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JOÃO EM PATMOS

Apocalipse 1:9

Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e 
paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e 
pelo testemunho de Jesus Cristo.

Esta série de visões da Revelação da Pessoa de Jesus Cristo foi dada a João enquanto ele foi em 
exílio para a Ilha de Patmos. Esta pequena ilha encontra-se a quarenta e oito quilómetros da costa da 
Ásia Menor no Mar Egeu. Sendo rochosa e infestada de cobras, lagartos e escorpiões, tinha pouco valor 
comercial, por isso era usada pelo Império Romano como colónia penal onde eram colocados os 
criminosos mais desesperados, prisioneiros políticos, etc.

Vai reparar que João já se tinha dirigido aos Cristãos como irmão na tribulação. Foi nesta altura que 
a igreja primitiva estava a passar por grandes perseguições. A religião deles não era apenas “criticada 
por toda a parte” mas as próprias pessoas eram presas e mortas.

João, como multidões de outras pessoas, estava agora preso pela Palavra de Deus e pelo 
testemunho de Jesus Cristo. Quando foi detido, tentaram, em vão, matá-lo ao fervê-lo em azeite 
durante vinte e quatro horas. Os oficiais, furiosos e impotentes, sentenciaram-no a ir para Patmos como 
um bruxo. Mas Deus estava com ele, e ele foi poupado para deixar a ilha e voltar a Éfeso onde continuou 
novamente como pastor até ao tempo da sua morte.

As visões que João recebeu cobriram um período de tempo de dois anos, entre 95 e 96 d.C. São as 
visões mais incríveis de todas as visões na Palavra. O livro inteiro está estabelecido em símbolos e, por 
isso, é alvo de muitas críticas e disputas. No entanto, tem o selo de Deus sobre ele; isso torna-o 
autêntico e de um valor tremendo para todos os que lêem ou ouvem as suas páginas sagradas.

EM ESPÍRITO NO DIA DO SENHOR

Apocalipse 1:10

Eu fui arrebatado em espírito, no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, 
como de trombeta.

“Eu estava em Espírito.” Não é belo? Bem, gosto muito disso. Podia chamar-se a essas palavras 
“Toda a vida Cristã.” Se vamos viver como Cristãos, temos de estar no SEU Espírito. João não estava a 
falar acerca de estar no seu próprio espírito. Isso não traria estas visões. Tinha de ser o Espírito de 
Deus. Tem de ser o Espírito de Deus connosco, também, ou todos os nossos esforços são em vão.

Paulo disse: “Eu vou orar no Espírito, eu vou cantar no Espírito, eu vou viver no Espírito.” Se houver 
alguma coisa boa que venha a mim tem de ser revelada pelo Espírito, confirmada pela Palavra e 
manifestada pelos resultados que obtiver. Com a mesma certeza com que João precisou de estar no 
Espírito para receber estas revelações tremendas e frescas de Jesus, nós precisamos de estar no 
Espírito para entender a revelação que Deus nos tem dado para viver na Sua Palavra, porque é o mesmo 
Espírito.

Veja desta forma. Já muitos leram a Bíblia onde diz em Actos 2:38: “Arrependei-vos, e sede cada um 
de vós baptizado no Nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito 
Santo” e continuam em frente. Não vêem. Se vissem, por entrarem no Espírito, iam saber que se 
quisessem receber o Espírito Santo, precisavam de se arrepender e ser baptizados no Nome do Senhor 
Jesus e depois Deus estaria obrigado a cumprir a Sua Palavra ao enchê-los com o Espírito Santo. Eles 
nunca entram no Seu Espírito ou aconteceria com eles exactamente como a Palavra diz. Ore a Deus 
para ter uma revelação pelo Seu Espírito. Esse é o primeiro passo, entrar no Espírito.

Deixe-me apenas usar outra ilustração. Suponha que precisa de cura. O que é que a Palavra diz? 
Bem, nós já lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando lemos. Será que pedimos a 
Deus que o Seu Espírito nos ensine a verdade real disso? Se pedimos, devíamos chamar os anciãos, 
confessar os nossos pecados, ser ungidos e receberíamos a oração e estava  tudo  resolvido.  Pode  não
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chegar imediatamente, mas no Seu Espírito, está tudo terminado. Não há outro tribunal de recurso, Deus 
vai cumprir a Sua Palavra. Oh, nós precisamos de entrar no Espírito e depois as coisas vão ser feitas. 
NÃO VÁ PRIMEIRO PARA OS ACTOS. ENTRE NO ESPÍRITO E DEPOIS VÁ PARA OS ACTOS E VEJA AQUILO 
QUE DEUS VAI FAZER.

