Está certo. Ela está em trabalho de parto.
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É por isso que estamos em trabalho de parto - Cristo, para gerar a noiva. Está tudo em trabalho de 
parto e a gemer. Veja, algo está prestes a acontecer. E esta sexta praga solta-a!

Irmão, os terramotos rebentam e as estrelas agitam-se, os vulcões aparecem e a terra vai renovar-
se. Vai surgir nova lava a partir do centro da terra e ela vai desmoronar-se por todo o lado, a toda a 
volta, a toda a volta quando ela girar ali.
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Digo-lhe, uma manhã, quando Jesus e a Sua noiva voltarem à terra, vai haver um paraíso de Deus ali 
que... Oh, bem! Aqueles velhos guerreiros na batalha vão avançar por ali com os seus amigos e os seus 
amados. Os hinos vão encher o ar, com os exércitos angelicais. Oh! “Bom trabalho, meu bom e fiel servo, 
entra nas alegrias do Senhor que te foram preparadas - como devias ter lá, antes de Eva ter começado 
a girar a bola do pecado.” Amém! Ufa!

Sim, o sexto selo vai fazer alguma coisa. Sim, senhor! Verdadeiramente, o mundo inteiro está a 
gemer e com dores por causa da era do milénio.

Agora, a que temos agora está cheia de imundície.125
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Como eu preguei aqui há pouco tempo atrás, creio eu, preguei no Tabernáculo: “O Mundo A 
Desfazer-se.” Exactamente. Veja o que se está a desfazer no mundo. Está tudo a cair. Claro que sim. 
Tem de se desfazer. Sim, senhor. Veja, a sua estrutura... Deixe-me mostrar-lhe a razão porque o mundo 
tem de se desfazer. A estrutura deste mundo - o ferro e o bronze e os materiais desta terra - foram 
retirados para fora da sua estrutura por causa da guerra e da indústria, de forma a que está pronta 
para...

Bem, nunca tivemos um terramoto até ao outro dia, nesta parte do país, no outro dia aqui, veja - S. 
Louis e por ali. Ela está a ficar tão fina. Eles retiraram tudo para fora dela. Vê? A política dela está tão 
poluída que quase não há um honesto... no meio deles - nos seus sistemas. A moral está tão baixa que 
eles já não têm moral nenhuma. É tudo, veja. Claro. A sua religião está corrompida. Sim, senhor.

É tempo deste sexto selo, muito em breve, ser aberto. E quando for (oh, bem), o fim! A noiva já 
partiu. A rainha foi assumir o seu lugar. Ela está a casar-se agora com o Rei, enquanto isto está a 
acontecer. E o remanescente de Israel está selado e pronto para partir e depois a natureza acaba por 
ceder. Oh, que tempo!
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Repare no último versículo da abertura do sexto selo. Aqueles que se riram da pregação da Palavra - 
da Palavra vindicada do Deus vivo, quando aqueles profetas que estiveram ali e operaram milagres, 
fecharam o sol e tudo o resto e tudo isso ao longo da era - eles clamaram para que as rochas e os 
montes os escondessem, veja, para os esconderem da Palavra de que tinham feito troça, porque 
conseguem vê-Lo a vir. “Escondei-nos da ira do Cordeiro.” Ele é a Palavra, veja.
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Eles tinham feito troça da Palavra e, aqui, a Palavra estava incarnada. E eles fizeram troça disso, 
riram-se deles, fizeram troça deles; e a Palavra incarnada tinha descido. Porque é que eles não se 
arrependeram? Não podiam - já estava demasiado avançado naquela altura. Assim, eles sabiam que o 
castigo... Eles ouvem. Eles sentam-se em reuniões como esta e ouvem falar disso e sabem que as 
coisas que aqueles profetas tinham predito estavam ali mesmo a olhar para eles de frente.

Aquilo que eles tinham rejeitado, eles tinham rejeitado a misericórdia pela última vez. E quando você 
rejeita a misericórdia, não resta mais nada a não ser o juízo. Quando você rejeita a misericórdia - pense 
nisso.
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E ali estavam eles. Não tinham lugar para onde ir, não tinham refúgio. E a Bíblia disse aqui: “Eles 
chamaram pelos... clamaram para que as rochas e os montes caíssem sobre nós e nos escondessem da 
face e da ira do Cordeiro.” Eles tentaram arrepender-se, mas o Cordeiro tinha vindo reclamar os Seus, 
veja. E eles clamaram para as rochas e os montes; oraram, mas as orações foram demasiado tarde.

