
O Sétimo Selo
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
24 de Março de 1963, à noite

Obrigado irmão. Enquanto permanecemos de pé, vamos orar. Deus Todo-poderoso, autor da vida e 
dador de todos os bons dons espirituais, estamos de facto agradecidos agora, por este tempo 
extremamente maravilhoso e incrível de companheirismo na Tua presença. Marca um grande ponto alto 
nas nossas vidas, Senhor - um tempo que nunca vamos esquecer, não importa quanto tempo fiquemos.
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E nós oramos, Deus, para que nesta noite de encerramento... Nós reparamos na Escritura no dia do 
encerramento da festa, Jesus levantou-se no meio deles e clamou: “Se alguém tiver sede, venha a 
mim”; e eu oro, Pai celestial, para que isso se repita novamente esta noite, para que possamos ouvir a 
voz do nosso Senhor a chamar-nos - e a chamar-nos para o serviço para Ele, para um caminhar mais 
próximo. Nós sentimos que já ouvimos a Sua voz na abertura destes selos, a falar que é o último dia e 
que o tempo está próximo. Concede estas bênçãos que nós pedimos Pai, no nome de Jesus Cristo e para 
a Sua glória. Amém. Podem sentar.

Eu gostava de acrescentar isto: que, de todos os serviços que eu já tive na minha vida, eu creio 
que esta semana tem sido o período mais glorioso de toda a minha vida nos serviços. Não importa o que 
eu tenho... eu já vi grandes milagres a ser operados, claro, antes, em serviços de cura. Mas isto vai 
para além disso. Tem sido um dos melhores períodos, um dos pontos altos, da minha vida é estar aqui e 
ver o pequeno Tabernáculo ficar com este aspecto diferente. Não só isso, mas o interior assumiu um 
aspecto diferente.
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E agora, eu estava a perguntar ao Billy... Ele demorou tanto até me vir buscar. Ele disse que tinha 
havido outro grupo que foi baptizado - que, já passa de cem pessoas esta semana que foram baptizadas 
no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos agradecidos e que Deus vos abençoe.

E agora, se você não tem uma igreja local, nós convidamo-lo a vir até aqui e a ter companheirismo 
connosco. Lembre-se que a igreja está aberta. Nós não somos uma denominação e eu espero e confio 
que nunca seja uma denominação - apenas um companheirismo onde homens e mulheres e rapazes e 
meninas se encontram à volta da mesa de Deus e têm companheirismo em torno da Palavra e temos 
tudo em comum.

Agora, nós temos um pastor maravilhoso, um verdadeiro homem de Deus e eu estou bastante 
agradecido por isso. E se se lembrarem de uma visão de há um ano atrás, essa comida foi guardada no 
lugar e isso é correcto. E nós temos o lugar adequado agora para as aulas da escola Dominical para 
todas as idades e estamos bastante gratos por esta oportunidade. Alguém disse uma vez, se apenas 
tivessem as aulas da escola Dominical, onde pudessem enviar os seus filhos - agora têm. Assim, agora, 
venha e fique connosco se não tiver uma igreja local. Claro, se tiver uma boa igreja onde vai e que 
pregue o Evangelho e assim por diante, ora, esse é apenas mais um grupo dos nossos, veja, algures ali. 
Mas se não tiver nenhum local e estiver...
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Eu percebo que vários se mudaram de outras partes do país para fazer desta a sua igreja local e nós 
certamente vos damos as boas-vindas aqui para a Palavra do Senhor.
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E eu lembro-me... acho que quando saí vos disse que os serviços, no que me diz respeito, seriam 
aqui no Tabernáculo. Eu ainda não sei tudo o que o Senhor tem para mim no futuro. Eu entrego isso na 
Sua mão - não entrego a alguma superstição nem nada disso. Eu apenas espero dia a dia por Ele para 
me guiar ao lugar em que eu poderia ser mais útil para Ele. E quando Ele terminar comigo, então eu 
confio que Ele me vai receber no lar em paz.

E agora, eu estou muito agradecido pela cooperação das pessoas do Tabernáculo. Como o Billy me 
estava a dizer esta semana, que... penso que todas as casas que estão representadas aqui à volta 
deste Tabernáculo têm alguém com eles. Eles abriram a porta das suas casas e dos lugares e receberam 
pessoas que não teriam qualquer lugar para onde ir. Agora, esses são verdadeiros actos Cristãos. E 
algumas casas estão cheias, com gente em todos os cantos que conseguiram, para arranjar um lugar 
onde as pessoas ficassem, porque este tem sido um período muito difícil devido a este... algum tipo de 
assunto que está a decorrer acerca do mundo do desporto, alguma espécie de basquetebol ou algo 
assim e foram feitas reservas; mais o grande grupo de... acho que estão aqui representados nesta 
pequena igreja cerca... mais ou menos vinte e oito ou trinta estados representados aqui mesmo na 
igreja, para além de dois países estrangeiros, por isso... neste pequeno reavivamento, assim isso tira 
bastante espaço por si só.
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E eu estava a perguntar... Hoje, com algumas pessoas, eu disse que dei conta que não havia muitas 
pessoas de Jeffersonville na reunião.

Alguém falou e disse: “Não conseguimos entrar.” Foi essa a razão. Alguns da polícia e assim por 
diante, queriam vir à reunião, mas disseram... Tinham estado a falar e disseram... mas vieram e não 
conseguiram entrar.  Já  estava  cheio  antes  de  ser  hora  de  poderem entrar.  Assim,  eles  tiveram  o  seu
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tempo, talvez mais tarde e não vieram, por isso as pessoas estão a vir de outros lugares. Assim, 
estamos muito gratos.

Agora, eu não sei. A seguir a isto seria “As Sete Trombetas” noutra mensagem. Mas nos selos está 
praticamente tudo incluído. As eras da igreja vieram e nós colocamo-las em primeiro lugar, que foi 
quase... que foi muito importante, mas o... naquela altura. Agora, a abertura dos selos mostra onde é 
que a igreja vai e como é que termina. E agora, penso que o Pai celestial tem certamente sido bondoso 
para connosco, por nos permitir ver aquilo que temos visto.

Eu digo isto. Olhando para as notas antigas por onde preguei há muitos anos atrás, eu estava a 
entrar e estava a dizer aquilo que eu achava que estava certo e continuava. Foi bastante ao lado. E, 
agora, todos esses quatro selos, eu tomei-os num sermão de cerca de vinte minutos. Oh! Os quatro 
cavaleiros do Apocalipse - eu juntei-os a todos. E disse: “Um cavalo apareceu de branco.” Eu disse: 
“Talvez seja a era primitiva. E o cavalo seguinte apareceu na fome” e depois continuei assim.
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Mas, bem, quando a Palavra foi realmente aberta, estava a cem quilómetros de distância. Por isso, 
resta-nos olhar e esperar. Então, talvez tivesse de ser esta a altura para o fazer. Pode haver muitas 
coisas que tenham sido ditas que outras pessoas podem discordar. Mas eu creio que quando chegar o 
tempo do grande final e nos encontrarmos com o nosso Senhor, vocês vão ver se estava certo. De 
facto, está.

Agora, as pessoas que são de fora da cidade, de vários lugares ao redor, vindo de vários estados e 
países, como eu agradeço a vossa sinceridade por viajarem toda esta distância; e para usarem as 
vossas férias e alguns deles sem terem sequer lugares onde ficar. Eu sei, porque eu fui capaz de ajudar 
alguns deles a encontrar lugares onde ficar, sem terem sequer dinheiro para comer, ou qualquer coisa e 
assim... E ainda assim vêm, esperando que aconteça alguma coisa que resolva isso. E com tão grande fé 
nisso, que não importa se tiverem de ir sem comida, ou sem lugar onde ficar, eles querem vir ouvir 
esses... essas coisas aconteçam de qualquer forma. Isso é muito corajoso, você sabe. E todos têm 
estado a cem por cento.
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Eu encontrei-me com o meu cunhado ali atrás, que era o... teve a alvenaria da igreja e assim por 
diante e eu estava a falar-lhe de como apreciava o trabalho dele. Eu não sou um pedreiro, ou não 
percebo nada disso, mas eu sei o que é uma esquina quadrada - se está bem feita.

E ele disse: “Digo-te” - disse ele - nunca houve um tempo assim, quase, em que se viu tal harmonia 
entre os homens, quando todos trabalhavam em conjunto.“ O Irmão Wood, o Irmão Roberson e todos 
nos seus lugares - tudo. O irmão que colocou a acústica do... estou a falar do sistema de som e tudo, 
na igreja, eles disseram: ”Tudo se encaixou perfeitamente.“ Quando eles precisavam de alguma coisa, 
aparecia logo ali o homem para o fazer. Por isso, Deus está em todo o programa. Estamos muito 
agradecidos por isto.
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Muito bons doadores na igreja para ajudar a fazer isto, tal como o nosso Irmão Dauch e a Irmã 
Dauch aqui sentados e muitos outros que doaram bastante para esta causa. E eu acho que nesta altura 
já não lhes falta nada a não ser só um pouco e tudo ficará pago. Por isso, estamos muito gratos por 
isso.

Lembre-se, é a sua igreja, porque você é um servo de Cristo e é por isso que está aqui construída - 
uma porta aberta para fazer servos e para os servos que já são servos de Cristo, para entrarem e 
disfrutarem ao redor do companheirismo de Jesus Cristo. Queremos que saibam que todos são bem-
vindos.
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E agora, quando por vezes me ouvem, na altura da unção, a repreender a organização, eu não 
estou a dizer isso contra o seu pastor ou contra qualquer irmão ou irmã na igreja, porque apesar de 
tudo, Deus tem povo em toda a organização que existe. Mas Ele não aceita a organização; Ele aceita o 
indivíduo na organização. E não é necessária uma organização. Por isso, quando as pessoas se prendem 
tanto à organização, então não conseguem ver mais nada a não ser aquilo que essa igreja diz, veja. E 
isso quebra o companheirismo com os outros e é um sistema de que Deus não se agrada e é um assunto 
mundano que nunca foi ordenado por Deus.

Assim, agora, eu não estou a falar de nenhum indivíduo. Católico, Judeu, seja o que for, ou 
Metodista, Baptista, Presbiteriano, qualquer organização, sem organizações e não denominacionais e 
todos - Deus tem os Seus filhos lá, veja. E, muitas vezes, eu creio que estão lá por um propósito - para 
dar luz - chamando esses predestinados de toda a parte. E nós vamos vê-los nesse grande dia. A igreja 
do Senhor Jesus Cristo será chamada para o grande tempo de encontro nos ares e nós vamos todos 
subir para nos encontrarmos com Ele e eu estou à espera dessa hora.
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Agora, há tanto que podia ser dito. E, esta noite, na noite de encerramento, como costume... Todos 
estão, num serviço de cura, eu vejo, debaixo de antecipação para que grandes coisas  sejam feitas  no
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serviço de cura, o que cria neles uma tensão, nervosismo. E então eu vejo a mesma coisa esta noite, 
que todos estão debaixo da expectativa de ver como... E todas as noites tem sido assim, para a 
abertura desses selos.

Agora, eu quero tornar isto bem claro. Sempre, sempre que estes selos foram colocados no seu 
lugar, tudo aquilo em que eu já acreditei acerca deles e já li de outras pessoas, tem sido contrário àquilo 
que vem a mim no escritório. E na minha mente, nesta altura... A razão por que eu tive aquele serviço 
de cura esta manhã foi porque a minha mente humana está a ficar bastante longe da minha própria 
forma de pensar. Eu tentei ficar num escritório com as cortinas fechadas e uma luz acesa (este é o 
oitavo dia) e nem entrei no meu carro para ir a lugar nenhum.
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Eu tive de ir com alguns irmãos até ao banco para assinar alguns memorandos e coisas acerca do 
dinheiro e coisas que foram emprestadas para esta igreja, mas eu voltei rapidamente e fui estudar. E a 
coisa estranha, não tem havido ninguém que diga nada ou... Normalmente, eles estão a bater à porta e 
a empurrar e andam por ali. Não tem acontecido nada. Tem sido fenomenal.

No lugar onde eu tenho comido, em casa do Irmão Wood, normalmente aquele lugar está cheio de 
carros e eles tinham oito ou dez pessoas diferentes que iam ficar com eles durante esta altura e nem 
uma delas veio.
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Depois, esta manhã - eu nunca vou esquecer esta manhã, a graça do nosso Salvador para com o 
Seu servo cansado e esgotado. Quando eu tinha respondido à pergunta de uma pobre pessoa e, no 
melhor da minha mente, achando que tinha respondido correctamente e, de repente, como se eu tivesse 
tirado alguma coisa de uma criança, eu senti-me tão condenado e não sabia o que era. E eu pensei: 
“Talvez eu estivesse a acelerar para chegar àquele serviço de cura, talvez alguém estivesse 
desesperadamente doente que tivesse de se orar ali mesmo naquela altura.” E eu perguntei à audiência. 
Passado alguns minutos, foi revelado. Alguém disse: “Porque não lê... lê o seu texto outra vez?” ou algo 
assim. E naquela altura eu peguei numa folha de papel e li outra vez para ver o que dizia e olhei para o 
livro - e era completamente diferente, a pergunta a que eu estava a responder, veja.

Que eu possa passar-vos isto. Quando o sobrenatural aparece, isso é a mente de Cristo. Você fica 
tão longe do seu próprio pensamento que na sua própria mente... Não me deixe tentar explicar isso, 
porque eu não consigo. Eu não consigo. Ninguém consegue. Como é que aquele homem, que é Elias, 
podia estar ali no monte na presença de Deus e chamar fogo do céu e depois a chuva logo a seguir ao 
fogo; e depois fechar os céus e não choveu durante três anos e seis meses e voltar lá e chamar a 
chuva naquele mesmo dia? E debaixo daquela unção, como... e pegar em quatrocentos sacerdotes e 
matá-los; e depois correr para o deserto e gritar pela sua vida, devido à ameaça de uma mulher, veja. 
Jezabel. Ela jurou que lhe ia tirar a sua vida, quando Acabe e todos os outros estavam ali para ver a 
presença de Deus e o grande milagre que foi feito.
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Veja, o Espírito tinha-o deixado. Na sua forma natural de pensar, ele não sabia como pensar, veja. 
Ele não conseguia pensar por si mesmo. Lembre-se, o anjo pô-lo a dormir e fê-lo descansar, acordou-o, 
deu-lhe alguns bolos e voltou a adormecê-lo e fê-lo descansar e acordou-o e voltou a dar-lhe alguns 
bolos; e nós não sabemos o que aconteceu ao homem durante quarenta dias. Depois, ele estava 
escondido numa caverna algures e Deus chamou-o.
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Não tente explicar esse sobrenatural; não consegue. A única coisa a fazer é continuar em frente. E 
eu tento tornar-me claro o mais possível. Mas daqui em diante, acho que nunca mais vou tentar. Você 
ou crê ou não crê e vai ver porquê um pouco mais tarde.
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Agora, eu tentei ser honesto. Deus sabe. E essa pergunta esta manhã, eu estava a tentar 
respondê-la da forma mais honesta que eu sabia. Eu apenas li a primeira parte do versículo e não estaria 
correcto. Mas o Espírito Santo, entendendo que eu... a minha mente... Veja, olhe para os últimos dois 
ou três dias, aquilo que tem acontecido. Veja, eu chamei setecentos... sete mil, setecentos. Esta 
manhã estava a tentar... E as pessoas perceberam e isso mostrou que vocês estavam atentos.

Agora, outra onde eu estava a tentar dizer pomba e chamei cordeiro. Mas eu apanhei essa 
imediatamente. E então, aqui uma que eu não captei, naquela em que o Espírito Santo se voltou e 
chamou-me a atenção para isso. Essa é uma dupla confirmação de que estas coisas estão certas. Deus 
está com atenção para ver se está certo. Correcto. Ele quer... Ele quer que você saiba que é a verdade. 
É Ele que o está a enviar, porque é certo que não foi... Eu tenho estado a aprender tanto como vocês.
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E assim, eu estou bastante agradecido pelo conhecimento que tenho da parte do Senhor da hora em 
que estamos a viver. Estamos a viver mesmo no tempo do fim, antes da partida da igreja. Agora 
apenas... temos estado a falar, por isso, vamos pedir as Suas bênçãos sobre a Palavra novamente.