Já reparou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus 
jogos, aos seus eventos desportivos e às suas danças. Entram no espírito disso. Eles não ficam lá 
sentados como flores na jarra, como paus secos. Eles entram no sentido das coisas e tornam-se parte 
das coisas. Mas, oh, como eles detestam os Cristãos por entrarem no Espírito da Palavra de Deus. Eles 
chamam-nos fanáticos religiosos; não há nada que eles não façam para mostrar ódio e reprovação. Mas 
ignore. Você pode contar com isso, sabendo de onde vem. Continue e entre no Espírito de adoração.

O nosso espírito é limpo, é fresco e é real. É sóbrio e sério, mas, apesar disso, é cheio de alegria do 
Senhor. O Cristão devia ser tão exuberante e cheio do seu prazer no Senhor como o mundo é quando 
saboreia e se delicia nos seus prazeres. Os Cristãos e o mundo são humanos; os dois têm emoções. A 
diferença é que os corações dos Cristãos e as emoções estão puramente no Senhor da Glória e no Seu 
amor, enquanto o mundo satisfaz a carne.

Agora, diz que João estava no Espírito no Dia do Senhor.

Oh, bem, aqui está um versículo que realmente provoca alguma dissensão. Não é que precise de 
causar, ou que deva causar, mas algumas pessoas não vêem aquilo que a Palavra realmente diz.

Primeiro que tudo, vemos algumas boas pessoas que chamam ao Dia do Senhor o Dia de Sábado, 
que para elas é último dia da semana, o Sábado. Depois há outros que chamam ao Dia do Senhor o 
Domingo, o primeiro dia da semana. Mas como é que podia ser um destes dias, ou até os dois juntos, 
quando João esteve no Espírito recebendo essas visões por um período de dois anos?

Na verdade, aquilo que tinha acontecido foi João a ser arrebatado no Espírito e levado até ao Dia do 
Senhor, que ainda vem no futuro. A Bíblia fala do Dia do Senhor que vem no futuro e João está agora a 
ver as coisas desse dia futuro. Mas, entretanto, só para esclarecermos isto na nossa mente, vamos 
descobrir exactamente o que o Sábado é hoje.

O Sábado, como sabemos do Novo Testamento, não é guardar um certo dia. Nós não temos nenhum 
mandamento para guardar o último dia da semana como o Sábado, nem temos nenhum mandamento para 
guardar o primeiro dia da semana, que é o Domingo. Aqui está a verdade acerca do Sábado, que 
significa “descanso”.

Hebreus 4:8-10

Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso (ou o dia de descanso), não falaria, depois 
disso, de outro dia.

Portanto, resta ainda um repouso  para o povo de Deus.(guardar o Sábado)

Porque, aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como 
Deus das suas.

Ouviu aquela frase chave na última parte do versículo? “Deus repousou das Suas próprias obras.” 
Deus deu a Israel o sétimo dia como Sábado, em comemoração da Sua própria obra onde Ele criou o 
mundo e tudo aquilo que nele existe e depois parou a criação. Ele parou as Suas obras. Ele descansou. 
Agora, estaria bem dar um Sábado de descanso a um povo que estava num só lugar ao mesmo tempo, 
para que eles pudessem todos guardar um certo dia. Hoje, metade do mundo está no dia enquanto a 
outra metade está em escuridão, por isso não ia funcionar. Mas isso é apenas um argumento do ponto 
de vista natural.