Meu irmão, irmã, a bondade e as misericórdias de Deus sobre o povo, enquanto Israel estava cego 
por isto... aqui, há cerca de dois mil atrás, para nos dar uma hipótese para arrependimento. Já rejeitou 
essa misericórdia? Já rejeitou isso? Quem é você afinal? De onde veio e para onde vai? Não pode 
perguntar ao médico. Não pode perguntar a ninguém no mundo. E não há nenhum livro que possa ler que 
lhe possa dizer quem você é e de onde veio e o que vai fazer, a não ser este livro.
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Agora, você sabe que se não tiver o sangue do Cordeiro para actuar em seu lugar, você vê para 
onde está a ir. Assim, se Deus fez isso para si, o mínimo que podemos fazer seria aceitar aquilo que Ele 
fez. Foi tudo o que Ele nos pediu para fazer. E, com base nisto...
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Se eu continuar, vou ter de entrar nessa praga. Isso é o serviço de amanhã à noite e não posso 
fazer isso. Não posso avançar mais. Tenho isso aqui marcado, uma cruz - parar aqui. Assim, então, 
tenho de esperar até amanhã.

Agora, vamos inclinar as nossas cabeças por um momento. Se ainda não o fizeram, meus bons 
amigos, ainda não aceitaram o amor deste Deus, de que eu estou a falar... Se tiverem... (Ouçam isto 
com atenção agora). Se ainda não aceitaram o Seu amor e misericórdia, vão ter de passar pelo Seu 
juízo e ira.
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Agora, vocês, esta noite, estão no mesmo lugar em que Adão e Eva estiveram no jardim do Éden. 
Têm o direito... têm livre arbítrio. Podem ir à árvore da vida, ou podem escolher o plano do juízo. Mas 
hoje, enquanto estão sensibilizados, no vosso juízo perfeito e têm saúde suficiente para se levantarem e 
aceitarem, porque é que não fazem isso, se ainda não o fizeram?

Essas pessoas que ainda não fizeram isso estão aqui? Se estiverem, podem levantar a vossa mão e 
dizer: “Ore por mim, Irmão Branham. Eu quero fazer isso agora. Eu não quero que isto venha.”

Agora lembrem-se, amigos... (Deus vos abençoe. Isso é bom). Eu tenho... Estas não são as minhas 
ideias. Não é isto que eu tenho estado a pensar. Isto é tudo... para mim. Que o Espírito Santo me ajude, 
Ele sabe isso.

132
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E espere, se o Senhor permitir, amanhã à noite, quero mostrar-lhe um mistério que está a acontecer 
aqui mesmo nesta reunião. Eu duvido muito que tenham visto ou não, aquilo que aconteceu. Tem sido 
algo que está aqui mesmo à vossa frente e eu tenho observado todas as noites, para que isso apareça, 
para que alguém diga: “Eu vejo” - veja.

Não rejeite, por favor. Peço-lhe, se não é um Cristão, se não estiver debaixo do sangue, se não 
nasceu de novo, cheio com o Espírito Santo, se nunca fez uma confissão pública sobre Jesus Cristo, ao 
ser baptizado em nome Dele, ao dar testemunho da Sua morte, sepultamento e ressurreição que 
aceitou, a água está pronta. Eles estão à espera. São fornecidas túnicas aqui e está tudo pronto. Cristo 
está pronto, de braços abertos para o receber.

Daqui a uma hora, essa misericórdia pode não o alcançar a si. Você pode rejeitar isto pela última vez 
e isso nunca mais vai tocar o seu coração. Enquanto pode, enquanto pode, porque não o faz? Agora, 
enquanto...
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Eu sei que a forma comum, normal, é trazer as pessoas ao altar. Nós fazemos isso e está muito bem, 
perfeitamente. Mas desta vez está tanta gente aqui, à volta do altar, que não consigo fazer isso. Mas 
eu gostava de dizer isto: no dia apostólico, eles diriam: “Tantos quantos creram foram baptizados.” Se 
apenas puder, lá mesmo no seu coração...

Aqui está tudo o que isto é. Não é emoção, apesar da emoção acompanhar isto. Tal como eu disse: 
fumar e beber não é pecado. É o atributo do pecado. Mostra que você não crê, veja. Mas quando 
verdadeiramente crê no seu coração e sabe que... com base no lugar onde você está sentado aí, você 
aceita de todo o seu coração, alguma coisa vai acontecer, aí mesmo. Vai acontecer. Então pode 
levantar-se para dar testemunho disso, que alguma coisa aconteceu.

134

Então, avance para a água e diga: “Eu quero mostrar à congregação, eu quero provar, eu quero dar 
o meu testemunho de que vou assumir o meu lugar com a noiva. Eu estou aqui agora para ser 
baptizado.”

135

Eu sei que há muitas mulheres no mundo esta noite, boas mulheres; mas eu estou bastante 
impaciente para ver só uma. Há uma delas que é minha esposa. Ela vai para casa comigo. Ela não era 
minha esposa no início, mas como é que ela se tornou minha esposa? Ela assumiu o meu nome.

Ele está a vir. Há muitas mulheres - igrejas - no mundo, mas Ele vem por causa da Sua esposa. Ela 
tem o nome Dele. Aqueles que estão em Cristo, Deus vai trazê-los com Ele. Como é que nós entramos 
nisso? “Por um Espírito, somos todos baptizados num corpo.”