Nosso Pai celestial, aqui vem essa grande noite, a grande hora em que... em que uma grande coisa 
aconteceu. Tem estado no meio das pessoas. E, Pai, eu oro para que esta noite seja dado a conhecer,
18
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sem sombra de dúvida, no coração e na mente das pessoas que elas sabem que Deus ainda está no 
trono e que Ele ainda ama o Seu povo. E é... a hora que o mundo ansiou ver, está agora a aproximar-se 
- porque clama por redenção.

Nós conseguimos ver os elementos prontos para trazer isso de volta. Nós conseguimos ver os 
elementos prontos para levar a igreja à presença de Cristo. Nós conseguimos ver a noiva a assumir a 
forma, a vestir o vestido de noiva, a preparar-se. Nós conseguimos ver as luzes a piscar. Nós sabemos 
que estamos no final.

Agora, Pai celestial, enquanto isto avança agora para a pregação, ou para o ensino acerca deste 
grande acontecimento poderoso que teve lugar na glória há uns dois mil anos atrás e que foi dado ao 
grande apóstolo amado, João... Esta noite vamos falar sobre isso. Permite que o Espírito Santo avance 
agora, no Seu grande poder de revelação, para que nos possa revelar aquilo que Ele quer que nós 
saibamos, como Ele tem feito nas últimas noites. Nós entregamo-nos a Ti com a Palavra, no nome de 
Jesus. Amém.

Agora, como querem talvez abrir nas vossas Bíblias, e este é apenas um versículo curto, um 
versículo da Escritura, mas é o último versículo, encontrado... o último selo, melhor dizendo. Ontem à 
noite estivemos a falar do sexto selo. O Primeiro selo, sendo apresentado o anticristo, o seu tempo 
passou e nós vimos como ele saiu; como o animal que foi apresentado no poder de Deus surgiu 
juntamente com o poder do anticristo para o combater. Eu não creio que possa existir uma pergunta na 
mente de alguém acerca disso.
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Depois, vemos imediatamente depois disso, que essa era da igreja, aqueles animais, foram... 
passaram. Nós vimos que mudamos o quadro ali. Não surgiram mais animais, vê? Mas estava a 
introduzir... avançando até ao período de tribulação, depois que a igreja tinha saído. Como se encaixa 
perfeitamente com as eras da igreja. Eu não vejo um jota, nada que não se encaixe perfeitamente, até 
com as eras e tudo o resto, e o tempo. Pense nisso. Isso mostra que tinha de ser Deus a fazê-lo. A 
mente humana não conseguia compreender isso.

Agora, nós vimos que isso... nós também... O Senhor permitiu-nos tomar a Escritura, a Santa 
Escritura, aquilo que Jesus disse que ia acontecer. E como é que teríamos descoberto isso? Aqui vem e 
revela e mostra exactamente... O Seu sermão ali, a responder a isso, mostra exactamente no ponto, 
seis dos selos; mas Ele omitiu o sétimo.
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Então, quando os selos foram abertos, Deus (repare aqui), Ele omitiu revelar até qualquer símbolo do 
sétimo. É um segredo perfeito com Deus. Repare, agora vamos ler na Bíblia no... o sétimo selo. 
Encontra-se em Apocalipse, no capítulo 8.

E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. [E isso é 
tudo o que temos sobre isso.]

Agora, vamos reparar e tentar não demorar muito tempo, porque muitos de vocês vão estar na 
estrada ainda esta noite a ir para casa. E eu pensei novamente em ter um serviço de cura esta manhã, 
o que vos ajudaria a ir de manhã - não teriam de esperar. E agora, nós... E eu também. Eu tenho de 
viajar para Tucson, no Arizona, onde eu vivo e... é a minha casa agora. E depois quero voltar aqui, se o 
Senhor permitir, por volta... A família quer voltar por alguns dias em Junho. E agora, talvez acabe por 
vos encontrar a todos aqui numa reunião nessa altura.
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O meu próximo serviço programado é em Albuquerque, no Novo México. Acho que é 9, 10 e 11. Vou 
estar lá Quinta-feira e Sexta-feira Santa. Assim, eu devia ter tudo e tinha outros compromissos onde 
não conseguia ir até àquela altura, por isso vou ter Quinta-feira à noite e Sexta-feira à noite em 
Albuquerque, no Novo México.
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E depois o seguinte, que é conhecido, próximo, será provavelmente... Nós não sabemos de certeza. 
Será com os meus bons amigos, o grupo do “Clamor da Meia-Noite” lá em Southern Pines, na Carolina do 
Norte. E eles estão no telefone ali agora, eles enviaram mensagens por telegrama e tudo, vindo assim 
próximo, para outro grupo em Little Rock, do povo do nome de Jesus com quem eu tive as reuniões no 
Palácio Cow no Verão passado. Eles estão a ter a convenção deles em Little Rock, no Arkansas. E têm 
estado, desde o ano passado, a pedir pelo menos uma noite. Ou querem tudo, mas eles estariam prontos 
até para uma única noite.

E assim, eu disse-lhes, não sabendo o que fazer, eu disse que eles poderiam eventualmente 
anunciar, então eles deram a conhecer um pouco mais tarde, assim que telefonaram. Muito bem. Como 
diz? Hot Springs, é isso? Eu estava enganado. 24 de Maio? De 24 a 28 de Junho. Agora, está anunciado, 
sem compromisso. Isto é, se for a vontade do Senhor.
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Veja, aqui está a razão por que eu gosto de fazer essas coisas. Você vai aprender um pouco mais 
tarde agora, veja. Quando eu vou a um lugar, eu gosto de colocar lá  os  meus  pés,  sabendo  que  Deus
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disse: “Vai lá.” Então se o inimigo surgir em algum lugar, eu digo: “Eu estou aqui no nome do Senhor 
Jesus; para trás.” E você tem a certeza do terreno que pisa, veja.

Quando Ele o enviar a algum lugar, Ele vai cuidar de si. Mas se você for a presumir, então não sei. 
Ele pode não estar lá. Assim, eu quero ter o máximo de certeza. Eu já aceitei muitos que Ele não me 
disse para aceitar, mas eu gosto de ter o máximo de certeza. Que o Senhor vos abençoe a todos agora.

Agora, nós reparamos, isto é apenas um versículo aqui, nós gostávamos de fazer uma coisa antes 
aqui. Se reparou, nós saltamos o capítulo 7. O capítulo 6 termina o sexto selo, mas entre o sexto selo e 
o sétimo selo, há algo que acontece. Vê? E como isso é colocado no lugar certo de forma bela - entre o 
capítulo 6 e o 7.
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Agora, repare no capítulo 7, nós vemos entre o 6 e o 7 que há um intervalo, um intervalo entre o 
capítulo 6 e o 7 do livro de Apocalipse; e é entre o sexto e o sétimo selo que este intervalo é dado. 
Agora, nós queremos olhar para isto. É muito importante repararmos neste pouco tempo.

Agora lembre-se, depois do capítulo 4 de Apocalipse, a igreja já partiu. Depois que os quatro 
cavaleiros surgiram, a igreja já partiu, vê? Tudo o que aconteceu à igreja aconteceu até ao capítulo 4 
do livro de Apocalipse; tudo o que aconteceu no movimento do anticristo, aconteceu até ao capítulo 4; 
e o quarto selo de Apocalipse (tanto para o anticristo como para Cristo) terminou; e o anticristo vem 
para a sua perdição com o seu exército e Cristo vem com o Seu exército.
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É uma batalha antiga que começou muito antes do tempo. E depois, eles eram... Satanás e os seus 
anjos foram expulsos. E depois vieram à terra e a batalha estabeleceu-se novamente, porque Eva 
quebrou a barreira de onde ela estava isolada, atrás da Palavra de Deus. E desde essa hora, Satanás 
venceu a batalha acerca da Palavra de Deus, porque um dos Seus súbditos, o mais fraco, baixou a 
guarda.

E foi exactamente assim que ele sempre venceu a batalha - foi porque um dos Seus súbditos baixou 
a guarda da Palavra. E foi feito nesta última era da igreja, através de um sistema organizacional, em que 
(a igreja verdadeira, genuína, santa do Deus vivo com um leão) não aceitaria a Palavra e passou a igreja 
da Palavra para o dogma.

26

Agora, quantos sabem que a igreja Católica Romana está edificada sobre o dogma? Eles admitem? 
Claro que sim. Com certeza. É claro que eles admitem. A igreja Católica - não ia ferir os seus 
sentimentos nem um pouco, porque eles sabem isso. Eles apenas acrescentaram um novo aqui há pouco 
tempo atrás, que Maria tinha ressuscitado. Vocês lembram-se aqui há uns anos atrás - há cerca de dez 
anos? Quantos se lembram disso? O jornal e... Claro, tudo. O novo dogma. Veja, é tudo dogma - não é a 
Palavra.

Um padre, numa entrevista recente, disse: “Sr. Branham” - disse ele - “Deus está na Sua igreja.”27

Eu disse: “Deus está na Sua Palavra.”

Ele disse: “Nós não devemos discutir.”

Eu disse: “Eu não estou a discutir. Estou apenas a fazer afirmações.” Deus está na Sua Palavra. Está 
certo. “Todo aquele que retirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa...” disse a Palavra.

Ele disse: “Bem, Deus deu... Cristo deu poder à Sua igreja e disse-lhes que tudo o que ligarem na 
terra seria ligado no céu.”

Eu disse: “Essa é a verdade exacta.”

Ele disse: “Nós temos... sobre estes princípios, temos poder para livrar do pecado.”

Eu disse: “Se fizerem da forma que isso foi dado à igreja e da forma que eles faziam, eu vou aceitar. 
Se o fizerem, há água aqui para serem baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos 
pecados - não é alguém a dizer-lhe que os seus pecados estão remidos.” Exactamente.

Veja Pedro com as chaves no dia de Pentecostes. Lembre-se, ele tem as chaves de que eles estão 
a falar. E o homem disse: “Varões e irmãos, que faremos para nos salvarmos?”
28

Pedro disse: “Arrependei-vos, cada um de vós. Sede baptizados no nome de Jesus Cristo.”

Para quê? “Para a remissão dos pecados. E então recebereis o dom do Espírito Santo, porque a 
promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor 
nosso Deus chamar.” Está certo. Então isso encerra o assunto para sempre. Está terminado. Acabou.

Agora, mas veja, o anticristo veio, como já ilustramos e mostramos. Que revelação! Bem, bem! E 
pensar que todos estes anos temos visto a mover-se e  aqui  está  absolutamente,  directamente  “assim
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diz o Senhor.”

Agora, e reparamos neste intervalo agora entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Agora, o capítulo 7 de 
Apocalipse aqui é um... revela um acontecimento. Não está aqui sem razão. Não foi colocado aqui no 
meio sem razão, veja. Está aqui por um propósito e é uma revelação que revela alguma coisa.

29

Repare, como se encaixa de forma misteriosa e matemática na Escritura, exactamente. Crê na 
matemática de Deus? Se não crer, então está perdido... vai perder-se de certeza na Palavra. Se 
começar a colocar um quatro, ou um seis, ou algo assim para além das palavras matemáticas, em ordem, 
de certeza que vai ter na sua imagem uma vaca a comer erva em cima de uma árvore algures. Vai ficar 
sem nada, porque Deus não... Toda a Sua Palavra anda completamente na matemática. Sim, senhor! 
Perfeito. O mais perfeito... Não há outra literatura escrita assim - tão perfeita na matemática.

Agora, o capítulo 8 revela apenas a cena do... a cena do sétimo selo, onde nada mais é revelado. 
Agora, nada é revelado no sétimo selo. Agora, não tem nada que ver com o capítulo 7 de Apocalipse. 
É... a revelação do sétimo selo é perfeitamente silenciosa. E se eu apenas tivesse tempo (vou tentar 
alguns lugares) para lhe mostrar desde Génesis, este capítulo 7... fala-se deste sétimo selo. Desde o 
princípio em Génesis, este sétimo... estes selos avançaram.

30

Não se lembra desta manhã falarmos destas coisas? E veja esta noite a referi-las e vai ver quando 
chegar a esse sétimo selo, pára. Jesus Cristo está a falar. Falou do tempo do fim e de quando teve... 
falou de todos os seis selos. Quando chegou ao sétimo, parou. Aí está, veja. É uma coisa importante.

Agora, vamos falar aqui agora deste capítulo 7 só por um minuto, para fazer a ponte entre o sexto e 
o sétimo selo, porque esse é o único material que temos para continuar agora mesmo, é o sexto. Entre o 
sexto e o sétimo selo está o chamamento de Israel.

31

Agora, eu tenho muitos bons amigos Testemunhas de Jeová aqui sentados. É tudo passado. Talvez 
alguns deles ainda sejam Testemunhas de Jeová. Mas eles sempre aplicaram (o Sr. Russel) estes 144.000 
para estarem na noiva sobrenatural de Cristo, veja. Não são. Não tem nada que ver com a era da igreja. 
É de certeza Israel. (Agora, vamos ler dentro de alguns minutos). Agora, este intervalo entre o sexto... 
os selos é o chamamento e o selar dos 144.000 Judeus chamados durante o período de tribulação, 
depois da igreja partir, veja. Não tem nada que ver com a era da igreja. Oh, chamados em perfeita 
harmonia com a Escritura - as últimas três semanas e meia de Daniel, destinadas ao povo de Daniel, 
veja. Não são Gentios - o povo de Daniel e Daniel era um Judeu.

Agora, repare. Israel crê apenas nos seus profetas e depois de eles serem vindicados. E em lado 
nenhum, ao longo da era da igreja, desde a igreja apostólica primitiva, a igreja Protestante chegou a ter 
um profeta. Diga-me quem foi e mostre-me. Nunca. Eles tiveram na era apostólica primitiva um chamado 
Ágabo, que foi um profeta vindicado. Mas quando os Gentios entraram na herança de Deus e Paulo se 
voltou para os Gentios, depois de Pedro (como lemos ontem à noite) ter recebido do Senhor que Ele ia 
tirar um povo dos Gentios por amor do Seu nome, a Sua noiva, então nunca houve, nas páginas da 
história, um profeta Gentio.

32

Agora, vão atrás pela história e descubram. Porquê? Exactamente, seria contrário à Palavra. 
Exactamente. Quando o primeiro surgiu, era um leão. Esse era profeta, a Palavra. A seguir surgiu o 
trabalho, o sacrifício. A seguir surgiu a astúcia do homem. Mas foi-nos prometido no último dia que isso 
voltaria novamente à igreja, para o benefício do esclarecimento de tudo o que tem sido induzido em 
erro, mal feito, deixado por acabar. Porque está predito aqui que a mensagem do sétimo anjo terminaria 
os mistérios de Deus. E então nós vimos tudo isso. Nós vemos que isso está perfeitamente em harmonia 
com as Escrituras. É por essa razão.

33

Agora, consegue imaginar quando esta pessoa entrar em cena? Quando ele entrar, lembre-se, será 
tão humilde e assim, que até as igrejas vão falhar a uma grande distância. E consegue imaginar as 
igrejas, ainda debaixo da tradição dos reformadores, a chegar a receber um profeta de Deus, que seria 
firmemente contra os seus ensinamentos e organizações?

34

Agora, só há uma pessoa que consegue cumprir isso, só há um espírito que já esteve na terra, que 
eu conheça, seja... Teria de ser Elias no seu tempo. E foi predito que seria assim, que não é mais do que 
o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, Ele era a plenitude, Ele era um profeta, Ele era o Deus dos 
profetas, veja.

Cristo - veja como eles O odiaram. Mas Ele veio exactamente da forma que a Palavra disse que Ele 
viria. Mas já que Ele era um profeta, eles blasfemaram até saírem do reino de Deus ao chamar ao Espírito 
de Deus, que estava a discernir e assim por diante, um espírito imundo. Disseram que Ele era um 
adivinho ou um demónio. Isso é... um adivinho é um demónio, veja, um espírito demoníaco. Claro que 
sim. Sabia disso? Claro! Adivinhação é uma imitação de um profeta, que é completamente blasfémia 
perante Deus.

35
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Agora repare, chamado em perfeita harmonia com as escrituras dos últimos três anos e meio de 
Daniel. Repare, os crentes de Israel apenas são exortados no Velho Testamento a crer nos seus profetas 
depois do profeta ter sido vindicado. “Se houver alguém no meio de vós que é espiritual ou profeta, eu, 
o Senhor teu Deus, Me darei a conhecer a ele e falarei com ele em visões e por sonhos” - interpretar 
sonhos.