Vamos ver aquilo que a Bíblia nos ensina acerca deste Sábado de descanso. “Porque aquele que 
entrou no seu repouso.” Este entrar não é apenas entrar, mas permanecer lá, no descanso. É um 
“descanso eterno” de que o sétimo dia é apenas um tipo. “Sete” é completo. “Oito” é novamente o 
“primeiro” dia. A ressurreição de Jesus foi no primeiro dia da semana, dando-nos Vida Eterna e o 
descanso eterno do Sábado. Assim, vemos por que é que Deus não nos podia dar qualquer outro dia da 
semana como Sábado (descanso). Nós entramos e de facto permanecemos no nosso descanso, o que 
Israel não conseguiu fazer, tendo apenas uma sombra da verdadeira substância de que nós desfrutamos. 
Por que é que vamos voltar para uma sombra quando temos agora a realidade?

A forma de receber este descanso, ou Sábado contínuo, está no convite de Jesus. Ele disse:

Mateus 11:28-29

Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
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Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração; 
e encontrareis descanso 
para as vossas almas.

(ou manter o Sábado, não é um dia, mas Vida Eterna, o Sábado) 

Não importa quanto tempo tem estado a trabalhar debaixo da sua carga do pecado, seja dez anos, 
trinta anos ou cinquenta anos, ou mais tempo, venha com a sua vida cansada e desgastada e vai 
encontrar o Seu descanso (o verdadeiro Sábado). Jesus vai dar-lhe descanso.

Agora, o que é exactamente esse descanso que Jesus vai dar?

Isaías 28:8-12

Porque todas as suas mesas estão cheias de vómitos e de imundícia; não há nenhum 
lugar limpo.

A quem, pois, se ensinaria a ciência? e a quem se daria a entender o que se ouviu? ao 
desmamado, e ao arrancado dos seios?

Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra 
sobre regra, regra sobre regra: um pouco aqui, um pouco ali.

Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua, falará a este povo.

Ao qual disse: Este é o descanso , dai descanso ao cansado 
; e este é o refrigério: mas não quiseram ouvir.

(Sábado) (ou guardem o Seu 
Sábado)

Aqui está profetizado, aqui mesmo em Isaías. E aconteceu cerca de 700 anos mais tarde no 
Pentecostes quando eles foram todos cheios com o Espírito Santo, exactamente como foi dito que eles 
seriam cheios. Este é o verdadeiro Sábado que foi prometido. Assim, quando eles foram cheios do 
Espírito Santo terminaram as suas obras mundanas, os seus actos mundanos e os seus caminhos 
malignos. O Espírito Santo tomou o controlo das suas vidas. Eles entraram no descanso. Aí está o seu 
descanso. Esse é o seu Sábado. Não é um dia, nem um ano, mas é a eternidade de estar cheio e 
abençoado no Espírito Santo. É você terminar e Deus fazer. É Deus em si querendo fazer e fazendo 
segundo a Sua boa vontade.

Deixe-me dar mais uma nota acerca daqueles que guardam o Sábado que afirmam que nós nos 
reunimos no dia errado da semana quando nos reunimos ao Domingo, no primeiro dia. Aqui está o que 
Justino disse no século II: “Ao Domingo é feita uma reunião de todos os que vivem nas cidades e nas 
aldeias e é lida uma secção das memórias dos apóstolos e dos escritos enquanto o tempo o permite. 
Quando a leitura é terminada, o presidente, num discurso, dá a admoestação e a exortação para se 
imitar essas coisas nobres. Depois disto, todos nos levantamos para dedicar a oração comum. No 
encerramento da oração, como descrevemos, são colocados perante nós o pão e o vinho e é dada a 
acção de graças e a congregação responde: «Amém». Depois os elementos são distribuídos a cada um e 
todos tomam deles e são levados pelos diáconos a casa dos ausentes. Os ricos e aqueles que querem 
dão contribuições de acordo com a sua livre vontade e esta recolha é depositada com o presidente que 
com isto provê para os órfãos, as viúvas, os prisioneiros e os desconhecidos que necessitam.”

Assim, nós vemos que aqueles que afirmam que a igreja primitiva continuou com a tradição Judaica 
da reunião no último dia da semana ignoram completamente aquilo que a história, na verdade, 
estabelece e por isso não são dignos de confiança.