Agora, enquanto oramos, orem também - aqui dentro ou lá fora. Há grupos grandes de pessoas nas 
salas, de pé ali fora, nas ruas, mas agora, enquanto estão... Não podemos chamá-los aqui ao altar. Mas, 
no seu coração, faça o altar. E lá mesmo no seu coração diga: “Senhor Jesus, eu creio nisto”; “Eu estive 
aqui no ar desta noite”; “eu fiquei abafado nesta sala pequena”; “eu estou aqui no meio destas 
pessoas”; “eu não quero ser... não posso perder... não me posso dar a esse luxo.”
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Tudo... como eu vos disse ontem à noite e que Ele me ajude, o Senhor sabe que eu digo a verdade. 
“Eu não minto” - como Paulo disse. Essa visão, ou seja o que for, eu estive ali e olhei e toquei naquelas 
pessoas que já partiram. É tão real como eu estou aqui mesmo de pé.

Não perca isso, meu pobre irmão, irmã. Não faça isso. Eu sei que já ouviram pregar, que já ouviram 
isto, aquilo e histórias, tudo isso - mas ouçam-me. Isto é... Eu sei que é a verdade! Apenas... eu não 
consigo torná-lo mais claro, veja. Não perca isto! É tudo seu. Agora, vamos orar.

Senhor Jesus, aqui perante mim está uma caixa de lenços que representam as pessoas enfermas. 
Enquanto eu oro por eles, impondo as mãos sobre eles, como a Bíblia disse: “Tiravam do corpo de Paulo 
lenços e aventais e os espíritos imundos saíam das pessoas.” E grandes sinais eram operados, porque 
eles viam Paulo, porque sabiam que o Espírito de Deus estava nele. Eles sabiam que ele era um homem 
estranho, que as coisas de que ele falava, acerca da Palavra... Ele via uma Palavra Hebraica antiga, ou 
a igreja Hebreia e trazia-a à vida e colocava-a em Cristo. Eles sabiam que Deus estava no homem. 
Então viram Deus a operar obras estranhas e poderosas através dele, predizendo coisas e isso acontecia 
dessa forma e eles sabiam que ele era servo de Deus.
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Senhor, eu oro para que Tu honres estas pessoas pela consideração que têm pela Palavra e as cures 
por amor a Jesus. Aqui na audiência, Senhor, estão pessoas tal como as que ouviram o apóstolo Pedro 
no dia de Pentecostes, como ele voltou à Palavra e pegou na Palavra. E ele disse: “Joel disse que estas 
coisas iam acontecer nos últimos dias e isto é isso.” E três mil creram nisso e foram baptizados.
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E, Pai, hoje estamos aqui pela Tua graça e não é porque seja um povo especial, mas é porque - tal 
como no dia do leão, ou do bezerro, ou do homem - é o tempo da águia. É a unção da hora. É o tempo 
em que estamos a viver. É a operação do Espírito Santo para este tempo em particular, para provar que
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Jesus não está morto, as coisas que Ele disse que ia fazer antes das luzes do entardecer se apagarem.

E aqui temos estado a vê-Lo a fazer isso ao longo da jornada.139

Nós vimos isso a chegar à investigação científica e teve a sua fotografia tirada, a grande coluna de 
fogo, que guiou os filhos de Israel, que se encontrou com Paulo no caminho... E nós sabemos que é esta 
mesma coluna de fogo que guiou Moisés ali no deserto... Por essa mesma coluna de fogo, escreveu 
vários livros da Bíblia, porque foi ungido com a Palavra.

Esta mesma coluna de fogo veio sobre Paulo no caminho para Damasco. Ele escreveu muitos livros 
da Bíblia, chamada a Palavra de Deus. E agora, Senhor, essa mesma coluna de fogo, pela evidência da 
prova da Palavra e pela investigação científica, nós vemos isso aqui, a revelar a Palavra do Senhor.

Deus, permite que as pessoas sejam acordadas rapidamente, Senhor, rapidamente! Aqueles que têm 
os seus nomes colocados no livro da vida, quando isto atravessar o caminho deles, que possam ver, 
como a mulher de má fama no poço naquele dia. Ela rapidamente reconheceu e ela sabia que era a 
Escritura.

140

E agora, Pai, eu oro para que todos os que Te vão receber nesta altura nos seus corações 
determinem para sempre, nesta hora, que vão terminar com o pecado; que se vão levantar e fazer 
preparativos agora para a confissão pública do baptismo no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos 
seus pecados, para mostrar que eles crêem que Deus os perdoou e que tomam o nome de Jesus Cristo.

Então, Pai, derrama o azeite do Espírito Santo sobre eles, para que possam ser colocados ao serviço 
do Senhor Deus, para que possam ser trabalhadores neste último dia mau. Porque damos conta que 
temos apenas um pouco tempo e a igreja pode partir a qualquer altura.
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O Cordeiro pode, a qualquer altura, deixar ali o santuário, ou o trono do sacrifício, surgir do trono de 
Deus onde está colocado o sacrifício. E depois está terminado. Não há mais esperança para o mundo. 
Ela está terminada. Então, entra nas frustrações dos grandes espasmos dos terramotos e de grandes 
abalos, como aconteceu na ressurreição.