36

Se alguém tem um sonho, o profeta vai ser capaz de o interpretar. E se ele tem uma visão, ele fala-
a. “Eu me darei a conhecer a ele através de visões e sonhos... me darei a conhecer. E se aquilo que ele 
disser acontecer, então ouvi esse profeta, porque eu estou com ele. Senão, então não o temas.” Está 
certo. Afaste-se, deixe-o em paz, veja.

Agora isso... Agora, Israel vai sempre crer nisso. E não vê...? Porquê? Eu quero que entenda bem 
esta lição esta noite agora. Porquê? Porque essa é uma ordem de Deus para eles. Não me interessa 
quantos panfletos os Gentios consigam levar até ali e distribuir. Não me interessa quanto passe por 
Israel com uma Bíblia debaixo do braço a provar isto, aquilo, ou outra coisa qualquer. Eles nunca vão 
receber nada que não seja um profeta. Exactamente. Porque um profeta é o único que pode pegar na 
Palavra divina e colocá-la no seu devido lugar e ser um profeta vindicado. Eles vão crer nisso. Está 
certo.

37

Tal como eu estava a falar com um Judeu aqui em Benton Harbor, quando aquele John Ryan, que foi 
cego quase toda a sua vida, recebeu a sua visão. Eles levaram-me ali àquela Casa de David e este rabi 
veio com a sua barba longa. Ele disse: “Com que autoridade deu a visão a John Ryan?”

38

Eu disse: “No nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus.”

Ele disse: “Longe de Deus ter um filho!” E ele disse: “Vocês não podem cortar Deus em três bocados 
e dá-Lo a um Judeu, fazer Dele três deuses. Vocês são um bando de pagãos.”

Eu disse: “Eu não O corto em três bocados.” Eu disse: “Rabi, seria uma coisa estranha para si crer 
que um dos seus profetas disse uma coisa errada?”

Ele disse: “Os nossos profetas não dizem nada de errado.”

Eu disse: “De quem é que Isaías 9:6 estava a falar?”

Ele disse: “Do Messias.”

Eu disse: “Então o Messias vai ser um homem-profeta. Está certo?”

Ele disse: “Sim, senhor. Está certo.”

Eu disse: “Mostre-me onde é que Jesus falhou.” Eu disse: “Que relação é que o Messias-profeta vai 
ter com Deus?”

Ele disse: “Ele vai ser Deus.”

Eu disse: “Está certo. Agora, você tem isso na Palavra.” Que Ele me ajude, aquele Judeu ali e as 
lágrimas a rolar pela sua face, disse: “Eu vou ouvi-lo um dia mais tarde.”

Eu disse: “Rabi, crê nisso?”

E ele disse: “Olhe” - disse ele - “Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão.”

Eu sabia que ele estava no Novo Testamento. Eu disse: “Certo, Rabi. Então e agora?”

Ele disse: “Se eu pregasse isso, eu estaria ali [vocês sabem onde fica o lugar ali na montanha], ali 
em baixo na rua a mendigar o meu pão.”

Eu disse: “Eu preferia estar ali a mendigar o meu pão. [O Judeu ainda tem as suas mãos no dinheiro, 
você sabe, veja.] Eu preferia [e o seu nome em ouro no...]” - eu disse - “eu preferia estar ali a comer 
bolachas salgadas e a beber água do riacho e saber que estava em harmonia com Deus e provado, do 
que estar aqui com o meu nome naquele edifício em letras douradas assim e saber que estava longe de 
Deus. Eu sei isso.” Ele não me ouviu mais. Então, lá foi ele.

É isso. Não consegue cortar Deus em dois ou três bocados, chamados Pai, Filho e Espírito Santo e 
fazer três deuses e dá-lo a um Judeu. O Seu próprio mandamento é: “Não terás outros deuses diante de 
mim. Eu sou o Senhor teu Deus.” O que disse Jesus? Jesus disse: “Ouvi, oh Israel. Eu sou o Senhor teu 
Deus.” Um Deus; não são três. Você nunca lhes vai dar isso. Nenhum profeta vai falar de três deuses. 
Nunca vai ouvir isso. Não. Isso é pagão e herege, como o lugar de onde veio. Sim, senhor.

39

Repare, mas estes profetas virão. Não só isso... Os profetas agora estão em Apocalipse 11. Nós 
lemos uma parte disso e eu quero que leia enquanto estuda as fitas e assim por diante. Eles são profeta
40
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absolutamente vindicados pelo sinal dos profetas. Então Israel vai ouvir isso.

Agora, para vocês, meus amigos Testemunhas de Jeová, entendam agora que estes 144.000 não 
têm nada que ver com a noiva. Não há nada na Escritura para suportar isso. Não, senhor, não têm nada 
que ver. Eles são Judeus! - os eleitos que são chamados durante o tempo dos últimos três anos e meio 
das setenta semanas de Daniel. Agora, isso é... eu continuo a citar isto, não é tanto para vocês todos 
aqui, mas veja, as pessoas... estas fitas vão a todo o lado. Veja, vocês entendem isso. Vocês ouvem-
me a citar isso, é por esse propósito.

Repare, agora, veja, como eles tiveram de cegar... Vê como eles tiveram... Jesus... ou Deus teve de 
cegar os Judeus para os impedir de reconhecer Jesus? Se eles soubessem... se eles apenas soubessem 
que aquele era... Vendo o sinal que Ele operou, se eles estivessem no seu estado correcto - como 
estavam lá debaixo da lei onde Deus os ordenou acerca de um profeta - e eles vissem que Jesus fez 
aquilo, eles teriam dito: “Este é o Messias.” Porque é que isso aconteceu?

41

Aqueles naquela era que tinham os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, os Seus 
apóstolos e assim por diante, eles viram e reconheceram. Porque é que os outros não viram? Vê? Eles 
ficaram cegos. Não conseguiam ver; ainda não vêem hoje. E não vão ver até que ela nasça como nação 
de uma só vez. A Palavra não pode falhar. Lembre-se, a Palavra não pode falhar. Não me interessa 
quantas sensações você tem e tudo o que acontece, essa Palavra continua a não poder falhar! Vai ser 
exactamente da forma que Deus disse que seria, veja.

42

Agora, nós damos conta que estas coisas devem acontecer. E é por isso que eles não reconheceram 
Jesus quando Ele identificou perfeitamente que era o profeta. Até a mulher Samaritana ali no poço... Ele 
nunca tinha estado em Samaria. Ele apenas foi lá e disse que tinha necessidade de passar por ali. E Ele 
foi lá e estava lá aquela mulher. E ela, no estado em que estava, ainda se encontrava em melhor estado 
para receber o evangelho do que aqueles sacerdotes religiosos e assim daquele dia. Ela conseguiu. Claro 
que sim. Agora veja, mas apesar de toda a rejeição deles, um dos homens mais nobres deles admitiu que 
eles sabiam que Ele era um mestre enviado por Deus.

43

Eu estava a falar com um dos melhores médicos que há nos estados do sul, no seu consultório há 
pouco tempo. Um especialista muito bom em Louisville, um homem muito bom. E eu disse-lhe, disse: 
“Doutor, quero fazer-lhe uma pergunta.”

44

Ele disse: “Muito bem.”

Eu disse: “Eu reparei no seu sinal médico, do pessoal. Você tem uma serpente enrolada à volta de 
uma haste. O que representa isso?”

Ele disse: “Não sei.”

Eu disse: “Isso representa o seguinte: era um símbolo de cura divina em que Moisés ergueu a 
serpente de bronze no deserto, veja, que era apenas um símbolo, era apenas um símbolo do verdadeiro 
Cristo.” Agora, hoje, a medicina é um símbolo de cura divina. E apesar de muitos não crerem, médicos 
muito bons crêem. Mas, alguns deles não crêem, mas o próprio emblema que eles carregam testifica do 
poder do Deus Todo-poderoso, quer eles creiam ou não. Está certo. Há uma serpente de bronze 
pendurada numa haste num emblema médico.

Agora, repare nestes Judeus. Agora, as escamas da cegueira estavam nos olhos destas pessoas. 
Não conseguiam fazer nada acerca disto. Estavam lá e Deus colocou-as lá. E vão ficar ali até à era em 
que lhes foi prometido este profeta vindouro. Podem enviar missionários. Podem fazer o que quiserem. 
Israel nunca se vai converter até que estes profetas entrem em cena e isso será depois do rapto da 
igreja Gentia. Tal como a era do bezerro não podia receber o chamamento do leão, porque Deus disse na 
Sua Palavra que surgiu o espírito de um bezerro. E na era dos reformadores, surgiu um homem. Vê? Você 
apenas... É a única coisa que eles podem receber. E lá agora, eles estão cegos. É só isso que está a 
acontecer.

45

Agora repare, mas está a chegar a era em que os Gentios vão terminar. Havia uma árvore e as raízes 
eram Judaicas. E foi cortada e o Gentio foi enxertado, o zambujeiro e gerou o seu fruto. Agora, quando 
essa noiva Gentia é cortada (essa árvore noiva de que eu falei) e for levada à presença de Deus, Deus 
vai varrer esses Gentios incrédulos aqui para o lado (a virgem adormecida) e vai enxertar novamente. Ele 
prometeu que ia fazer isso. E até essa altura, você só tem de saber onde... Se souber para onde vai, 
bem, muito bem. Se não souber, ora, está a tropeçar na escuridão.

Agora, é aí que os Judeus se vão converter, durante essa era. Agora... como a era da igreja, 
debaixo do poder da promessa ungida, eles vão receber Cristo; mas, agora, não é enquanto os Gentios 
estão dentro.

46

Agora, conseguimos ver que tipo de mensagem é que estes dois profetas de Apocalipse, no capítulo
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11, vão pregar. Agora consegue ver claramente aquilo que eles vão fazer. Porque o remanescente, ou os 
144.000 predestinados, recebem o selo de Deus.

Vamos ler. Agora, ouçam com muita atenção agora. Agora, eu quero que leiam comigo, se puderem, 
porque vou referir isto daqui a pouco. O capítulo 7 - agora isto está entre o sexto e o sétimo selo.
47

...depois destas coisas...

Depois destas coisas - destes selos, este sexto selo foi solto e esse é o período de tribulação. 
Todos entendem isso agora? O sexto selo foi solto e a tribulação está a decorrer. Depois disto, o quê?

...depois destas coisas, vi quatro anjos, que estavam sobre os quatro cantos da terra, 
retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem 
sobre o mar, nem contra árvore alguma . [quatro anjos]

E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo; e 
clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e 
o mar,

Dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos 
assinalado os servos...

Não é a noiva; os servos. Não são os filhos; os servos. Israel foi sempre os servos de Deus. A igreja 
são filhos, veja, por nascimento. Israel é o Seu servo. Veja, em todo o lugar é sempre... Abraão era os 
servos Dele. Nós não somos servos; nós somos filhos, filhos e filhas.

...do nosso Deus nas suas testas. [Agora veja, do nosso Deus nas suas testas.]

E ouvi o número dos assinalados , e 
eram cento e quarenta e quatro mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel.

[agora, quero que ouça a leitura disto com atenção]

Ele diz perfeitamente os nomes deles. Agora, se estiver aqui alguém do Israelismo Britânico [crença 
de que os povos das Ilhas Britânicas são os descendentes directos das tribos de Israel - Trad.] sentado, 
ouça como isto tira o fôlego a isso, veja.

48

Da tribo de Judá, havia doze mil assinalados ; da tribo de Rúben, doze 
mil assinalados; da tribo de Gad... doze mil.

[chamou a tribo]
 [Veja as suas tribos agora.]

Da tribo de Aser, doze mil assinalados; da tribo de Naftali, doze mil assinalados... da 
tribo de Manassés... doze mil.

Da tribo de Simeão... doze mil assinalados; da tribo de Levi, doze mil assinalados; da 
tribo de Issacar... doze mil. ... doze mil. [Issacar, penso eu, pronuncia-se assim]

Da tribo de Zebulon... doze mil; da tribo de José, doze mil assinalados; da tribo de 
Benjamim, doze mil assinalados.

Agora, aí estão doze tribos, doze mil de cada tribo. Doze vezes doze dá quanto? 144.000. Agora 
veja, aquelas eram todas as tribos de Israel. Agora veja. Depois disto, agora vem aqui outro grupo. 
Agora, a noiva já partiu. Nós sabemos isso, mas veja este grupo que aparece.

49

Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de 
todas as nações… tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o 
Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos.

E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está assentado no 
trono, e ao Cordeiro.

E todas as nações estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, e 
prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus,

Dizendo: Amém. Bênção, ...glória, ...sabedoria, ...acção de graças, ...honra, ...poder, 
...força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.

E um dos anciãos... 
 E um dos anciãos me falou, dizendo: Estes, quem são...?

[Agora, ele está diante dos anciãos aqui, como o vimos ao longo dos 
selos.]

Agora João, sendo um Judeu, reconheceu o seu próprio povo. Ele viu-os na forma de tribo. Está 
certo? Ele reconheceu e chamou a cada uma das tribos. Mas agora, quando ele vê estes, ele fica meio 
confuso. E o ancião sabe isso, por isso disse: “Quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? E 
de onde vêm?” [João a responder agora]:

50
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E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. 
 E ele disse-me: Estes são os que vieram de grande tribulação 

, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no 
sangue do Cordeiro.

[João não os conhecia, veja. De todas as tribos, 
línguas e nações.] [por 
outras palavras, a grande tribulação]

Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem, de dia e de noite, no seu templo; e 
aquele que está assentado sobre o trono habitará no meio deles.

Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre 
eles,

Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os apascentará, e lhes servirá de guia 
para as fontes das águas da vida, e Deus limpará... dos seus olhos toda a lágrima.

Agora, nós abrimos... chegamos ao selo. Reparou que eles eram... Primeiro, começamos agora com 
Israel; e depois vemos a igreja purificada. Não é a noiva; a igreja purificada pela tribulação aparece aqui 
- um grande número de corações realmente sinceros que surgem da grande tribulação. Não é a igreja. Já 
partiu, a noiva. Aí está a igreja.

51

Agora, vemos um pouco mais tarde que Jesus disse que se assentaria o trono e como eles iam estar 
no juízo - cada um. Agora, vemos agora que estas pessoas foram seladas com o selo do Deus vivo (está 
certo?), estes Judeus.

Qual é o selo do Deus vivo? Agora, eu não estou a chamar a nenhum... não estou a ferir quaisquer 
sentimentos. Estou apenas a dizê-lo, vê? Sabia que depois de ler muitos estudiosos que escreveram 
acerca disto, eles afirmam que este grupo aqui, lavado pelo sangue, é, na verdade, a noiva? Sabia que 
muitos estudiosos também afirmam que os 144.000 são a noiva? Que... Alguma coisa tem de estar 
errada aqui... tem de estar aqui certa, porque alguma coisa está errada agora.

Repare, os nossos irmãos Adventistas dizem que o selo de Deus é guardar o dia de Sábado. Vocês 
sabem isso. Mas eu quero uma porção de Escritura acerca disso, para mostrar que guardar o dia de 
Sábado é o selo de Deus. Veja, é apenas... alguém retirou essa ideia. Mas se ler Efésios 4:30, diz: “Não 
entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção.” Sim, 
senhor.

52

Quando a obra de mediador estiver terminada e você vier... Cristo vier para redimir os Seus. Você 
está selado, não é até ao próximo reavivamento. Quando você chega a ser selado com o Espírito Santo, 
é uma obra terminada em que Deus o recebeu e não há forma de fugir disso. Você diz: “Bem, eu tinha e 
saiu.” Não, você não tinha. Deus diz que continua até ao dia da redenção. Agora, discuta com Ele. “Até 
ao dia da vossa redenção.”

Repare, como havia... como eles eram um remanescente de acordo com a eleição - estes Judeus, 
agora. O remanescente, de acordo com a eleição nos dias do primeiro ministério de Elias aos Judeus, 
onde sete mil crentes foram separados pela mão de Deus... Agora, há-de haver neste remanescente 
desta altura, a chegar ao tempo dele, 144.000 de acordo com a eleição, que a mensagem naquela 
altura... para crer na mensagem, serão 144.000.

53

Agora, você diz: “Oh, espere um minuto agora, irmão. Eu não sei como é com esta coisa de eleição. 
Bem, eu nunca li isso ali.” Muito bem, vamos ver se está certo ou não. Vamos voltar a Mateus e vamos 
chegar aqui e ver se conseguimos encontrar alguma coisa sobre isto em algum lugar. Eu creio, agora, 
que estou certo. (Eu não tenho isso escrito aqui, mas acabou de vir à minha mente). Vamos ver no 
final... o versículo 30, onde fomos ontem à noite - o final do sexto selo no versículo 30.