Oh, que as pessoas venham a Ele e encontrem esse descanso. Há um clamor em todos os corações 
por esse descanso mas a maioria não conhece a resposta. Assim, tentam calar o clamor por um 
processo religioso ao guardar certos dias ou ao aceitar credos denominacionais e dogmas. Mas ao não 
fazer isso, muitos tentam beber, ter farras e todos os excessos físicos, pensando que através de 
prazeres mundanos pode haver alguma satisfação. Mas nos tais não há descanso. Eles fumam e tomam 
pastilhas para acalmar os nervos. Mas não há descanso nas poções terrenas. Eles precisam de Jesus. 
Eles precisam do remédio celestial, o descanso do Espírito.

Depois, a maioria deles vai à igreja ao Domingo. Isso é bom, mas até aí não fazem ideia de como se 
aproximar de Deus e de como O adorar. Jesus disse que a verdadeira adoração era em Espírito e em 
verdade, João 4:24.

Mas que tipo de adoração pode ter numa igreja que conhece tão pouco sobre Deus e coloca um Pai 
Natal no Natal e coelhos na Páscoa? Onde é que foram buscar isso? Foram buscar aos pagãos e fizeram 
disso parte da doutrina da igreja. Mas quando alguém se vira para o Senhor e é cheio com o Espírito 
Santo, ele termina com todas essas coisas. Ele tem um descanso na sua alma. Ele começa realmente a 
viver e a amar a Deus e a adorá-Lo.

Agora, vamos voltar à nossa Escritura. Nós sabemos aquilo que o Dia do Senhor não é. Se não é o
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Sábado nem o Domingo, o que é? Bem, vamos colocar desta forma: hoje não é de certeza o Dia do 
Senhor. Hoje é o dia do homem. São os actos do homem, é a obra do homem, a igreja do homem, a ideia 
do homem acerca da adoração; é tudo do homem, porque é o mundo do homem (o cosmos). MAS O DIA 
DO SENHOR VEM AÍ. Sim, vem.

Acontece que nesta altura da Revelação de Jesus Cristo, João foi arrebatado pelo Espírito e foi 
levado pelo Espírito a esse Grande Dia que aí vem. O Dia do Senhor é quando os dias do homem 
terminarem. Os reinos deste mundo se tornarão os reinos do nosso Deus. O dia do Senhor é quando os 
juízos caírem e depois disso vem o Milénio.

Agora mesmo, o mundo faz aquilo que quer com o Cristão. Chamam-lhe toda a espécie de nomes 
maus, fazem troça dele. Mas vem aí esse dia grande e notável em que eles vão gemer e gritar, porque o 
Cordeiro vem em ira para julgar o mundo. É aí que o justo terá o seu dia com o Senhor, porque o ímpio 
será queimado e o justo caminhará sobre as suas cinzas no Milénio.

Malaquias 4:3

E pisareis os ímpios, porque se farão cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele 
dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos.

A VOZ COMO DE TROMBETA

Apocalipse 1:10

…e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta.

João estava em Espírito, e quando esteve lá, viu o grande e maravilhoso dia do Senhor Jesus e todo 
o Seu santo poder. O futuro estava prestes a se desvelar, porque Deus estava prestes a ensiná-lo. João 
não disse que era uma trombeta; era como uma trombeta. Agora, quando uma trombeta é tocada, tem 
nela uma urgência. É como o arauto, o mensageiro do rei, vindo ao povo. Ele toca uma trombeta. É um 
chamamento urgente. As pessoas juntam-se para ouvir. (Israel foi sempre reunido pelo soar de uma 
trombeta). Algo importante está aí. “Ouçam isto”. Assim, esta voz tinha a mesma urgência como a 
trombeta. Era clara e forte, surpreendente e alarmante. Oh, que possamos ouvir a voz de Deus como 
uma trombeta neste dia, porque é a “Trombeta do Evangelho” a fazer soar a “Palavra de Profecia” para 
nos tornar conscientes e preparados para aquilo que aí vem sobre a terra.

O MANDAMENTO PARA ESCREVER

Apocalipse 1:11

Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ómega, o primeiro e o último; e, O que vês, escreve-o num 
livro, e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, 
a Sardes, a Filadélfia e a Laodicéia.