E, tal como Cristo ressuscitou da sepultura, quando os santos ressuscitaram aconteceu a mesma 
coisa. Senhor, pode ser a qualquer minuto. Nós esperamos que esse dia de alegria chegue. Toma os Teus 
filhos debaixo do Teu braço, Pai, agora. Atrai os Teus pequenos cordeiros ao Teu seio. Concede e 
alimenta-os na Palavra até estarem fortalecidos para o serviço.

Nós os entregamos a Ti agora, Senhor. Responde a esta oração. Tu disseste, Pai, lá em Marcos, no 
capítulo 11: “Quando orardes, quando estiverdes em oração, crede que recebereis aquilo que pedis e o 
tereis.” E de todo o meu coração, para Aquele que tem revelado estas coisas ao longo dos anos e estes 
selos aqui nesta última semana, eu creio em Ti, Senhor Deus, que é a hora, está próxima agora, mais 
próxima do que realmente imaginamos, da Tua aproximação.
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Por favor, permite que a minha oração seja respondida. E que todo o filho de Deus que seja chamado 
e que esteja à distância de ser ouvido aqui, ou seja onde as fitas chegarem, que a essa altura possa... 
eu reclamo-os para o reino de Deus, na base do conhecimento de que esta é a Palavra que está a ser 
revelada. Permite que as luzes do entardecer brilhem, Pai. Eu entrego-os a Ti no nome de Jesus. Amém.

Agora, todos aqui dentro ou lá fora que crêem e que nunca fizeram a sua confissão pública que 
terminaram com o pecado, e querem as misericórdias de Deus e as aceitaram em Jesus Cristo, a 
piscina... Eles vão estar prontos para baptizar qualquer pessoa que queira ser baptizada - hoje ou 
amanhã ou agora mesmo, seja quando for.

143

Gostaram do sexto selo? Vêem onde está aberto agora? Crêem? Dizia: “Quem creu na nossa 
pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor?” Se creu na pregação, então o braço do Senhor é 
revelado - o braço, a Palavra de Deus é revelada.

Se o Senhor permitir agora, amanhã de manhã, vou dar o meu melhor para responder a essas 
perguntas. Vou passar, provavelmente, o resto da noite, ou a maior parte dela, em oração sobre elas. 
Estou a ter cerca de uma a três horas por noite. Só fui para a cama ontem à noite por volta da uma 
hora e às três horas estava a estudar. Veja, eu vou ter de responder por isto. Está certo. Estamos 
demasiado próximos para que alguma coisa... alguma tolice, ou alguma suposição, ou meio-termo. Eu 
tenho de ver isto primeiro. E depois, quando vejo isto, tem de estar na Palavra também. E, até agora, 
pela graça de Deus, perfeitamente... Eu levei isto até ao fim, vocês sabem, e uniu-se.

144

E tem de ser “assim diz o Senhor,” porque não é apenas como eu digo, sabendo por mim mesmo, mas 
a Palavra do Senhor é “assim diz o Senhor”. E aqui está a Palavra a pegar naquilo que Ele me deu e a 
unir tudo e a mostrar, por isso vocês sabem que é “assim diz o Senhor.”

Aqui  está  a  Palavra  que  diz  isso  e  depois  a  revelação  que  Ele  me  dá,  que  é  contrária  àquilo  que145
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algum de nós já tenha pensado... Ora, contrário àquilo que eu pensava, porque eu nunca entrei nisto 
assim. Mas agora, nós vemos que se encaixa e o que é isto? É “assim diz o Senhor.” Exactamente. Há um 
lugar que é aberto, até a esta hora e depois o Senhor vem e mostra-o assim. Por isso, veja, aí está. É o 
Senhor. Oh, eu amo-O. Eu amo-O de todo o meu coração.

Agora lembrem-se, para vocês, nós não pudemos vir ao altar (vários levantaram as mãos), agora 
vejam, é uma relação individual com vocês. É aquilo que vocês quiserem fazer, vejam. A hora está tão 
próxima, vocês deviam estar a esforçar-se o mais que podem - não têm de ser carregados. Esforcem-
se, a tentar entrar. “Senhor, não me deixes de fora. Não me deixes de fora, Senhor. As portas estão a 
fechar. Se eu conseguir entrar...”

Um dia Deus vai fechar a porta. Ele fez isso no dia de Noé e eles bateram à porta. Está certo? Agora 
lembre-se, a Bíblia disse que na sétima vigília... Está certo? Alguns adormeceram na primeira vigília, na 
segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Mas na sétima vigília surgiu uma proclamação, um 
clamor: “Vem aí o noivo; saí-lhe ao encontro.”