Agora, vamos ler isso e ver agora onde é que chegamos. O versículo 31, veja, eles vão ver o Filho 
do homem a vir na glória. Agora, o versículo 31:
54

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

Os eleitos vão sair. O que é isto? - depois é o período de tribulação. O... Deus vai chamar os Seus 
eleitos e esses são os Judeus durante aquele tempo - os eleitos. A Bíblia fala disso. Paulo fala disso. De 
acordo com a eleição, haverá 144.000 (de acordo com a eleição) que vão crer na mensagem, de 
literalmente milhões que vão lá estar.

55

Havia milhões na Palestina nos dias da profecia de Elias e sete mil foram salvos, no meio de milhões. 
Agora, de acordo com a eleição, onde milhões de Judeus estão reunidos na sua terra... Tornou-se um 
país. Haverá lá milhões, mas só 144.000 eleitos vão ser tomados. Eles vão ouvir a mensagem.

É a mesma coisa na igreja Gentia. Há uma noiva e ela é eleita e vai ser chamada de acordo com a 
eleição.  Repare,  tudo  isto  tipifica  perfeitamente  a  igreja,  os  crentes  eleitos.  Os  outros  não  crêem.
56
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Consegue-se ver. Fale uma verdade a um homem e deixe que seja provada pela Palavra e depois 
vindicada: “Não creio.”

Pode... Não se meta mais com isso. Jesus disse para não o fazer. Disse: “É como lançar pérolas a 
porcos.” Disse: “Deixai-os. Vão virar-se e pisar-vos debaixo dos seus pés. Vão fazer troça de si. Afaste-
se e deixe-os. Se o cego guiar o cego...”

Eu fui ter com um homem há pouco tempo. Ele veio ter comigo, melhor dizendo. Ele tinha andado a 
discutir por todo o lado contra a cura divina. E ele veio e disse: “Eu não creio na sua cura divina!”
57

Eu disse: “Bem, acho que não lhe ia servir de nada, porque eu não tenho nenhuma.” Eu disse: “Mas 
a de Deus é perfeita.”

Ele disse: “Não existe tal coisa.”

Eu disse: “Amigo, você já vem demasiado tarde para dizer isso. Já esperou demasiado tempo para 
dizer isso. Podia ter discutido há uns anos atrás. Mas agora há outra era - há milhões para dar 
testemunho disso.” Eu disse: “Vem demasiado tarde agora, amigo, para dizer isso.”

Ele disse: “Bem, eu não creio nisso, não me interessa o que você faça.”

Eu disse: “Claro que não. Não pode.”

Ele disse: “Fira-me de cegueira.” Disse: “Se tiver o Espírito Santo como Paulo” - disse - “fira-me de 
cegueira.”

Eu disse: “Como é que o posso fazer quando você já está cego?” Eu disse: “O seu pai já o cegou 
para a verdade.” Eu disse: “Você já está cego.”

E ele disse: “Eu não ia crer, não me interessa o que pudesse fazer. Quantas provas pudesse mostrar 
ou qualquer coisa assim, eu ainda assim não ia crer.”

Eu disse: “Claro. Não foi para incrédulos; foi apenas para crentes.”

O que foi isso? Veja, você sabe logo ali que a eleição não existe. Não se meta com isso. Jesus fez a 
mesma coisa. Ele disse: “Deixai-os. Se o cego guiar o cego, não vão ambos cair no abismo?” Mas 
quando Ele chegou a uma prostituta, pegou fogo. O que era isso? Era uma semente eleita ali, veja. Ela 
viu logo isso agora.

58

Quando Ele veio ter com Pedro, havia ali uma semente colocada e eles viram isso. “E todos os que o 
Pai me deu [deu, no passado] me deu, virão. Eles virão a mim.” Oh, bem, eu gosto muito disso! Sim, 
senhor. Repare, os crentes crêem. Os incrédulos não conseguem crer. Assim, agora, se alguém quiser 
discutir acerca da semente da serpente e assim e você tenta mostrar-lhes, eles não vão ouvir, afaste-
se. Deixe-os. Veja, Deus não discute, nem os Seus filhos discutem.

Repare, os 144.000 Judeus eleitos de Deus não se curvam ao denominacionalismo da besta - 
estátuas nem nada. Apesar da nação deles estar num concerto com isso naquela altura - Israel está 
num concerto - mas aqui estão 144.000 que não o vão fazer. Esses são os eleitos.

59

Aqui está a mesma coisa na igreja Gentia agora. É um grupo eleito. Não os consegue levar para esse 
tipo de coisa. Eles não vão crer. Não, senhor. Quando a luz os atinge uma vez, isso está encerrado 
nessa altura. Eles vêem o... vêem isso acontecer, então vêem isso vindicado e provado que é assim e 
olham aqui para a Bíblia e vêem essa Palavra... Pode parar de se meter com eles, porque eles crêem. É 
tudo. É tudo. Apesar de não conseguirem explicar, eles sabem que captaram isso. Como eu digo: “Há 
muitas coisas que eu não consigo explicar, mas eu sei que são reais, independentemente disso.”

Muito bem. Este tempo foi entre o sexto e o sétimo selo, em que Ele chama estas pessoas, faladas 
por Jesus em Mateus, no capítulo 24 e no versículo 31, que acabamos de ler, veja. As trombetas aqui... 
as duas testemunhas... Quando a trombeta soa... é a trombeta das duas testemunhas da era da graça 
para os Judeus. Uma trombeta soa - repare, uma trombeta soa. Ele diz: “Clamor de trombeta.” Agora, 
repare aqui - 31.

60

“E ele enviará os seus anjos (não é um, veja, são dois), com rijo clamor de trombeta.” O que é isto? 
Quando Deus se prepara para falar, há um som de uma trombeta. Essa é sempre a Sua voz, a chamar 
para a batalha, vê? Deus fala. Estes anjos surgirão com o sonido da trombeta. E reparou que na 
mensagem do último anjo, a trombeta soa; na mensagem do primeiro anjo, uma trombeta soa; no 
segundo anjo, uma trombeta soou, quando ele a enviou.

Repare. Mas quando os selos foram anunciados, eles estavam todos numa grande coisa divina para 
chamar um grupo do meio do povo. Houve uma trombeta que soou e sete selos foram abertos.
61
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Repare, reunindo os Seus Judeus eleitos das quatro partes dos céus... Ele falou dos seis selos como 
nós vimos, mas não falou do sétimo selo. Ele nunca disse nada aqui acerca do sétimo selo em lado 
nenhum. Veja, rapidamente, no versículo 32 passa a uma parábola acerca do tempo do chamamento dos 
Judeus eleitos.

Agora, veja aqui, veja. “E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão 
os seus eleitos, desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.” Agora Ele começa... 
Veja, Ele não diz nada acerca do sétimo selo aqui, veja. Ele falou do sexto selo - primeiro, segundo, 
terceiro, quarto, quinto e sexto - mas repare:

62

Aprendei, pois, esta parábola da figueira: Quando já os seus ramos se tornam tenros e 
brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.

Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas.

Esse último... essa pergunta que eles Lhe fizeram: “E qual será o sinal do fim do mundo?” Quando 
virdes estes Judeus... Quando virdes estas coisas a acontecer, vocês sabem o que acontece. Agora, 
quando virdes estes Judeus... a falar com os Judeus.

63

Agora veja. Para quem é que Ele está a falar? Gentios? Judeus! Judeus, vê? Agora, Ele disse: “Vós 
sereis odiados de todas as nações pelo meu nome” e assim por diante. Agora, quando Ele disse... Vêem 
estes Judeus a começar a brotar os seus rebentos lá, quando esse... Israel começa a voltar, a entrar no 
seu país. Quando ela lá chegar, a igreja está pronta para o rapto e só restam três anos e meio até ao 
fim do velho mundo. E ela entra no caos e chega o milénio à nova terra. Disse: “Mesmo às portas.”

Agora, mil anos na terra são apenas um dia para Deus. E três anos e meio, o que seria isso? Uns 
segundos no tempo de Deus. Foi por isso que Ele disse: “Está às portas.” “Em verdade vos digo que não 
passará esta geração [terminado, este povo] até que todas estas coisas...” o quê? O que é que não vai 
passar? Eles sempre tentaram matar o Judeu da terra. Nunca vão ser capazes de o fazer.

64

Mas repare, a mesma geração de Judeus que viram o regresso à Palestina, essa geração veria estas 
coisas a acontecer. E só nos últimos dois anos ela tem... tornou-se completamente uma nação com a 
sua própria moeda e seja o que for. Aí está ela.

Agora, onde é que nós estamos, amigos? Os selos e tudo o resto a abrir-se - estamos a chegar aqui 
ao meio. Aí está. Vê onde estamos? Espero que entendam. Eu não tenho instrução. Eu sei o que estou a 
dizer, mas talvez não consiga explicar de forma a fazer sentido para vocês. Mas eu espero que Deus 
tome as palavras que estão misturadas e as divida correctamente, veja, e vos permita saber o que é, 
porque estamos à porta. Estamos aqui no tempo.

65

Agora repare. Veja, agora mesmo, Ele vira-se para estes Judeus e, no tempo do fim, Ele diz o que 
vai acontecer. Nós sabemos que até mesmo agora (nós sabemos, estamos todos cientes), que as tribos 
estão dispersas. Estão dispersas há 2500 anos. Foi profetizado que seriam dispersas pelos quatro 
ventos. Sabia disso? Nós sabemos isso. Claro que não vamos ter de voltar atrás e ver isso, porque eu 
tenho uma coisa aqui muito importante. Eu quero que vejam, antes de ficarem demasiado cansados e 
antes que eu fique esgotado.

Repare, nós sabemos que toda a tribo (isto é, a cronologia tribal, ou como lhe quiser chamar, ou a 
geologia ou...), as posições das tribos não estão mais juntas. Estão dispersas por toda a parte. Os 
Judeus que se estão a reunir em Jerusalém não são... Eles nem sequer conhecem as suas tribos. Eles já 
não têm mais estandartes tribais nem nada. Tudo o que eles sabem é que são Judeus. Foi profetizado 
que eles estariam assim pelo mundo inteiro.

66

Agora, os livros deles foram destruídos. Eles não sabem... Você diz: “A que tribo pertence?”

“Não sei.”

“A que tribo...?”

“Não sei.” Um de Benjamim, um desta e um daquela. Eles não sabem de onde são. Os livros deles 
foram destruídos pelas guerras e por 2500 anos... A única coisa que eles sabem é que são Judeus. Só 
isso. Por isso, eles sabem que estão de volta à terra natal. No entanto...

Repare, apesar de eles não saberem quais são as suas tribos, Deus sabe. Eu gosto muito disso. 
Sabe, Ele até disse: “Cada cabelo na tua cabeça está contado.” Repare, Ele não perde nada. “Eu o 
levantarei no último dia.”

Apesar de eles terem perdido os seus estandartes tribais e os seus... de quem é cada um e se eles 
são isto ou aquilo... Eles não sabem se são de Benjamim, ou se são de Rúben ou de Issacar ou de onde 
são. Mas, ainda assim, Deus chama-os aqui.
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Agora repare, em Apocalipse 7 nós lemos isto: doze mil de cada tribo. Dos eleitos de tudo isso, há 
doze mil de cada tribo que são eleitos e eles são colocados em ordem. Oh bem! Quem são eles? Eles 
estão na ordem tribal. Eles ainda não estão agora, mas vão estar. Eles estão na ordem tribal. O que é 
que vai estar na ordem tribal? Não é o Judeu comum. Não, mas os que são eleitos - os 144.000 vão ser 
colocados na ordem tribal. Oh, bem! Como eu gostava de vos mostrar. Nós não vamos entrar nisso, mas 
é exactamente aquilo em que a igreja tem de estar - mesmo na ordem!

67

Agora, eu quero que veja com muita atenção e leia comigo por um minuto. Agora, aqui está uma 
coisa que talvez nunca tenha reparado no chamamento das tribos. Eu disse-vos há pouco para lerem 
Apocalipse 7. Leia comigo e veja essas tribos. Em Apocalipse 7, Dan e Efraim estão em falta e não estão 
numerados com eles. Reparou nisso? José e Levi foram os substitutos nos seus lugares. Reparou nisso? 
Dan e Efraim não estão lá. Não, senhor. Mas José e Levi foram os substitutos no lugar de Dan e Efraim. 
Porquê? O Deus que nunca se esquece lembra-se de toda a promessa da Sua Palavra. (Oh, eu gostava 
de pregar sobre isso!) Deus não se esquece de nada, apesar de parecer que sim.

68

Como Ele disse a Moisés... Israel tinha estado ali por quatrocentos anos. Eles tinham de sair naquela 
altura. Ele disse a Abraão que a sua semente seria peregrina numa terra estranha por quatrocentos 
anos, depois Ele ia tirá-los com uma mão poderosa. Mas depois Ele disse a Moisés: “Eu lembrei-me da 
minha promessa e desci para validar aquilo que eu disse.” Deus não se esquece. Ele não esquece as 
Suas maldições; nem se esquece das Suas bênçãos. Mas toda a promessa que Ele fez, Ele permanece 
com ela!

Aqui está porque é que eles estavam em falta, agora, se reparar. Agora leia... eu quero que leia 
comigo agora. Vá a Deuteronómio versículo 29... capítulo 29, melhor dizendo. Há uma razão para que 
estas tribos não estejam ali. Tudo tem uma razão. Deuteronómio - nós queremos ver o capítulo 29 de 
Deuteronómio. Agora, o Senhor nos ajude para que possamos entender agora. Agora, nós queremos 
começar em Deuteronómio, capítulo 29 e versículo 16. Agora ouça - Moisés a falar:
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(Porque vós sabeis como habitámos na terra do Egipto, e como passámos pelo meio das 
nações, pelas quais passastes;

E vistes as suas abominações e os seus ídolos, o pau ...a pedra, a prata ...ouro que 
havia entre eles,) [Todos carregavam alguma coisa - uma pequena estátua de S. Cecília. 
Você sabe, algo assim, veja.]

@@Para que... [ouça]

Para que entre vós não haja homem, ...mulher, nem família, nem tribo, cujo coração, 
hoje, se desvie do SENHOR, nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações; para que, 
entre vós, não haja raiz que dê fel e absinto;

E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, 
dizendo: Terei... paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração;...

Veja, as pessoas dizem: “Ah, ele abençoa-se a si mesmo.” Você sabe, fazem uma pequena cruz, ou 
algo assim como eles fazer agora - a mesma coisa, veja. Veja, é uma característica pagã como os 
pagãos fazem. Ele abençoa-se a si mesmo no seu próprio coração, na sua própria imaginação, na sua 
própria mente...

70

...para acrescentar, à sede, a bebedice [bebem, dizem: “Isso não faz diferença 
nenhuma; enquanto for à igreja está tudo bem.” Então:]

O SENHOR não lhe quererá perdoar; mas, então, fumegará a ira do SENHOR e o seu zelo 
sobre o tal homem, e toda a maldição escrita neste livro [não retire uma palavra nem 
acrescente uma palavra a isso, veja] jazerá sobre ele; e o SENHOR apagará o seu nome de 
debaixo dos céus. [Isso é enquanto ele estiver aqui na terra - debaixo dos céus.]

E o SENHOR o separará para mal, de todas as tribos de Israel, conforme a todas as 
maldições do concerto escrito no livro desta lei.

Por isso, se alguém servir um ídolo, ou guardar consigo um ídolo, ou abençoar-se na sua própria 
imaginação da sua mente e servir a ídolos, Deus disse: “Homem, mulher, família, ou tribo, o seu nome 
será completamente apagado do meio do povo.” Agora, está certo? Como é verdade! A idolatria fez a 
mesma coisa na igreja há anos atrás e faz hoje.

71

E agora repare. Veja como o anticristo tentou fazer um anti-movimento. Quantos sabem que o diabo 
tipifica e segue o modelo de acordo com os santos de Deus? O que é o pecado? É a coisa certa 
pervertida. O que é uma mentira? É a verdade deturpada. O que é o adultério? É um acto correcto, um 
acto legal, feito erradamente, veja.
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Agora, ao tentar fazer isto - apagar um nome - reparou na era da igreja? A mesma besta que serve 
as imagens de pessoas mortas e assim por diante, tentou apagar o nome do Senhor Jesus Cristo e dar 
títulos como Pai, Filho e Espírito Santo. A mesma coisa com essa maldição atrás assim. Dan e Efraim 
fizeram exactamente isso com um rei hipócrita em Israel, um impostor - Jeroboão.