Aqui está: o Primeiro e o Último, o Alfa e o Ómega; isso é TUDO. O único Deus verdadeiro, a Voz e a 
Palavra de Deus. A realidade e a verdade estão mesmo à mão. Que coisa que é estar no Espírito. Bem, 
ao estar na presença de Deus e ao ouvi-Lo. “O que vês, escreve-o num livro, e envia-o às sete 
igrejas.” A voz que fez soar a Sua Palavra no Jardim do Éden e sobre o Monte Sinai, a voz que também 
foi ouvida na glória excelente do Monte da Transfiguração, soou uma vez mais, e nesta altura para as 
sete igrejas com uma revelação completa e final de Jesus Cristo.

“Escreve as visões, João. Faz um registo delas para as eras que se vão seguir, porque são profecias 
verdadeiras que TÊM de acontecer. Escreve-as e envia-as, dando-as a conhecer.”

João reconheceu essa voz. Oh, você vai reconhecer essa voz quando Ele chamar se você for um 
dos Dele.

OS CASTIÇAIS DE OURO

Apocalipse 1:12

E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais de ouro.

João não diz que se virou para ver aquele cuja voz ouvira, mas virou-se para ver a voz. Oh, eu 
gosto disso! Ele virou-se para ver a voz. A voz e a pessoa são um só e a mesma coisa. Jesus é a 
PALAVRA.

João 1:1-3

No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.

Ele estava no princípio com Deus.
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Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez.

Se alguma vez conseguir mesmo ver a Palavra, você estará a ver Jesus.

Quando João se voltou, ele viu sete castiçais de ouro. Na verdade, eram candelabros. E, de acordo 
com o versículo 20, eram as sete igrejas: “os sete castiçais que viste são as sete igrejas.” Para 
representar as igrejas, quase que não podiam ser velas. Uma vela arde mas só por um pouco e depois 
acaba, morre; não haveria mais. Mas um castiçal possui uma qualidade duradoura que não é encontrada 
nas velas.

Se quiser ver uma bela ilustração da lamparina, leia acerca disso:

Zacarias 4:1-6

E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é 
despertado do seu sono.

E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de 
azeite no cimo, com as suas sete lâmpadas; e cada lâmpada posta no cimo tinha sete 
canudos.

E, por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua 
esquerda.

Respondi e falei, ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto?

Então respondeu o anjo que falava comigo, e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu 
disse: Não, Senhor meu.

E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não 
por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.

Aqui está outra lâmpada de ouro puro. Está a arder de forma brilhante porque tem bastante azeite 
que está a receber das duas oliveiras, que estão de ambos os lados. As duas árvores representam o 
Velho e o Novo Testamento e, claro, o azeite tipifica o Espírito Santo, Que pode por si só dar a luz de 
Deus ao povo. O Anjo que falou a Zacarias estava apenas a dizer: “isto que tu vês significa que a igreja 
não pode alcançar nada pela sua própria força ou poder, mas só pelo Espírito Santo.”

Agora examine este castiçal. Vai reparar que tem uma taça larga, ou um reservatório, que é central 
aos sete braços que saem dele. Esta taça está cheia de azeite que flui através dos sete pavios que 
estão colocados nos sete braços. É o mesmo azeite que arde e que dá uma luz na extremidade dos sete 
canudos. Esta luz nunca se apagava; os sacerdotes continuavam a deitar azeite na taça.

A lâmpada era acesa de uma forma especial. Primeiro, o sacerdote pegava em fogo do altar sagrado 
que era originalmente aceso pelo fogo de Deus. Ele acendia, em primeiro lugar, a lâmpada que estava 
colocada no topo da taça. Depois acendia a segunda lâmpada a partir da chama da primeira lâmpada. A 
terceira lâmpada recebia o seu fogo da segunda lâmpada, como a quarta recebia o seu fogo da terceira 
e assim sucessivamente, até que todas as sete lâmpadas estavam a arder.

Este fogo santo do altar, passando de lâmpada em lâmpada, é um tipo maravilhoso do Espírito Santo 
nas sete Eras da Igreja. O derramamento original do Pentecostes (um derramamento que veio 
directamente de Jesus sobre o Propiciatório) está a investir a Sua Igreja ao longo de todas as sete eras 
e a mostrar perfeitamente que Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, o Deus imutável 
na Sua essência e nas Suas formas.