146

As virgens adormecidas disseram: “Ora, gostava de ter algum desse azeite agora.”

A noiva disse: “Eu só tenho o suficiente para mim. Só tenho o suficiente. Se quiserem, vão orar.”

Não vê a virgem adormecida agora? Olhe para os Anglicanos, os Presbiterianos, os Luteranos e tudo 
o resto a tentar... E o problema é que, em vez de tentarem receber o Espírito Santo, estão a tentar 
falar em línguas. E muitos deles falam em línguas e têm vergonha de vir a esta igreja para receber 
oração - querem que eu vá a casa deles e ore por eles. E chamam a isso o Espírito Santo? Isso é falar 
em línguas sem o Espírito Santo.

Eu creio que o Espírito Santo fala em línguas. Vocês sabem que eu creio nisso, vejam, mas há uma 
imitação disso também. Sim, senhor! São os frutos do Espírito que provam o que isso é. Os frutos da 
árvore provam que tipo de árvore ela é. Não é casca da árvore; é o fruto.
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Agora repare. Então, quando ela vem, nessa última hora... E ali, quando lá chegam nessa altura, 
foram e disseram: “Bem, creio que agora tenho. Creio que tenho. Sim, nós temos.”

É melhor eu não dizer isto, veja, porque pode provocar uma confusão. Quando eu disse no outro dia, 
acerca do rapto, como viria... Agora, se disserem que vão, muito bem. Muito bem, isso é com vocês. 
Quando a virgem adormecida, veja, que achava que tinha orado o suficiente para voltar, a noiva já tinha 
ido.
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Aconteceu e ela não sabia - como um ladrão de noite. Então, começaram a bater à porta. E o que 
aconteceu? O que aconteceu? Foram lançados no período de tribulação. A Bíblia disse que haverá choro 
e pranto e ranger de dentes. Está certo?

Quando é que isso vai acontecer, irmão, irmã? Eu não sei. Mas... posso ser só eu aqui, agora, veja. 
Essa é a minha ideia. Vê? Eu creio que está tão próximo... Eu quero a cada dia... eu estou a tentar 
caminhar o mais cuidadosamente possível. E vocês sabem, houve algo que aconteceu hoje e eu vi que 
alguma coisa apareceu. Eu só... eu não conseguia recuperar a respiração, veja. Ali estava Ele, ali de pé 
e aquela luz ali mesmo e aqui estava. Eu sei que é a verdade.
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Eu pensei: “Deus, eu não posso dizer isso. Não posso dizer. Não posso.” Saí do escritório e fui para 
fora e caminhei. Eu pensei: “Bem, o que posso fazer?” E eu tenho de ir pescar, ou algo assim, ou eu... 
Senhor, Tu... Não vos posso dizer!

Nós temos momentos maravilhosos, não temos? Glória ao Senhor! Amém. Estamos num tempo 
tremendo, vejam, porque... O meu coração transborda de felicidade e de alegria! Mas quando eu penso 
neste mundo e nos milhares que eu conheço que estão perdidos - sombras negras - então o meu 
coração começa a sangrar. O que posso fazer? O que pode...?

150

Consegue apenas sentir o Espírito Santo a clamar no seu coração. Como deve ter acontecido com o 
nosso Senhor quando Ele olhou sobre Jerusalém, o Seu próprio povo, e disse: “Jerusalém, Jerusalém, 
quantas vezes te ajuntei como uma galinha faz aos seus pintos, mas tu não quiseste.” Você sente o 
Espírito Santo dizer: “Quantas vezes te quis ajuntar, mas tu não quiseste.”

Estamos mesmo aqui perto de alguma coisa, amigos. Seja o que for, Deus sabe. Ninguém, ninguém 
sabe quando vai acontecer. Isso é um segredo. Ninguém sabe quando é que vai acontecer. Mas Jesus 
disse-nos: “Quando virdes estas coisas...” - todas estas coisas, tal como aquilo... o que aconteceu, 
comparando o sexto selo com aquilo que Ele disse em Mateus 24... Agora lembre-se daquilo que Ele 
disse. “Quando virdes estas coisas chegar... começarem a acontecer, então o tempo está próximo.”
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Veja o versículo seguinte - os versículos 30 e 31, como aconteceu, os versículos 32 e 33. Ele disse: 
“E ele enviará os seus anjos aos quatro cantos dos céus, os quatro ventos, para juntar os eleitos.” Está
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certo? Disse: “Agora aprendei...”

Agora lembre-se, Ele parou ali mesmo. Ele nunca avançou após esse sexto selo. Ele nunca disse 
nada acerca do sétimo. Ele falou do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, mas parou ali - 
nunca falou nada acerca...

152

Veja o que Ele disse a seguir. “Agora, aprendei uma parábola.” Vê? Então Ele começa com parábolas. 
Ele disse: “Estas coisas vão acontecer.” Ele está a responder àquelas três perguntas: “Quais serão estes 
sinais e qual será o sinal da Tua vinda, qual será o sinal do fim do mundo?” E o sexto ali era o fim do 
mundo. E o soar do sétimo anjo levantou as mãos e jurou por Aquele que vive para sempre e 
eternamente que não haverá mais tempo.