72

Agora repare, em I Reis no capítulo12. Eu sei que estamos... Isto, para mim, coloca um fundamento 
naquilo de que dependemos, aquilo que vemos. I Reis, eu quero ir ao capítulo 12, do 25 até ao versículo 
30.

E Jeroboão edificou a Siquem, no monte de Efraim, e habitou ali; e saiu dali, e edificou a 
Penuel.

E disse Jeroboão no seu coração : Agora tornará o 
reino à casa de David .

[veja, a imaginação do seu coração]
[Ele estava a ficar com medo, veja, porque o povo podia sair]

Se este povo subir... para sacrificar na casa do SENHOR, em Jerusalém, o coração deste 
povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá: e me matarão, e tornarão a Roboão, 
rei de Judá.

Pelo que o rei tomou conselho, e fez dois bezerros de ouro; e lhes disse: Muito trabalho 
vos será o subir a Jerusalém; vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir... da 
terra do Egipto.

E pôs um em Betel, e colocou o outro em Dan.

E este feito se tornou em pecado: pois que o povo ia até Dan, cada um, a adorar.

Vê? Efraim, em Betel, e Dan; e ele colocou ídolos e estes iam adorar isto. E aqui estamos na era do 
milénio, quase, e Deus ainda se lembra desse pecado. Eles nem sequer estão contados ali. Amém! Glória! 
Da mesma forma que Ele se lembra de todas as boas promessas, Ele lembra-se de todas as más também. 
Lembre-se... É por isso que eu creio, amigos... Eu sempre tentei permanecer com essa Palavra, não 
importa o quanto pareça estranha.

73

Veja, agora eles não pensaram nisso naquela altura. Eles não pensaram nisso naquela altura. Eles 
pensaram: “Bem, não lhes aconteceu nada.” Muito bem, mas aqui estão eles nesta era do milénio a 
estabelecer-se, quando os seus nomes e as suas tribos foram apagadas do meio deles, porque serviram 
a idolatria que Deus amaldiçoou.

Ele não disse que odiava os Nicolaítas e aquela Jezabel? Afaste-se disso. Ele não disse que ia matar 
as filhas de Jezabel de morte, que é separação eterna da Sua presença? Não confie nisso. Afaste-se 
disso. Assim, Deus lembra-se.

Repare.74

Mas reparou ali, seria apagado? Porquê? Debaixo do céu não havia sacrifício imediato que lhe 
pudesse dar o Espírito Santo para lhe permitir ver estas coisas, mas ele fez isso na sua própria mente 
egoísta. Mas Ezequiel, na sua visão, no milénio, vê-los novamente em perfeita ordem - Ezequiel, se 
quiser ler. Anote e pode ler para poupar tempo - Ezequiel 48:1-7, leia também do 23 ao 29. Ezequiel viu 
cada uma das tribos exactamente em ordem.

Muito bem. E também, em Apocalipse 14, João volta a vê-los na ordem tribal. Está certo. Cada tribo 
no seu lugar. O que aconteceu? Lembre-se, Ele disse: “debaixo dos céus” o seu nome seria apagado das 
tribos. Enquanto ele estivesse debaixo dos céus, não estaria mais. E estes 144.000 estão aqui na parte 
tribal ainda. Certo! Mas veja, eles tinham ficado cegos, eles só tinham o sacrifício de touros e de bodes, 
veja.
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Agora repare, Ele apagou-os de debaixo dos céus. Mas, o Gentios nos dias do Espírito Santo, pelo 
contrário, o seu nome foi completamente retirado do livro da vida e nunca mais podia ter perdão neste 
mundo nem no mundo vindouro. Está certo? É aí que nós estamos. Israel, debaixo de bodes, ovelhas - 
eles tinham um lugar. Enquanto estivessem aqui na terra, as suas tribos estavam em falta. Nunca podiam 
ser incluídas.

Agora, quando Ele os chamou ali, aos 144.000, elas estavam em falta. Está certo. Nem sequer foram 
numeradas ali. E José e Levi são colocados no lugar de Dan e Efraim. Agora, você consegue ver isso. 
Está aí mesmo perante si, veja. E aqui está a promessa de Deus lá atrás, centenas e centenas de anos 
antes disso.

76

Agora, o que aconteceu? Eles foram purgados durante o tempo do terrível período de tribulação. 
Agora, se Deus vai purgar essa virgem que era uma boa mulher, mas não conseguiu ter azeite na sua 
lâmpada  e  Ele  vai  purgá-la  através  da  perseguição  ali,  Ele  coloca  essas  tribos  ali  mesmo pela  mesma



15O Sétimo Selo

coisa, e purga-as durante o tempo do período de tribulação, porque é uma purificação. É juízo. Mas 
veja, eles, depois...

Veja aqui. Aqui vêm os 144.000 depois da purificação de Israel e aqui vem também... A virgem 
adormecida aparece purificada e tem vestes brancas, vê? Como isso é perfeito, como é belo!
77

Tal como Jacó no tempo da angústia, veja. Jacó no tempo da angústia... Ele tinha cometido erros. 
Mas ele passou pelo tempo de purificação, porque tinha errado para com o seu irmão, Esaú, veja. Ele 
enganou para obter o seu direito de primogenitura. Mas ele passou por uma purificação antes de poder 
ter o seu nome alterado de Jacó para Israel, que foi um tipo da ordem do modelo de Deus hoje.

Agora, vamos abrir agora no versículo 8 do... ou no versículo 1, melhor dizendo, do capítulo 8 - 
Apocalipse 8:1. Eu sei que estão cansados e eu apenas... Tentem ouvir só por alguns minutos agora. 
Que o Deus do céu nos ajude, é a minha oração.
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Devemo-nos lembrar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Está certo. As 
coisas escritas no livro selado com sete selos (selaram o plano de redenção desde antes da fundação do 
mundo), tudo termina. É o final. É o final do mundo em dificuldades, é o final da natureza em 
dificuldades, é o final de tudo. Aí é o final das trombetas, é o final das taças, é o final da terra. É até o 
final do tempo. O tempo esgota-se. A Bíblia disse isso.

Mateus, no capítulo 7... quero dizer Apocalipse, no capítulo 10, o... e do versículo 1 ao 7, o tempo 
termina. O anjo disse: “Não haverá mais tempo” quando isso... nos dias desta grande coisa que vai 
acontecer. Tudo termina nesta altura - o fim do... no final deste sétimo selo.

Repare. É o final da era da igreja, é o final do sétimo selo, é o final das trombetas, é o final das 
taças e até termina a introdução do milénio. Isso é no sétimo selo.
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É como disparar um foguete no ar. E esse foguete explode aqui e sobe e depois volta a explodir. 
Lança cinco estrelas. Uma dessas estrelas explode e rebentam cinco estrelas a partir daí. E depois uma 
delas explode e rebentam cinco estrelas a partir daí, veja. Vai-se desvanecendo. É isso que este sétimo 
selo... termina o tempo para o mundo. Termina o tempo para isto, termina o tempo para aquilo, termina o 
tempo para isto, termina o tempo... tudo terminou naquele sétimo selo.

Agora, como é que Ele o vai fazer? É isso que nós não sabemos, não é? Não sabemos. É mesmo o 
tempo para todas estas coisas e a introdução do milénio. Repare, a abertura deste selo foi tão grandiosa 
que o céu ficou calado por isso, em silêncio pelo espaço de meia hora. Agora, é grandioso? O que é isto? 
Foi silenciado - os céus. Nada se moveu durante meia hora.
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Agora, meia hora pode não ser muito tempo se você estiver a divertir-se. Mas na incerteza entre a 
morte e a vida, parecia um milénio. Era tão grandioso, Jesus nunca falou dele - nenhum dos outros. João 
nem o podia escrever. Não, foi-lhe proibido escrever aqui. Veja, havia apenas... Ele apenas... ele não 
escreveu, mas foi apenas silêncio.

E os vinte e quatro anciãos que estavam diante de Deus ali a tocar as suas harpas, eles pararam de 
tocar as suas harpas. Os anjos pararam com as suas canções no céu. Pense, os santos querubins e 
serafins, que... Isaías viu isso no templo com seis conjuntos... ou três conjuntos de asas - duas sobre o 
seu rosto e duas sobre os seus pés e a voar; e de dia e de noite ali perante Deus, a cantar “Santo, 
santo, santo, é o Senhor Deus Todo-poderoso.” E até quando entraram, ou chegaram ao templo, os 
pilares do templo se moveram com a presença deles. E estes santos serafins silenciados! Os anjos 
pararam de cantar! (Ufa!) A voar na presença de Deus, a cantar: “Santo, santo, santo” - eles calaram-
se.
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Não havia anjos a cantar, não havia louvores, não havia serviço no altar, nada! Houve silêncio - 
silenciosos, um silêncio sepulcral no céu durante meia hora. Todo o exército do céu esteve em silêncio 
durante esta meia hora, quando este mistério do sétimo selo no livro da redenção foi aberto. Pense 
nisso. Mas está aberto. O Cordeiro abre-o. Sabia disso? Eles ficaram em admiração, eu creio. Eles não 
sabiam. Ali estava. Eles apenas pararam. Porquê? O que é isto?

Agora, nenhum de nós sabe. Mas eu vou dizer-lhe a minha revelação acerca disso. E agora, eu não 
tenho tendência a ser um fanático. Se sou, desconheço, veja. Eu não me dou a confusões de delírio e 
coisas imaginárias. Eu já disse algumas coisas que podem ter sido um pouco estranhas para algumas 
pessoas. Mas quando Deus vem atrás e vindica e diz que é a verdade, então isso é a Palavra de Deus. 
Pode parecer estranho dessa forma, veja.
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E agora, com toda a certeza como eu estou na plataforma esta noite, eu tive a revelação que 
expôs... é de uma forma tripla. O que, eu vou falar-lhe pela ajuda de Deus, de uma parte dela. E depois 
você... Vamos lá primeiro. Aqui está a revelação para começar o que... Eu quero dizer-lhe o que é. O 
que acontece é que esses sete trovões, que ele ouviu a trovejar e foi proibido de escrever... É esse o
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mistério que está atrás desses sete trovões consecutivos a desenrolar-se.

Agora, porquê? Vamos provar. Porquê? É o segredo que ninguém conhece. João foi proibido de 
escrever sobre isso - até de escrever um símbolo acerca disso. Porquê? Este é o porquê. Não houve 
actividade nenhuma no céu. Podia declarar o segredo. Vê agora? Se é assim tão importante tem de ser 
incluído, porque tem de acontecer, mas quando os sete trovões...

83

Agora repare, quando os sete anjos surgem para fazer soar as suas trombetas, houve um trovão. 
Quando não há mais tempo, na última trombeta, há um trovão. Mas aqui são sete trovões seguidos: um, 
dois, três, quatro, cinco, seis, sete - esse número perfeito. Sete trovões seguidos fizeram soar as suas 
vozes, não fazendo... apenas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, seguidos. Depois, os céus não 
podiam escrever isso. Os céus não podiam saber acerca disso, mais nada, porque não há nada para 
continuar. Foi um tempo de descompressão. Foi tão importante que foi mantido em segredo para os 
anjos.

Agora, porquê? Se Satanás colocasse as mãos nisso, ele podia fazer grandes estragos. Há uma 
coisa que ele não sabe. Agora, ele consegue imitar qualquer coisa que ele queira e imitar qualquer tipo 
de dom (espero que estejam a aprender). Mas ele não pode saber isto. Nem sequer está escrito na 
Palavra! É um segredo total! Os anjos, tudo se calou! Se fizessem um movimento, podiam deixar escapar 
alguma coisa, por isso calaram-se - pararam de tocar as harpas. Tudo parou.

Sete - o número perfeito de Deus. Sete seguidos. Sete trovões seguidos fizeram soar as suas vozes 
em conjunto, como se estivessem a soletrar alguma coisa. Repare, naquela altura, João começou a 
escrever e ele disse: “Não escrevas.” Jesus nunca falou disso. João não podia escrever. Os anjos não 
sabiam nada acerca disso.
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O que é isto? É aquilo que Jesus disse que nem os anjos do céu sabiam nada acerca disso, veja. Ele 
mesmo não sabia. Ele apenas disse que Deus sabia. Mas Ele disse-nos que quando começarmos a ver 
estes sinais a aparecer... (Agora, estão a chegar a algum lado? Muito bem.) Repare, nós começamos a 
ver estes sinais a aparecer, veja. Se Satanás conseguisse deitar as mãos a isso...

Se quiser que alguma coisa aconteça... Agora, vai ter de acreditar na minha palavra acerca disto. 
Se eu estou a planear fazer alguma coisa, eu não falo a ninguém acerca disso. Não é que essa pessoa 
vá contar, mas Satanás vai ouvir, vê? Ele não consegue entrar no meu coração ali, enquanto Deus o 
tiver fechado com o Espírito Santo. Assim, é entre mim e Deus, veja. Ele não sabe nada acerca disso 
até você falar, então ele ouve.
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E eu tentei... eu digo às pessoas que vou fazer uma certa coisa e veja o diabo a abrir caminho o 
mais que ele pode para lá chegar, veja, para chegar lá primeiro. Mas se eu tiver a revelação de Deus e 
não disser nada sobre isso, então é diferente.

Lembre-se, Satanás vai tentar imitar! Ele vai tentar imitar tudo o que a igreja vai fazer. Ele já tentou 
fazer isso. Nós já reparamos nisso pelo anticristo. Mas isto é uma coisa que ele não consegue imitar. Não 
vai haver imitações para isto, veja, porque ele não o conhece! Não há forma de ele conhecer. É a 
terceira fase do chamado. Ele não sabe nada acerca disso, veja. Ele não entende...

Mas há um segredo que se encontra atrás disso. Glória a Deus nas alturas! Eu nunca mais posso 
pensar da mesma maneira pelo resto da minha vida. Quando eu vi...
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Agora, eu não sei o que... eu sei qual é o próximo passo ali, mas não sei como interpretar isso. Não 
vai ser longo. Eu escrevi isso aqui quando aconteceu, se conseguirem ver aqui: “Pára! Não avances mais 
do que isto aqui.”

Eu não tenho tendência a ser um fanático. Eu estou apenas a dizer a verdade. Mas lembre-se, o 
pequeno anzol que eu sempre tentei explicar? Como é que a alma estava ao lado de tal e tal e a 
consciência interior e todo esse tipo de coisas? Que apenas formou um grande grupo de imitações que 
começaram depois disso. Como eles têm de pegar na mão e segurar nas pessoas e ter a vibração - e 
todos tinham uma vibração na mão. Mas lembra-se de quando Ele me levou ali e disse: “Isto é essa 
terceira fase do chamado e ninguém vai saber!”? Lembra-se disso? As visões nunca falham! São 
perfeitamente verdade.

Agora repare, lembra-se da visão da constelação? (Charlie, aqui está você). Algo a acontecer, eu 
disse-vos esta semana que vocês... tem estado à vossa volta, mas eu queria que reparassem nisso. 
Lembram-se da constelação da visão dos anjos quando eu saí daqui para ir para o Arizona? Lembram-se 
de: “Que Horas São, Senhores?” Lembram-se disso?
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Reparem, só houve um grande estrondo de trovão e sete anjos apareceram. Está certo? Um 
estrondo de trovão, sete anjos apareceram. “E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi 
um dos  quatro  animais,  que  dizia,  como em voz  de  trovão:  «Vem,  e  vê».”  Repare,  um  trovão  -  sete
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mensagens que estiveram seladas e não podem ser reveladas até ao último dia, nesta era. Vê o que eu 
quero dizer?

Agora, já reparou na parte misteriosa desta semana? Era isso. Foi isso que aconteceu. Tem sido, não 
um ser humano, um homem; têm sido os anjos do Senhor. Repare, há três testemunhas aqui sentadas, 
que há uma semana atrás (há pouco mais de uma semana atrás) eu estava lá nas montanhas, perto do 
México, com dois irmãos que estão aqui sentados, a pegar num cardo... ou espinhos das minhas calças; 
e um estrondo aconteceu que quase, parecia, que tinha deitado as montanhas abaixo. Agora, está 
certo. Eu nunca disse aos meus irmãos, mas eles notaram uma diferença. E Ele disse-me: “Agora, 
prepara-te. Vai para o Este.”
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Aqui está a interpretação dessa visão. Vê? Agora, para que saiba, o Irmão Sothmann não apanhou a 
caça de que foi atrás. Nós estávamos a tentar apanhá-la para ele. E Ele disse: “Agora, esta noite, como 
um sinal para ti, ele não vai conseguir. Tu deves consagrar-te nesta altura para a visitação destes 
anjos.” E eu senti-me fora de mim, vocês lembram-se. E eu estava no Oeste; os anjos estavam a vir do 
Este. E enquanto passaram, eu fui levantado com eles. Lembram-se disso? - a vir para o Este.

E o Irmão Fred aqui esta noite é uma testemunha, e o Irmão Norman. Enquanto íamos para lá, eu 
quase persuadi aquele homem a ficar e a apanhar a sua caça. Está certo, Irmão Sothmann? Sim, ele 
está ali mesmo. Eu persuadi... mas, no entanto, Ele disse: “Ele não vai caçar.” Eu nunca disse nada - 
continuei em frente. Alguma coisa ao lado da tenda no dia em que... Você lembra-se, Irmão Sothmann, 
assim que algumas coisas estavam a ser faladas, eu coloquei-o a si e ao Irmão Norman (Onde está o 
Irmão Norman? Ali atrás), coloquei-vos debaixo de juramento, em que não iam falar daquilo que estava a 
acontecer. Está certo? Eu voltei-me e afastei-me daquela tenda, assim? Está certo? Porque era isto - é 
exactamente o que isso foi - e sabendo que não podia dizer até que acontecesse, para ver se as 
pessoas iam entender.

89

E reparou naquele anjo, eu disse ali, era um anjo estranho? Ele olhava mais para mim do que 
qualquer um dos outros. Lembram-se disso? Estavam numa constelação - três de um lado e um em cima. 
E aquele que estava mesmo ao meu lado aqui, a contar da esquerda para a direita, seria o sétimo anjo. 
Ele era mais brilhante, significava mais para mim do que os outros. Lembram-se, eu disse que ele tinha o 
peito para fora assim e estava a voar em direcção ao Este. Lembram-se assim? Eu disse: “Pegou em 
mim, levantou-me.” Lembram-se disso?
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Aqui está! Aquele que tinha o sétimo selo - aquilo que eu me tenho perguntado toda a minha vida. 
Amém! Aqueles outros selos significaram muito para mim, claro. Mas, oh, você não sabe o que isto 
representou! Por uma vez na vida... eu orei, eu clamei a Deus. Depois daquela reunião em Phoenix, 
qualquer uma das pessoas ali comigo sabe, eu estive nas montanhas. Uma manhã, eu levantei-me e fui 
até ao Cânion Sabino - grandes montanhas, acidentadas, altas. E eu subi ali e há um pequeno trilho a 
pé depois de começar - subi até ao Monte Lemmon que é uma caminhada de quarenta e oito quilómetros 
e havia cerca de 9 metros de neve lá em cima.
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Assim, lá na montanha, muito cedo antes do amanhecer, subindo este trilho, a fazer rolar as pedras 
enquanto caminhava, eu senti-me guiado a virar nesta direcção. E eu voltei-me e subi para umas 
grandes rochas recortadas - oh, bem, centenas de metros de altura. E eu ajoelhei-me entre essas 
rochas. Eu pousei esta Bíblia e pousei este livro - este pequeno bloco. Eu disse: “Senhor Deus, o que 
significa esta visão?” Eu disse: “Senhor, isto representa a minha morte?” (Vocês lembram-se que eu vos 
disse que pensava que significava a minha morte, porque alguma coisa explodiu, que até me abanou em 
pedaços. Vocês lembram-se. Quantos sabem... ouviram? Claro, todos vocês). E eu pensava que isto 
podia representar a minha morte.
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E depois no escritório, eu disse: “O que foi isso, Senhor? O que significa isto? Significa que eu vou 
morrer? Se for isso, está tudo bem. Eu não vou dizer à minha família. Deixa-me continuar, veja, se a 
minha obra está terminada.” E eu disse... Agora, o que foi isso? Mas Ele enviou de volta uma testemunha 
- vocês lembram-se de eu vos contar - mas não era isso, era um aprofundamento do meu trabalho.

Oh! Entendem, vêem? Lá no Cânion Sabino - o Pai celestial sabe isto - é tão verdade como vocês 
verem isso a acontecer, aqueles anjos a virem e vindicarem que cada mensagem é a mesma. Então 
sabem se vem de Deus ou não. Foi predito para vocês por uma visão. Eu não vos podia contar até que o 
serviço terminasse, porque foi-me proibido.
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No Cânion Sabino, lá naquela manhã, eu tinha as minhas mãos levantadas e o vento tinha-me 
arrancado o meu chapéu preto. Eu estava ali com as minhas mãos levantadas a orar. Eu disse: “Senhor 
Deus, o que significa isto? Eu não consigo entender, Senhor. O que devo fazer? Se é tempo da minha 
partida para casa, deixa-me ir daqui onde eles nunca me vão encontrar. Eu não quero que ninguém me 
lamente se eu partir. Eu quero apenas que a família pense que eu fui dar um passeio e não me vão 
encontrar. Esconde-me em algum lugar! Se eu vou partir, ora, deixa-me ir. Talvez o Joseph encontre a 
minha Bíblia aqui um dia e deixa-o usá-la. [Vê?] Se eu vou partir, deixa-me ir, Senhor.”
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E eu tinha as minhas mãos levantadas e, de repente, alguma coisa tocou na minha mão. Eu não sei. 
Não posso dizer. Adormeci? Não sei. Entrei num transe? Não sei. Foi uma visão? Não posso dizer. A única 
coisa que eu posso dizer é aquilo que eu... A mesma coisa que aqueles anjos eram. E tocou na minha 
mão e eu olhei e era uma espada. E tinha punhos de pérola - muito bonita. E tinha uma guarda sobre ela 
de ouro e a lâmina parecia, algo como cromado, como prata, só que era muito brilhante. E era afiada 
como uma lâmina, oh, bem! E eu pensei: “não é a coisa mais bonita?” - encaixava perfeitamente na 
minha mão. Eu pensei: “É muito bonita.” Mas eu disse: “Hei, eu sempre tive receio dessas coisas” - uma 
espada. E pensei: “O que é que vou fazer com isso?”
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E naquela altura uma voz ribombou por ali que abanou as rochas! Disse: “É a espada do Rei!” - e 
depois eu saí daquilo. A espada do Rei! Agora, se dissesse: “a espada de um rei...” Mas disse: “a espada 
do Rei” - e só há um “Rei” - e que é Deus! E Ele tem uma espada. É a Sua Palavra - pelo que eu vivo! 
Que Deus me ajude... de pé na Sua santa mesa aqui com esta santa Palavra aqui colocada. É a Palavra. 
Amém.

Oh, que dia em que estamos a viver! Que grande coisa! Vê o mistério e o segredo? A terceira... 
Estava ali, quando isto saiu de mim, algo veio a mim e disse: “Não temas.” Agora, eu não ouvi voz 
nenhuma - foi no meu interior a falar. Eu apenas disse a verdade, exactamente aquilo que aconteceu. 
Algo me tocou e disse: “Não temas. Isto é essa terceira fase do chamado.”
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Terceira fase do chamado. Lembram-se disso? Ele disse: “Tiveste tantas imitações disto, daquilo que 
tentaste explicar.” Disse: “Nem tentes explicar isto.” Lembram-se disso? Quantos se lembram daquela 
visão? Ora, está terminado. Está gravado e está por toda a parte. Isso já foi há cerca de seis anos 
atrás. Há sete anos atrás - já passaram sete anos. Disse: “Não tentes explicar isso.” Disse: “Esta é a 
terceira fase do chamado, mas eu vou encontrar-me lá contigo.” Está certo? Ele disse: “Não tentes...”

Eu estava com um pequeno anzol quando Ele me disse, disse: “Agora, puxa a primeira vez. E quando 
o fizeres, o peixe vai atrás do isco.” Disse: “Depois observa a segunda vez que puxares” - disse - 
“porque apenas virão peixes pequenos.” Ele disse: “Depois, a terceira vez que puxares vais apanhá-lo.”
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E todos aqueles ministros ficaram à volta e disseram: “Irmão Branham, nós sabemos que consegue. 
Aleluia, Irmão Branham.” (É aí que eu sempre fico preso - a um grupo de pregadores. Eu gosto muito das 
pessoas e elas querem que explique tudo - isto, aquilo).

E eu disse: “Bem” - eu disse - “não sei.” Eu disse: “Eu percebo de pesca.” Eu disse: “Agora, a 
primeira coisa que acontece...” Aqui está como se faz. Vocês vêm o peixe todo à volta. Têm de puxar o 
isco.“ (Bem, essa é exactamente a táctica da pesca). Por isso eu disse: ”Puxe o isco.“ Agora, veja, 
quando eu puxei o isco da primeira vez, o peixe foge depois disso, mas eles eram pequenos. Era assim 
que eles estavam a apanhar. Assim, então eu disse: ”Depois preparem-se...“ e eu puxei na margem e 
tinha um peixe. Mas parecia como uma pele por cima do isco, era apenas... era muito pequeno. E depois 
eu estava ali e algo disse: ”Eu disse-te para não fazeres isso!“ - e eu comecei a chorar.
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A linha inteira estava presa à minha volta assim e eu tinha... estava ali a chorar com a minha 
cabeça baixa assim. Eu disse: “Deus, oh, perdoa-me. Eu sou um estúpido, Senhor. Perdoa-me.” E eu 
tinha esta linha e aquilo que eu tinha na minha mão era um pequeno anzol, mais ou menos deste 
tamanho. E eu tinha... aquela corda era tão grande como o meu dedo - cerca de um centímetro, mais 
ou menos. E o ilhó neste anzol era do tamanho de um... menos do que um milímetro e meio, 
provavelmente, o ilhó. E eu estava a tentar amarrar este pequeno anzol com esta corda muito grande.

E veio uma voz e disse: “Não podes ensinar coisas sobrenaturais a bebés Pentecostais.” Disse: 
“Agora, deixa-os!”

E naquela altura Ele pegou em mim. Ele levou-me e colocou-me num lugar elevado, onde estava a 
decorrer uma reunião - parecia uma tenda ou uma catedral de alguma espécie. E eu olhei e havia uma 
espécie de caixa, um lugar pequeno ali de lado. E eu vi que essa luz estava a falar com alguém acima de 
mim - aquela luz que vocês vêem ali na fotografia. Rodopiou a afastar-se de mim, assim e foi até àquela 
tenda e disse: “Vou encontrar-me contigo ali.” E disse: “Esta vai ser a terceira fase do chamado e tu 
não vais dizer a ninguém!”
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E no Cânion Sabino, Ele disse: “Isto é a terceira fase do chamado.” E há três grandes coisas que a 
acompanham e uma foi revelada hoje... ou ontem, a outra foi revelada hoje e há uma coisa que eu não 
consigo interpretar porque está numa língua desconhecida. Mas eu estive ali e olhei de frente para isso 
e isto é a terceira fase do chamado a surgir. E o Espírito Santo de Deus... Oh, bem! Foi por isso que o 
céu inteiro ficou em silêncio!

Agora, é melhor eu parar aqui mesmo, veja. Eu sinto que não devo dizer mais nada acerca disso. Vê? 
Assim, lembre-se, o sétimo selo, a razão por que não foi aberto, a razão por que Ele não o revelou: 
ninguém devia  saber  isso.  E  eu  quero  que  saiba,  antes  de  eu  conhecer  alguma palavra  acerca  disso,
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essa visão veio há anos atrás. Lembram-se disso? E aqui está tal como a outra - entra na Palavra 
exactamente onde estava. E Deus conhece o meu coração, eu nunca pensei numa coisa dessas e aqui 
estava. É mais tarde do que imaginamos. Oh, bem! Isso mostra que vem de Deus, porque veja, encaixa-
se exactamente nas promessas de Deus do final da mensagem.

Repare. Repare agora, porque a mensagem do tempo do fim, este selo... Depois de tudo... Ele 
revelou os seis selos, mas não diz nada acerca do sétimo. E o selo do tempo do fim, quando começa, 
será um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de saber isso... E lembre-se, Apocalipse 10:1-7 (1 
ao 7, capítulo 10:1 ao 7), no final da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam 
conhecidos. Estamos no tempo do fim - a abertura do sétimo selo.

Agora, como é que eu sabia, no outro dia - no Domingo passado, faz hoje uma semana, quando eu 
estava a pregar sobre “Seja humilde, seja humilde. Lembre-se que Deus opera nas pequenas coisas”? Eu 
não me dei conta do que isso estava realmente a falar e agora vejo. É de uma forma tão humilde. Você 
pensaria que algo assim seria revelado ao Vaticano; mas vem tal como João Baptista. Vem como o 
nascimento do nosso Senhor - num estábulo! Glória a Deus! Que Ele me ajude, a hora está próxima! 
Estamos aqui. Oh, bem! Agora, vê? - a verdade da visão de Deus, os sete anjos, a trazer-me do Oeste. 
Eles vinham do Oeste, a regressar ao Este, a trazer aqui para esta mensagem esta noite. Oh, bem!
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Agora, a voz daquele grande trovão e a missão que foi trazida aqui foram revelados e provados que 
eram de Deus. Pense agora. Eu não conhecia estes selos e eles foram revelados esta semana. Já alguém 
pensou nisso? Acerca daqueles sete anjos, sendo... esta sendo a mensagem que estava a surgir, 
aqueles anjos a trazer-me de volta aqui para quê?
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Lembre-se, o sétimo mensageiro era... os sete mensageiros eram... Aquele notável para mim - o 
sétimo anjo - chamava-me mais à atenção do que qualquer outro. Agora, veja, eles estavam assim 
(agora, só queremos que repare) e eu estava aqui e estava a olhar para os outros... veja, um... o 
primeiro bando de passarinhos, as penas todas batidas. Lembra-se deles? E todos eles voaram para o 
Este. E o segundo bando era de pássaros mais brilhantes, maiores - pareciam pombas, com asas 
pontiagudas. Voaram em direcção ao Este. A primeira fase, a segunda fase. Depois, a seguir, foram 
anjos!

E eu estava ali e esta explosão saiu e eu estava a olhar nesta direcção, em direcção ao Oeste, e 
eles vieram e pegaram em mim ali e eu saí do meu entendimento. E aquele que veio deles (era aquele 
que me parecia tão estranho) era aquele que estava à minha, estava à esquerda, onde eu entrei na 
constelação; mas contando da esquerda para a direita, teria sido o sétimo anjo, veja, a passar.

102

Agora, lembre-se dos sete mensageiros. Lembra-se da pirâmide de pedra branca do sonho de Junior 
Jackson que eu vos interpretei? Repare, na noite em que eu saí... e houve seis sonhos que vieram e 
cada um deles ia directamente à mesma coisa. Depois a visão começou e enviou-me ao Oeste. Junior, 
ele estava a olhar... Agora repare. Veja como é perfeito. Agora, eu espero e confio que vocês entendem 
que eu estou a tentar colocar esta graça em Jesus Cristo, que é o autor de tudo isso e a única razão... 
Nunca me ouviram falar assim antes na vossa vida, mas esta hora está a aproximar-se.

Repare. Agora para vos dar a certeza, para que possa ficar claro, eu estou prestes a deixar-vos 
outra vez. Eu não sei onde vou. Eu tenho de pregar o Evangelho noutros lugares. Mas agora, isso... 
Vocês podem dizer: “Eu já ouvi todo o tipo de fanatismo.” Eu não sei o que... eu não posso julgar outro 
homem. Eu apenas tenho de responder a Deus pelo que eu... por mim mesmo. Mas já alguma vez 
aconteceu que eu vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não estava certa, em todos estes 
anos? Ninguém pode dizer isso, porque eu sempre disse da forma que Ele disse.
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Agora, deixe-me apenas mostrar-lhe que isto é a exacta verdade e confirmar. Agora lembre-se: “Se 
houver alguém espiritual... ou um profeta, eu, o Senhor, falarei com ele em visões e lhe darei a conhecer 
através de sonhos” - interpretação de sonhos. Está...? José, ele conseguia interpretar sonhos e falar e 
ter visões. É verdade?