A terra está a dar à luz uma nova terra. Está acabado e aqui estamos nós, aqui mesmo à porta! Oh, 
eu tremo! E o que devo fazer, Senhor? Que mais posso fazer? E então, imagine, ao ver aquele lugar e 
aquelas pessoas queridas.

153

Eu estive ali a olhar para mim mesmo e pensei: “Oh, Deus, que... Eles não podem perder isto. Eu 
tenho de os empurrar. Eu tenho de ir até à audiência e tenho de pegar neles e empurrá-los...” Não se 
pode fazer isso! “E ninguém pode vir a Mim, a não ser que o Pai o traga.”

Mas aqui está uma consolação que temos: “Todos os que o Pai Me deu virão.” Mas os outros que 
essas organizações... a depender deles assim, vê? “E enganou todos os que viviam, que habitavam 
sobre a terra, cujos nomes não foram escritos naquele livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação 
do mundo.”

Assim, veja, é uma coisa triste e a única coisa que pode fazer é permanecer com a Palavra e ver 
apenas aquilo que Ele diz para fazer e depois fazer isso. Tudo aquilo que Ele disser para fazer, faça. E 
olhe para ali e diga: “Oh, bem!” Eles fazem isto e depois: “Oh!” É apenas... Você não se dá conta do 
esforço!

154

Agora, eu quero dizer isto. Suponho que as fitas estão desligadas. Muitas pessoas dizem: “Irmão 
Branham, com um ministério desse tipo...” (Eu tenho de ter cuidado, porque as pessoas pegam nessas 
fitas e tentam pegar em partes, vocês sabem). Assim, quando eles dizem: “Irmão Branham, gostava que 
tivéssemos um ministério...” - vocês não sabem o que estão a dizer. Honestamente, vocês não sabem o 
que acompanha isso, irmão, irmã. Oh, bem! E a responsabilidade, quando tem as pessoas a firmar-se 
naquilo que você diz...

Lembre-se, se lhes disser algo errado, Deus vai requerer o sangue deles das suas mãos. Então pense 
nisso. É uma coisa tremenda.
155

Assim, seja bondoso. Ame Jesus com todo o seu coração. Seja simples. Nunca tente entender nada. 
Seja simples perante Deus, porque quanto mais tentar entender, mais longe vai ficar Dele, veja. Creia 
simplesmente Nele.

Dizem: “Agora, quando é que Ele vem?” Se Ele vier hoje, muito bem. Se Ele vier daqui a vinte anos, 
continua tudo bem. Eu vou andar da forma que estou a andar agora - a segui-Lo. Senhor, se me puderes 
usar em qualquer parte, aqui estou eu, Senhor. Se for daqui a cem anos, se os meus pentanetos ainda 
viverem para ver a vinda... Senhor, eu não sei quando é que vai acontecer, mas permite-me caminhar 
correctamente hoje, apenas contigo. Eu não vou... porque vou ressuscitar naquele dia, tal como se 
dormisse uma sesta algures.

Indo até lá, àquele palácio glorioso, àquele reino de Deus ali, onde todos os idosos serão novos, 
onde as vestes brancas já estão vestidas, os homens e as mulheres mudaram - na beleza, a própria arte 
de um homem belo e de uma mulher bonita; ali em toda a beleza e estatura de uma jovem e de um 
jovem, ali e nunca podem envelhecer, nunca se podem tornar pecaminosos, nunca pode haver nada 
como ciúme, ou ódio, nem nada. Oh, bem!
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Eu penso que as fitas estão desligadas agora e eu tenho cerca de três ou quatro minutos em que 
quero falar com vocês. Está bem?
157

Agora, isto é apenas pessoal, vejam. Porque amanhã, isso vai ser tão tremendo, acho que seria 
melhor dizê-lo agora, vejam, o que vou dizer. Isto é apenas para nós agora. Eu estava... Vocês sabem, 
eu tenho uma esposa que eu amo, que é a Meda. E eu nem sequer me teria casado com ela, por causa 
do meu amor pela minha primeira esposa. E, no entanto, apesar de tanto quanto eu gostava dela, eu 
nem me teria casado com ela se não fosse Deus que me dissesse para o fazer.

E vocês conhecem a história acerca disso, como ela foi orar e como eu fiz. E depois Ele disse-me 
exactamente o que fazer e para ir casar com ela e estabeleceu o tempo para o fazer. Ela é uma bela 
mulher e está a orar por mim esta noite. E assim, agora são oito horas em casa. Provavelmente, ela está



28O Sexto Selo

a orar por mim agora.

Agora, reparem. Um dia ela disse-me, disse: “Bill, quero fazer-te uma pergunta acerca do céu.”158

E eu disse: “Muito bem, Meda, o que é?”