Agora repare nisto - nisso agora, quando isto aconteceu, o Junior estava num campo que tinha uma 
grande pirâmide, assim; e havia alguma coisa escrita nas rochas e eu estava a revelar isso ao povo. 
Está certo, Junior? Cerca de um ano antes que acontecesse.
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E repare a seguir, agora. Foi preciso uma certa barra e cortei-a e no interior havia rocha branca que 
não tinha nada escrito lá. E naquela altura eu comecei a ir para o Oeste. E eu disse-lhes a todos. Eu 
disse: “Não vão para o Oeste. Fiquem aqui e olhem para isto até eu voltar.” Fui para o Oeste pelo 
estrondo, voltei para o Este com o Espírito Santo a interpretar esta Palavra que não estava escrita. 
Agora, se isso não está perfeitamente de acordo com o Deus Todo-poderoso, eu quero saber o que é. 
Porque é que eu estou a tentar dizer isto, amigos? É para vos mostrar que estamos no tempo do fim.

Agora, se os outros foram perfeitamente no ponto com a Palavra,  isto  está  também perfeitamente105
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no ponto com a Palavra! Estamos aqui. Estamos no final, amigos. Em breve, o tempo vai esgotar-se. 
Milhões vão perder as suas vidas. Milhões serão - que agora crêem que estão salvos - serão contados 
como forragem para a era atómica.

Estamos a viver na última hora. Pela graça do Deus Todo-poderoso, pela Sua ajuda ao Seu povo, 
para que possam esperar pelo aparecimento, em breve, de Cristo... “Quanto tempo, Irmão Branham?” 
Talvez vinte anos, talvez em cinquenta anos, talvez em cem anos - eu não sei. E talvez seja amanhã de 
manhã, talvez seja ainda esta noite - eu não sei. E qualquer pessoa que disser que sabe, está errada. 
Não sabe. Só Deus sabe.

Agora, repare. Pela ajuda de Deus, eu digo a verdade, que estes são espiritualmente discernidos 
para mim - discernidos pelo Espírito Santo e por cada um deles, identificou o seu lugar na Bíblia. Agora, o 
grande segredo que está debaixo deste selo, eu não sei qual é. Não sei. Não consegui decifrar. Não 
conseguia dizer, aquilo que disse. Mas eu sei que foram aqueles sete trovões a fazer soar as suas vozes 
uns a seguir aos outros, a rebentar sete vezes diferentes e revelou mais outra coisa que eu vi.
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Depois, quando eu vi isso, eu procurei a interpretação que passou por ali a voar e eu não consegui 
decifrar. Exactamente. Veja. A hora ainda não chegou exactamente para isso, mas está a entrar nesse 
ciclo, veja. Está a aproximar-se. Assim, a coisa que tem de fazer é lembrar-se que eu lhe falei no nome 
do Senhor. Prepare-se, porque não sabe a que hora alguma coisa pode acontecer.

Agora, quando isso ficar numa fita, que já está, isso vai provavelmente desviar de mim dez mil dos 
meus amigos; porque eles vão dizer que o Irmão Branham está a tentar colocar-se e fazer de si mesmo 
um servo, ou um profeta ou algo assim, perante Deus. Deixem-me dizer-vos, meus irmãos, que isso é um 
erro! Eu estou apenas a dizer-vos aquilo que eu vi e aquilo que me foi dito. E façam o que quiserem. Eu 
não sei quem vai... aquilo que vai acontecer. Não sei. Eu sei apenas que aqueles sete trovões contêm 
esse mistério, que silenciou os céus. (Todos entendem?)
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Pode ser o tempo. Pode ser agora a hora, em que esta grande pessoa que esperamos que apareça 
em cena pode aparecer. Talvez este ministério em que eu tentei levar as pessoas de volta à Palavra 
tenha deixado uma fundação. Se foi, eu vou deixar-vos de vez. Não vão estar dois de nós aqui ao 
mesmo tempo. Se for, ele vai crescer, eu vou diminuir. Não sei. Mas eu tenho tido o privilégio, por Deus, 
de olhar e ver o que isso era, veja - revelado até esse ponto. Agora, isso é verdade.

E eu tenho a certeza que repararam nas coisas que têm acontecido esta semana. Tenho a certeza 
que repararam no pequeno filho do Collins ali deitado à morte no outro dia à noite, naquela menina com 
leucemia. O reino de Deus está a chegar. E está a passar cada vez mais do negativo para o positivo, 
como tem acontecido. Agora, isso não devia atrapalhar as pessoas. Da justificação para a santificação 
até ao baptismo do Espírito Santo e depois ouça isto aqui. Estamos apenas a aproximarmo-nos mais e 
mais de Deus.

108

Não conseguem ver, ministros Metodistas, como a vossa mensagem de santificação era superior à 
que Lutero pregou? Vocês, Pentecostais, não conseguem ver que a vossa mensagem do baptismo vai 
para além daquilo que os Metodistas pregaram? Sabe o que eu quero dizer? Oh, nós já tivemos muitas 
coisas a acontecer e isso é certo. E se houver alguém que despreza o erro e as pessoas a dizer alguma 
coisa que, de facto, é mentira e não é verdade, eu não gosto disso; mas eu gosto muito da sólida 
verdade. Não importa quanto interrompa isto ou aquilo, se é verdade, Deus vai finalmente mostrar que é 
verdade. E se Ele não fizer isso um destes dias, brevemente, então a minha visão não estava certa. 
Agora, veja a posição em que eu me coloquei.

“Quando vai acontecer, Irmão Branham?” Não vos posso dizer. Não sei. Mas um destes dias, se 
nunca mais nos encontrarmos nesta terra, vamo-nos encontrar no trono de juízo de Cristo. E vocês vão 
ver que naquele escritório, a revelação vinda de Deus (tal como todas as outras têm vindo), que elas... 
Um dos mistérios desse selo, a razão por que não foi revelado, foram sete trovões que fizeram soar as 
suas vozes; e aí está perfeitamente, porque nada sabe alguma coisa sobre isso. Nem sequer foi escrito. 
Por isso, estamos no tempo do fim. Estamos aqui.
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Eu dou graças a Deus pela Sua Palavra. Eu agradeço-Lhe por Jesus Cristo. Porque se não O 
enviasse para a propiciação dos nossos pecados, estaríamos todos num grande esterco de pecado sem 
esperança. Mas pela Sua graça, o Seu sangue purifica todo o pecado. Tal como a gota de tinta num 
balde de cloro, nunca mais encontra a tinta. Quando os nossos pecados são confessados, são 
colocados no sangue de Jesus Cristo. Eles nunca mais serão conhecidos outra vez. Deus esquece-os. 
Eles nunca foram feitos. E enquanto esse sacrifício está ali numa expiação por nós, então isso é tudo... 
É isso, veja. Não somos mais pecadores; somos Cristãos pela graça de Deus.

E lembre-se, por nós mesmos, nós estaríamos provavelmente tão maus como sempre estivemos. Mas 
veja, a graça de Deus apareceu-nos e foi isso que nos fez aquilo que somos hoje - irmãos e irmãs 
Cristãos.
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Esta tem sido uma semana tremenda para mim. Eu estou cansado. A minha mente está cansada, 
porque tenho... foi o melhor que eu consegui fazer. E algo estranho acontecia todos os dias. Eu ficava 
admirado por entrar no escritório e estar ali por alguns minutos e via algo que me dava completamente a 
volta. E aqui, eu vou ali e pego nas notas. Pego nos livros do Dr. Smith, Uriah Smith e todos os 
escritores e tudo e leio nos seus livros. Eu digo: “Agora, aqui está o sexto selo; aqui está o quarto selo. 
Agora, o que diz este homem?”

Ele diria: “Bem, foi isto, aquilo ou outra coisa qualquer.” Eu olhava aqui e via outro homem. Ele dizia 
que foi tal e tal. E parecia que eu apenas... Não funcionava.

E então eu pensei: “Bem, o que é isto, Senhor?” Eu caminhava ali por um pouco. Eu ajoelhava-me e 
orava, ia e pegava na Bíblia, sentava-me, lia - andava para trás e para a frente. E depois, de repente, 
quando ficava em silêncio, revelava-se aqui assim. Então eu agarrava rapidamente numa caneta e 
começava a escrever assim, tudo o que estivesse a ver ou a fazer - olhava assim até que tivesse 
escrito. Depois eu levava o resto do dia para ir encontrar isto e ver se se ligava ao longo de todas as 
Escrituras. Então isso... examinai tudo.
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E eu tenho isto aqui e penso: “Agora, há muitas pessoas que tiveram visões. Já houve muitas 
revelações.” Se for contrário à Palavra, deixe isso. Está certo; deixe isso.

Agora, agora eu percorro isto... trago assim. Pesquiso assim... eu anotava umas pequenas coisas 
aqui. Eu pensava: “Bem, agora a classe vai ficar contente por ouvir isto, porque liga-se aqui e liga-se 
aqui. Agora, vamos ver, o que diz aqui? Sim, é... sim, aqui está, aqui mesmo” - veja, e trago-o à Bíblia e 
liga a coisa durante a semana. Está aí nas fitas. Vocês estão convidados a tê-las. E eu fiz isto no 
melhor do meu conhecimento em companheirismo Cristão - a graça de Deus para com todos os homens, 
por Jesus Cristo. Eu fiz o melhor que eu sei fazer esta semana.
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Vocês têm sido uma das melhores audiências. Não há ninguém que pudesse ter ouvido melhor. Todos 
vocês vieram aqui da uma hora da tarde, até às cinco horas para que quando eles abrissem a igreja e 
trouxessem o... para deixar as pessoas entrar. Vocês estiveram ao frio; estiveram debaixo de neve; 
fizeram tudo - estiveram de pé encostados às paredes até que as pernas doessem. Eu via os homens 
sentar-se e deixarem as mulheres sentar-se, e várias pessoas e ficavam de pé, assim, sentados.

Eu pensava: “Senhor...” Oh, não tem sido uma semana misteriosa? Tudo tem sido meio estranho - 
como as pessoas vieram. Vê-las à volta, no exterior, nas janelas, nas portas, à volta lá atrás, por toda a 
parte - a ouvir. E no que diz respeito ao orador, eu estou longe de ser um orador. Eu tenho inteligência 
suficiente para saber que não sou - que não sou um orador. Mas porque é que as pessoas iam sentar e 
ouvir assim? Porque é que fariam isso? Elas não vêm para ouvir uma pessoa como eu. Mas vêm porque 
há algo ali a atrair as pessoas. Há alguma coisa ali que as está a atrair. Como a minha esposa esteve 
aqui na plataforma e cantou, quando eu comecei:
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Eles vêm do Este e do Oeste,
Eles vêm das terras distantes;
Para festejar com o Rei, para cear
como Seus convidados;
Como são abençoados esses peregrinos!
Contemplando a Sua face santa,
A brilhar com luz divina;
Benditos os participantes da Sua graça,
Como jóias a brilhar na Sua coroa.

Que vocês possam ter sempre isso em mente: para ser uma jóia na coroa de Jesus Cristo. Paulo 
disse à igreja: “Vós sois as jóias, as pedras preciosas, da Sua coroa.” Nós queremos ser as jóias da 
coroa de Jesus Cristo. Nunca queremos colocar lá um homem. Esqueça tudo sobre mim. Eu sou vosso 
irmão, um pecador salvo pela graça, nem é apto a viver. Exactamente e eu não estou a dizer isso para 
ser humilde - são factos. Não há nada em mim, nem uma só coisa boa. Mas a graça de Deus permitiu os 
meus pobres olhos fracos ver para além da cortina do tempo e ver lá essas coisas e voltar...
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Quando eu era um rapazinho eu gostava muito das pessoas, eu sempre quis alguém que gostasse de 
mim e falasse comigo. Ninguém fazia, por causa do nome da família. Ninguém falava comigo. Mas quando 
eu me rendi a Deus, então o passado da minha família, sendo Irlandês, eu pensei que talvez (eles eram 
todos Católicos), talvez fosse isso. Eu fui lá, Ele era de uma forma; e eu fui à Primeira Igreja Baptista e 
Ele era de outra forma. Eu disse: “Senhor, tem de haver uma forma que é verdade.” E algo disse: “É a 
Palavra.”
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Eu mantive essa Palavra. Veja todas as visões, em qualquer lugar. No dia em que coloquei aquela 
pedra de esquina ali e eu coloquei ali... eu escrevi ali aquilo que Ele me mostrou naquela manhã numa 
visão: “Insta a tempo e fora de tempo, repreende... com toda a longanimidade... doutrina.  Porque  virá
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tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si 
doutores, tendo comichão nos ouvidos; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.” E 
tenho estado ao lado dessas duas árvores e vi fazerem isso mesmo. Está certo. E estamos aí mesmo. E 
isso é verdade.

Agora, vocês não vão... lembrem-se, deixem-me exortar-vos mais uma vez. Não digam: “Obrigado” a 
ninguém. Não digam... pensando que algum ministro ou algo assim, algum homem mortal, não há nada de 
bom nele, porque não há. Não me interessa quem ele é, não há nada de bom em homem nenhum. Está 
certo. Se houvesse um conjunto de trompetes aqui e um deles tocasse uma certa música, é o homem. 
Aqueles trompetes são perfeitamente mudos. É o homem que consegue tocar o trompete e sabe o que 
vai fazer, que pega no trompete. O trompete não tem nada que ver com isso. O som vem da inteligência 
que está atrás disso. Está certo. Por isso, os trompetes são todos iguais, todos os homens são iguais, 
todos os Cristãos são iguais.
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Não há homens importantes no nosso meio. Nós não somos homens importantes, não há mulheres 
importantes. Somos todos irmãos e irmãs, todos o mesmo no mesmo grupo. Não somos importantes. Um 
não faz do outro maior do que o outro - nada que ver... Não, senhor! Mas nós somos todos seres 
humanos. Não tente interpretar as coisas. Não tente fazer nada mais do que apenas viver uma vida 
próxima, dando louvor e honra a Jesus Cristo. Todos entendem isso agora? Amém. Ame-O de todo o seu 
coração. Faz isso?
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Eu O amo (e eu vou!), eu O amo
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

Glória a Deus! Todos entendem completamente? Todos crêem? Lembram-se de quando eu comecei? 
“Quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor?” Ele revelou-lhe a Sua 
misericórdia, a Sua bondade? Amém.
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Lembre-se, ame-O de todo o seu coração. Eu vou voltar a casa agora. Vou voltar aqui, se o Senhor 
permitir, por volta do dia 1 de Junho. Talvez, se o Senhor colocar no meu coração, talvez algures no 
início do Verão, em Junho ou por aí, talvez no início do Outono, se o Senhor tardar, gostaria de voltar e 
ter outras sete noites para as “Sete Últimas Trombetas.” Gostavam disso? Vão orar por mim para que 
Deus me ajude? Muito bem. Até que me encontre convosco novamente, lembrem-se desta boa canção 
antiga:

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

Agora, quero que inclinem as vossas cabeças. Eu quero orar por vocês. Antes do pastor encerrar, eu 
quero orar por vocês.

Nosso Pai celestial, que as pessoas, Senhor, entendam - que eu tenho a certeza que há alguns que 
não entendem. Mas Pai, que possam conhecer o objectivo e que possam entender, Pai, que é pela Tua 
graça para com eles que estas coisas são reveladas. E eu quero agradecer-Te, Senhor, pelo 
conhecimento de sabermos estas coisas que Tu nos tens revelado. E eu oro por todos os que estão 
aqui, todos os que assistem às reuniões.
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Se houver alguns que não crêem, que eles possam, Senhor, tornar-se crentes. Eu oro por todos os 
que vão ouvir as mensagens através da fita. E se chegar, porque vai chegar, não há dúvida, às casas e 
aos lugares de muitos incrédulos que vão discordar... Mas Pai, eu oro por cada um para que antes que 
digam quaisquer palavras blasfemas, para que possam, primeiro, sentar e examinar as Escrituras por 
aquilo que tem sido dito e depois digam a Ti que são verdadeiramente sinceros e querem saber se isto é 
verdade ou não. E eu oro por eles, Pai.

E eu oro por estes que têm estado de pé ao longo destas paredes, que têm estado de pé no 
exterior, que estiveram sentados nos seus carros, pelas crianças pequenas e por todos o que têm 
estado dentro - por todos eles, Senhor, eu oro por eles. E eu oro para que as minhas orações sejam 
respondidas, para que Tu os abençoes.
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Primeiro, Senhor, dá a cada um a vida eterna. Eu oro para que nenhum deles se perca - nenhum. E 
agora, Pai, nós não sabemos quando é que este grande acontecimento vai ocorrer, mas quando vemos 
estes sinais a aparecer e os acontecimentos da Escritura, isso aquece o nosso coração sem medida. E 
eu oro, Deus Pai, para que Tu nos ajudes.