Ela disse: “Eu sei que te amo.”

E eu disse: “Sim.” Foi logo depois disto acontecer aqui.

Ela disse: “Tu sabes que a Hope te amou também.”

E eu disse: “Sim.”

E ela disse: “Agora” - disse ela - “eu acho que não ia sentir ciúmes, mas a Hope sentia.” E ela disse: 
“Agora, quando chegarmos ao céu... e tu disseste que a viste lá.”

E eu disse: “Ela estava lá. Eu vi-a. Eu já a vi duas vezes lá. Ela está lá. Ela está à espera que eu 
vá. Tal como a Sharon. Eu vi-a tal como te estou a ver a ti. Eu vi-a lá.” E eu disse...

Ela disse: “Bem, agora quando lá chegarmos, qual vai ser a tua esposa?”

E eu disse: “As duas. Não vai haver nenhuma esposa, no entanto, as duas vão ser.”

Ela disse: “Não consigo entender.”

E eu disse: “Agora, querida, senta-te e deixa-me explicar-te uma coisa.” Eu disse: “Agora, eu sei 
que tu me amas e tu sabes como eu te amo, com respeito e honra. Agora, por exemplo, e se eu me 
vestisse e fosse à cidade e uma prostituta, muito bonita, viesse e me abraçasse e dissesse: «Oh, Irmão 
Branham, eu amo-o» - e começasse a pôr os braços à minha volta e a me abraçar. O que ias achar 
disso?”

Ela disse: “Acho que não ia gostar muito disso.”

E eu disse: “Quero perguntar-te uma coisa. Quem é que amas mais, se tivesse de ser provado - eu, 
ou o Senhor Jesus?” (Agora, isso é apenas conversa familiar).

E ela disse: “O Senhor Jesus.” Disse: “Sim, Bill, apesar do quanto eu te amo, antes de O perder a 
Ele, eu perdia-te a ti.”

Eu disse: “Obrigado, Querida. Fico contente por te ouvir dizer isso agora.” E eu disse: “Agora, e se 
essa mulher viesse a Jesus e o abraçasse e dissesse: «Jesus, amo-Te». O que ias achas disso?”

Ela disse: “Eu ia gostar disso.”

Veja, passa de fileo a ágape, veja. É um amor maior, veja. E não existe tal coisa como marido e 
esposa para criar filhos. Está tudo acabado.

O sexo feminino e masculino, as glândulas estão todas... São todas o mesmo, veja. Não há mais 
nada disso. Não há mais glândulas sexuais - de todo, veja. Você é apenas... Pense em si sem glândulas 
sexuais. A razão por que elas foram colocadas em nós foi para encher a terra, veja. Mas lá não vai 
haver. Não vai haver nem glândulas masculinas nem femininas - acabou. Mas a estatura da arte de Deus 
estará lá. Exactamente. Mas nós vamos ser verdadeiramente genuínos. Não há fileo - é tudo ágape.
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Por isso, uma esposa não seria mais do que apenas algo bonito que é seu e ela... vocês pertencem 
um ao outro. Não há tal coisa como marido... Não, nem sequer...

Veja, a parte fileo nem sequer está lá. Veja, não pode haver nada como ciúme. Não há nada de que 
ter ciúmes. Não existe tal coisa lá. Você nunca conhece nada disso, veja. São apenas homens e 
mulheres jovens e bonitos para viver...

E depois disso, ela disse: “Agora vejo, Bill.”

Eu disse: “Sim.”

Quero contar-lhe uma coisa que aconteceu. Isto foi um sonho. Eu estava a dormir. Agora, eu nunca 
contei isto publicamente. Eu contei a algumas pessoas, mas nunca publicamente que eu saiba.
160

Eu sonhei, cerca de um mês depois disso, que um dia estava de pé e estava a olhar para o grande 
tempo... Não foi o juízo agora. Eu não creio que a igreja alguma vez venha ao - quero dizer, a noiva - vá 
ao juízo. Mas eu estava lá quando as coroas estavam a ser entregues, veja.

E  o  grande  trono  lá  colocado  e  Jesus  e  o  anjo  do  registo  e  todos  estavam  ali.  E  havia  uma
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escadaria, vindo nesta direcção, de marfim branco. Fazia um círculo e formava uma panorâmica assim e 
saía, de forma a que todo este grande exército que estava ali conseguia ver o que estava a acontecer.

E eu estava atrás, bem atrás de um lado. E eu estava ali de pé, não fazia ideia que tinha de subir 
aqueles degraus. Eu estava ali e via um anjo do registo que chamava um certo nome e eu sabia... 
reconhecia esse nome. Eu olhava e lá atrás, aqui vinha o irmão a andar, ou a irmã. Subia aqui assim e o 
anjo do registo estava ali ao lado de Cristo (é apenas um sonho agora) e eu estava a olhar. Se o nome 
deles estivesse ali - era achado no livro da vida - Ele olhava para eles e dizia: “Fizeste bem, meu bom e 
fiel servo. Agora, entra.”
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Eu olhei para onde eles estavam a ir e havia um novo mundo e as alegrias. Disse: “Entra no gozo do 
Senhor que existe... é teu desde a fundação do mundo.”

E, oh, eu pensei: “Eles passam por ali e encontram-se uns aos outros” - e com alegria e passavam 
por montanhas e grandes lugares. E eu pensei: “Oh, se não é maravilhoso! Glória! Aleluia!” - e saltavam 
para cima e para baixo.
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Então ouvi outro nome ser chamado e eu pensava: “Oh, eu conheço-o. Eu conheço-o. Eu... lá vai 
ele.” Olhava para ele assim.

“Entra no gozo do Senhor, meu bom e...”

“Oh” - disse eu - “glória a Deus! Glória a Deus!”

Como se eles dissessem: “Orman Neville” - veja. E depois eu dizia: “Oh, Irmão Neville, lá está ele.” E 
aqui vem ele da multidão e sobe.

E eu ouvia-O dizer: “Entra no gozo do Senhor que foi preparado para ti antes da fundação do 
mundo. Entra.”

Sabem, o Irmão Neville mudou e começou ali a gritar e a clamar. Bem, eu gritava e dizia: “Glória a 
Deus!” - quando estava ali sozinho, tendo momentos maravilhosos, a ver os meus irmãos entrar.

E o anjo do registo ficou ali e disse: “William Branham.”

Eu nunca pensei que teria de passar por ali. Então, fiquei com medo. Eu pensei: “Oh, bem, vou ter 
de fazer isso?” Então comecei a andar por ali e todos me batiam no ombro, diziam: “Olá, Irmão Branham.” 
“Deus o abençoe, Irmão Branham” - a dar-me palmadinhas enquanto eu passava por ali - uma grande 
multidão de pessoas, todos eles a vir até mim e a dar-me palmadinhas assim. “Deus o abençoe, irmão.” 
“Deus o abençoe, irmão.”

E eu passava e dizia: “Obrigado, obrigado, obrigado” - como à saída de uma reunião ou algo assim, 
vocês sabem. E eu ia ter de subir aqueles grandes degraus de marfim.
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vocês sabem. E eu ia ter de subir aqueles grandes degraus de marfim.

Eu comecei a subir por ali e assim que subi o primeiro degrau, parei e pensei... olhei para a Sua face 
e pensei: “Eu quero olhar bem para Ele desta forma” e parei. Eu tinha as minhas mãos assim. Eu senti 
algo a entrar no meu braço aqui. Era o braço de outra pessoa. E olhei à volta e ali estava a Hope, 
aqueles grandes olhos pretos e aquele cabelo preto solto pelas costas, a veste branca, a olhar para mim 
assim.

Eu disse: “Hope!” Eu senti alguma coisa bater neste braço, olhei à volta e ali estava a Meda, 
aqueles olhos escuros a olhar para cima e aquele cabelo preto solto e uma veste branca. E eu disse: 
“Meda!” E elas olharam uma para a outra, vocês sabem, assim. Eu levei-as nos meus braços e passámos 
por aqui a andar.
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Oh, eu acordei. Eu acordei e levantei-me e sentei-me numa cadeira e chorei, vocês sabem. Eu 
pensei: “Oh Deus, espero que isso aconteça assim.” As duas ligadas a mim na vida e a gerar filhos e 
coisas assim e aqui estamos a entrar no novo mundo (oh, bem), onde há perfeição e tudo o resto. Não 
há nada...

Ora, vai ser maravilhoso. Não perca isso! Não perca isso! Pela graça de Deus, faça tudo o que 
conseguir e depois será com Deus cuidar do resto. Então:

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

Vamos cantar mais uma vez de todo o nosso coração agora, levantemos os nossos olhos para Deus.165

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

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

[O Irmão Branham deixa a plataforma e vai até à audiência para orar por uma mulher numa cadeira 
de rodas.]

Muito bem, agora. Ela não estava à espera de viver até ao final da reunião. Está certo. Aí está ela 
com as duas mãos levantadas no ar, a adorar a Deus. É por isso que eu estava a demorar muito tempo 
aqui. Eu digo-lhe o que estava a fazer. Eu estava a falar da Meda e dos outros e eu estava à espera de 
ver o que... eu continuei a reparar naquela luz a circular para trás e para a frente e foi e ficou sobre ela. 
Eu pensei: “É isso.” Oh, se Ele não é maravilhoso!

166

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

Agora, com os nossos corações. Pense na Sua bondade e misericórdia.167

[O Irmão Branham sussurra “Eu O amo.”]

Pense na Sua bondade e misericórdia.

…eu O amo, (Amém)
Porque Ele primeiro me amou…

Agora, vê como é bastante melhor? Amém! É isso. Agora...?... vá e fique bem. A graça de Deus 
apareceu-lhe para a curar.

Oh, glória a Deus!

Muito bem, o vosso pastor.