Eu oro para que Tu ajudes o nosso querido pastor, o Irmão Neville. Fá-lo, Senhor, cheio de graça e
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cheio de poder, e com entendimento, para que possa pegar nesta comida armazenada e alimentar os 
cordeiros de Deus.

Senhor, eu oro para que Tu mantenhas a enfermidade afastada de nós. Que possa acontecer que 
quando as pessoas ficarem enfermas se lembrem que o sangue presente e todo-suficiente do Senhor 
Jesus está no altar para fazer uma expiação. E eu oro para que sejam curados imediatamente. E eu oro 
para que Tu mantenhas o poder de Satanás longe deles, para os desencorajar ou para tentar levá-los a 
formar seitas ou... Mantém afastados todos os poderes do inimigo, Senhor. Santifica-nos para a Tua 
Palavra. Concede, Senhor.

Então, Senhor, eu oro para que Tu me ajudes. Eu estou a começar a desvanecer, Senhor. Eu sei que 
os meus dias não podem ser muito mais longos e eu oro para que Tu me ajudes. Deixa-me ser fiel, 
Senhor, e honesto e sincero, para que eu seja capaz de levar a mensagem, no que eu sou ordenado a 
levar. E quando chegar o tempo em que eu tenho de parar, quando chegar ao rio e as ondas começarem 
a chegar, oh Deus, que eu possa ser capaz de entregar esta espada a outra pessoa que seja honesta 
com ela, Senhor e que vá levar a verdade. Concede, Senhor. Até essa altura, ajuda-me a ser forte e 
saudável e corajoso. Ajuda a minha igreja. Abençoa-nos em conjunto, Senhor. Nós somos Teus. Nós 
sentimos agora que o Teu Espírito está no nosso meio. Nós cremos que vais responder às nossas 
orações, porque nos entregamos a Ti com a Tua Palavra para o serviço pelo resto dos nossos dias nesta 
terra. No nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso amado Salvador, para a Sua glória. Amém.
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Eu (Deus abençoe) O amo,
Eu O amo (de todo o meu coração)
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

[Acabou de ouvir o “Sétimo Selo” original como foi pregado na sua extensão no Domingo à noite, a 
24 de Março de 1963 no Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. O Irmão Branham não quis 
publicar esta gravação original. No dia seguinte, Segunda-feira, 25 de Março de 1963, o Irmão Branham 
foi ao quarto do motel do Irmão Fred Sothmann e do Irmão James Maguire que estavam, naquela altura, 
encarregues de fazer as fitas. O Irmão Branham disse a estes irmãos: “Eu não quero que esta mensagem 
seja distribuída da forma como está.” Depois de ouvir a fita, ele instruiu os irmãos a parar a fita num 
certo ponto e, nesse ponto - (no início do parágrafo 86) - gravou uma nova porção de aproximadamente 
vinte minutos de duração - (parágrafos 124-140). Esta nova porção foi usada naquela altura no lugar do 
final original - (parágrafos 86-122). Esta gravação foi a única versão publicada do “Sétimo Selo” até 
1966. Depois do Irmão Branham sair de cena, a direcção da Associação Evangelística William Branham 
concordou, unanimemente, em publicar a fita original gravada no Tabernáculo. Desde essa altura, as 
duas versões têm estado disponíveis. Nós colocamos agora esta mensagem adicional do Irmão Branham 
numa única fita, juntamente com o “Sétimo Selo” original. De seguida, vai ouvir a voz do Irmão Branham 
no quarto do motel na Segunda-feira, 25 de Março de 1963].
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[Comentários do Irmão Branham]... será bom que ele não saiba nada acerca disso, porque se 
soubesse, então ele ia imitar isso. Esse é o seu truque ao fazer as coisas. Então, por isso, Deus 
colocou-o tão escondido para o mundo inteiro, até para o céu, que não há forma de o entender, só 
como Deus o revelar por Si mesmo.
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Agora, quero que repare esta noite que no sexto selo houve um triplo propósito do sexto selo. 
Houve um triplo propósito dos cavaleiros. Tem havido um triplo propósito em todas estas coisas. Isso 
leva-nos de volta a um três e a um sete novamente, veja - sete selos, sete taças e assim por diante.

Agora, em três e setes está o número de Deus na Sua matemática da revelação da Sua Palavra. 
Agora, repare, como nos cavaleiros, agora houve três cavalos que surgiram. Um deles era branco, um 
era vermelho, um era preto. E depois, no quarto cavalo, todos eles estavam misturados. Veja, um triplo 
propósito.
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Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez o mesmo quando enviou o Seu leão, que era a Sua 
Palavra, para combater o anticristo. Depois vemos que Ele enviou o bezerro durante o tempo do período 
de tribulação, o animal do sacrifício. E neste período de tribulação, isso era tudo o que as pessoas 
podiam fazer, era apenas trabalhar, ser escravos e oferecer-se para um sacrifício.

Depois vemos na era seguinte, que foi a era dos reformadores, que Deus enviou a sabedoria de um 
homem - uma cabeça semelhante a um homem no animal, que era um poder que surgiu nos 
reformadores.
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Agora, reparou, todos... Não admira que as pessoas destes dias... ainda vivem no resquício do que 
aconteceu na era dos reformadores, porque apenas vêem isso na forma eclesiástica de olhar para isso e 
vêem na forma em que os seus seminários ensinaram. Essa  foi  a  forma  de  Deus  numa altura,  mas  nós
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vivemos para além disso.

Agora, estamos na era da águia - a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora, compare isto 
com Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7. E nós vamos ver neste Apocalipse... Apocalipse aqui, 
10:1-7, que nos dias do soar da mensagem do sétimo anjo... seriam terminados todos os mistérios de 
Deus.
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Agora, vemos também nisto que o sexto selo agora a ser aberto, foi por um triplo propósito. Agora, 
aqui estavam os propósitos: A primeira coisa foi que a virgem adormecida tinha de passar pelo período 
de tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purgada dos seus pecados de incredulidade e rejeição 
da mensagem. Isto foi ela... fez no período de tribulação. Nós vemos que aparecem aqui em Apocalipse 
7, entre o capítulo 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purgada e tinham-lhe sido dadas vestes.

Agora, ela não é a noiva; mas é a igreja - o povo puro que não teve a oportunidade, talvez, de 
receber a mensagem, ou de alguma forma ficaram cegos por estes falsos profetas e não tiveram uma 
oportunidade e, ainda assim, são realmente sinceros no coração. E Deus conhece os corações deles e 
eles são purgados aqui durante este período.
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Repare no outro período de purificação - isso é para Israel quando é reunida. Esse é o segundo. 
Deus purifica Israel no período de tribulação. Dos milhões que se reúnem lá, serão selecionados 144.000 
e eles também vão ser purificados. Deus está a purificar Israel.

Repare, há... a terra inteira será purificada. Haverá uma coisa tal que a lua, as estrelas e toda a 
natureza serão purificados. Vê o que isto é? A terra está a renovar-se, a ser purificada, a preparar-se 
para o milénio. O milénio está a surgir. E veja, tudo o que tem imundície será purificado durante o sexto 
selo.
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Agora, reparou que a abertura deste sétimo selo é também num mistério triplo? Este eu tenho... vou 
falar e já tenho falado, que é o mistério dos sete trovões. Os sete trovões no céu vão revelar este 
mistério. Será mesmo na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando Ele ia voltar.

Reparou quando os Judeus Lhe perguntaram isso? Você sabe quando comparamos a Escritura aqui 
com Mateus 24 com os seis selos, o sétimo selo ficou de fora, porque, veja, Cristo disse que só Deus 
sabia - nem sequer os anjos. Não admira, nem sequer estava escrito. Veja, eles ficaram silenciosos. 
Nada aconteceu naquela altura. Os anjos não sabem. Ninguém sabe quando Ele vem. Mas haverá um... 
Haverá sete vozes destes trovões que vão revelar a grande revelação naquela altura.
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Por isso, eu creio, para nós que... se nós não soubermos, e não será conhecido até essa altura... 
Mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Por isso, a coisa a fazer é sermos 
reverentes diante de Deus e servi-Lo e fazermos tudo o que sabemos fazer e viver boas vidas Cristãs.

Agora, aqui vemos que o sexto selo foi aberto para nós. Nós vemos isso. E sabemos que este sétimo 
selo não pode ser aberto para o público até que essa hora chegue.

Agora, houve alguma razão para Deus permitir que estas sete vozes de trovão soassem, porque tem 
de vir, veja, para o... Nós vemos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro na Sua mão e abriu esse sétimo 
selo. Mas veja, é um mistério escondido. Ninguém sabe. Mas... mesmo de acordo com o que Ele disse: 
ninguém conheceria a Sua vinda. Eles também não saberiam este mistério de sete trovões. Assim, veja, 
estão ligados.
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Até aí temos entendimento sobre isso hoje, porque o resto disso está tudo revelado, mas isto não 
está revelado. Mas, sentado no meu escritório e ouvi isto... não ouvi, melhor dizendo, mas vi revelado 
nestes sete trovões. Agora, é até aí que podemos ir, aí mesmo.

E agora, eu confio que cada um de vocês vai servir a Deus e vai fazer aquilo que é correcto e vai 
amá-Lo com toda a sua vida e servi-Lo e Deus vai cuidar do resto.

Agora, temos, como conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos seis selos que 
foram selados e nós entendemos e sabemos aqui que o sétimo selo não será conhecido pelo público.
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Agora, a Sua vinda, na hora da Sua vinda, quando a destruição da terra... Sabe, ele disse ali: “Qual 
será o sinal da vinda do fim do mundo?” Em Mateus 24, ali quando Lhe fizeram essa pergunta, Ele foi até 
isso. Ele falou de Israel a ser reunida como uma nação no versículo 31, de Mateus 24:31. Mas depois Ele 
começou com parábolas, vê? Então, vê ali: “Aprendei a parábola da figueira. Quando a virdes dar os 
seus rebentos, ora, sabeis que a Primavera está próxima.” E depois: “Quando virdes isto a acontecer, 
então sabeis que o tempo está próximo.”

Você vê Israel a reunir-se na sua própria terra. Mas repare, Ele omitiu a revelação deste sétimo selo. 
E aqui, quando o sétimo selo... quando Ele o abriu, Ele também voltou a omiti-lo, veja. Por isso, vemos 
que é um mistério total. Por isso, a hora ainda não chegou para este  mistério  ser  conhecido.  Por  isso,
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chegamos a este ponto e o resto será conhecido por volta do tempo em que Jesus aparece novamente 
na terra por causa da Sua noiva, ou seja o que for que vai acontecer nessa altura.

Agora, até lá, vamos todos orar e viver boas vidas Cristãs rectas, esperando pela Sua vinda.

E agora, se esta fita calhar de cair nas mãos de alguém em algum lugar, não tente fazer qualquer 
tipo de “ismo” a partir dela. A única coisa a fazer é continuar a servir a Deus, porque este grande 
segredo é tão grande que Deus nem permitiria a João escrevê-lo. O trovão fez soar a sua voz, mas Ele... 
sabendo isso... prometeu-nos que seria aberto. Mas até este tempo, não está aberto.
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E agora, damos graças a Deus por aquilo que Ele nos tem mostrado. Eu estive sentado no escritório 
ali durante oito dias e a mensagem que eu acabei de vos explicar, muitos de vocês aqui vão entender. E 
eu prometo que houve alguma coisa espiritual que estava a acontecer, o tempo todo, que eu tinha a 
certeza que vocês não estavam a captar. E aqui está o que isso é. É a completa vindicação desta 
interpretação das Escrituras a ser enviada de Deus, porque antes de entrarmos nelas, e eu saí para o 
Oeste, o Senhor mostrou-me uma visão um dia, por volta das dez horas numa manhã. E eu vim e 
expliquei aqui que tinha visto, não sabia o que isso era. Foi uma constelação de sete anjos. Nós 
lembramo-nos disso. Vocês vão ter isso na fita, chamada: “Que Horas São, Senhor?” Bem, agora, isso é 
exactamente o que estão a ver agora.
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Os sete anjos... eu estava no Oeste. Vocês lembram-se dos pequenos mensageiros - eles foram 
para o Este. Os segundos mensageiros, as pombas (pássaros um pouco maiores), foram para o Este. E 
depois eu olhei... Eles estavam sempre comigo. Essa foi aquela primeira e segunda fase do chamado. 
Agora, a terceira veio do Oeste, a passar com uma velocidade enorme e eles pegaram em mim. Isso 
estava a voltar do Este com o mistério destes sete selos, como dizia no sonho de Junior Jackson que o 
Senhor me permitiu interpretar para ele ali.
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No interior daquela pirâmide, havia pedra branca que não tinha nada escrito. Foi por isso que eu tive 
de ir ao Oeste para me ligar à mensagem destes anjos para voltar aqui para a revelar à igreja. Lembre-
se, eu disse: “As próximas coisas que vão acontecer serão aqui na igreja.” Exactamente.

Outra coisa, eu quero que repare no que aconteceu. E se estiver a ouvir a fita de “Que Horas São, 
Senhor?” vai reparar que um anjo era bastante notável para mim. Os outros pareciam normais, mas este 
anjo era um anjo notável. Estava à minha esquerda na constelação na forma de uma pirâmide. E lembre-
se, estava na pirâmide onde a rocha branca misteriosa não estava escrita. E os anjos levaram-me a 
essa pirâmide - os mistérios de Deus apenas conhecidos por eles. E agora, eles eram os mensageiros que 
vieram para interpretar essa pirâmide, ou essa mensagem do segredo destes sete selos que estão com... 
dentro da pirâmide.
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Agora, o anjo... estava à minha esquerda, seria realmente o último ou o sétimo anjo, se nós os 
contássemos da esquerda para a direita - porque ele estava à minha esquerda, eu estava a olhar para 
ele em direcção ao Oeste, ele vinha em direcção ao Este que seria do lado esquerdo. Assim, essa seria a 
mensagem do último anjo - bastante notável. Lembram-se como eu disse que ele tinha a sua... mais ou 
menos a sua cabeça para trás e as suas asas grandes e pontiagudas e como ele voava mesmo em 
direcção a mim. Agora, isso é este sétimo selo. Continua a ser uma coisa notável. E nós somos... Nós 
ainda não sabemos o que isso é, porque não é permitido ser aberto.
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Mas agora, cada um de vocês na reunião reparou que... Que reunião esta tem sido! Todos parecem 
estar mesmo atentos - todos de pé aqui à volta há uma hora ou duas horas da tarde à espera que as 
portas se abrissem para subir aqui até à frente, de pé ao longo das paredes, com os membros a doer e 
tudo. O que é isto? Tem sido o Espírito Santo a enviar estes mensageiros e eles têm estado a revelá-los 
para nós. E então repare como se encaixa com a Palavra, exactamente.

E depois para vos dar a conhecer que isto é verdade, Ele predisse há cerca de dois meses agora, ou 
mais, antes de sequer acontecer - que quando eu fui para o Oeste, sem saber, voltei aqui com a 
interpretação como Ele a tem dado. Agora lembre-se, na visão, Ele nunca me disse nada na visão 
quando pegou em mim. Eu fiquei assustado, com medo de que ia morrer - seria morto numa explosão. 
Veja, eles não o podiam fazer. A interpretação vem de acordo com aquilo que eu tenho necessidade - 
isso foi no escritório. E eu transmiti-a tal como Ele a deu.
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Agora, vejam, amigos, as visões não falham. São sempre perfeitas. São exactamente verdade.

Agora, a visão mais a Palavra, mais a história, mais as eras da igreja - e tudo se une. Assim, eu 
podia verdadeiramente dizer que, no melhor do meu entendimento, e de acordo com a Palavra de Deus e 
com a visão e a revelação, a interpretação é o “assim diz o Senhor!”

Agora, que o Senhor vos abençoe a todos, a cada um, ricamente enquanto ficamos de pé agora e 
cantamos esta boa canção da igreja. Deus abençoe a cada um. Amém.



www.messagehub.info

Sermões de

William Marrion Branham
"… nos dias da voz...." Ap. 10:7

26O Sétimo Selo

Eu (Deus abençoe) O amo,140
Eu O amo (de todo o meu coração)
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou a minha salvação
No madeiro do Calvário.