Em João 15, Jesus disse: “Eu sou a Videira, vós sois as varas.” Ele é a Videira principal, aquela que 
vem da raiz original desde a semente original que tem vida nela. Agora, a videira não produz fruto; são 
as varas que dão fruto.

Agora veja isto: Você pode pegar numa árvore cítrica, como uma laranjeira, e enxertar um ramo de 
toranja, um ramo de limão, um ramo de tângelo e outros tipos dessa variedade e todos esses ramos vão 
crescer. Mas esses ramos enxertados não vão produzir laranjas. Não, senhor. O ramo de limão vai dar 
limões e o ramo de toranja vai dar toranjas e assim sucessivamente. No entanto, esses ramos vão estar 
a crescer a partir da vida que está na árvore. Mas se essa árvore alguma vez der outro ramo por si 
mesma, será um ramo de laranja e vai dar laranjas. Porquê? Porque a vida no ramo e a vida no tronco 
são idênticas, o que não acontecia com os ramos enxertados. Esses ramos enxertados tinham as suas 
fontes noutros tipos de vida de outras árvores, de outras raízes, de outras sementes. Oh, eles vão 
produzir um fruto bom, mas não vão produzir laranjas. Não podem, porque não são o original.

É assim que acontece com a igreja. A videira foi dividida e os ramos foram enxertados.  Enxertaram
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ramos Baptistas, ramos Metodistas, ramos Presbiterianos e ramos Pentecostais. E aqueles ramos estão a 
dar frutos Baptistas, Metodistas, Pentecostais e Presbiterianos - sementes denominacionais de onde 
produzem o seu fruto.

Mas se a videira alguma vez produzir outro ramo por si mesma, esse ramo será exactamente como a 
própria videira. Será o mesmo tipo de ramo que foi gerado no Pentecostes. Vai falar em línguas, vai 
profetizar e vai ter o poder e os sinais do Jesus Cristo ressurrecto nela. Porquê? Porque está a viver dos 
recursos naturais da própria videira. Veja, não foi enxertada na videira; NASCEU na videira. Quando 
aqueles ramos foram enxertados, tudo o que eles podiam fazer era produzir os seus próprios frutos 
porque não nasceram daquela videira. Não conhecem aquela vida original nem aquele fruto original. Não 
podem saber porque não nasceram de lá. Mas se tivessem nascido de lá, essa mesma vida que estava 
no rebento original (Jesus) teria passado por eles e ter-se-ia manifestado através deles.

João 14:12

Na verdade, na verdade vos digo que, aquele que crê em mim também fará as obras 
que eu faço, e as fará maiores do que estas; porque eu vou para meu Pai.

As denominações que são dirigidas pelo homem não podem nascer de Deus; porque é o Espírito, NÃO 
O HOMEM, quem dá a vida.

Como é incrível pensar que essas sete lâmpadas extraíam a vida e a luz dos recursos daquela taça 
principal porque tinham os seus pavios mergulhados nela. Cada mensageiro à era da igreja está aqui 
representado. A sua vida está em fogo com o Espírito Santo. O seu pavio (a vida) foi imerso em Cristo. 
Através desse pavio, ele está a usufruir da própria vida de Cristo e por ele dá luz à igreja. Que tipo de 
luz é que ele está a dar? A mesma luz que estava na primeira lâmpada que foi acesa. E ao longo das 
eras, até ao tempo actual do mensageiro do último dia, a mesma vida e a mesma luz é manifestada por 
uma vida que está escondida com Cristo em Deus.

Não só podemos falar assim dos mensageiros, como todo o crente verdadeiro está representado aqui 
de forma espectacular. Eles estão todos a usufruir da mesma fonte. Eles foram todos mergulhados na 
mesma taça. Eles estão mortos para si mesmos e as suas vidas estão escondidas com Cristo em Deus. 
Eles estão selados pelo Espírito Santo.

Efésios 4:30

E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da 
redenção.

Ninguém pode arrancá-los da Sua mão. As suas vidas não podem ser manipuladas. A vida visível 
está a arder e a brilhar, dando luz e manifestações do Espírito Santo. A vida interior, invisível, está 
escondida em Deus e é alimentada pela Palavra do Senhor. Satanás não lhes pode tocar. Nem a morte 
lhes pode tocar, porque a morte perdeu o seu aguilhão; a sepultura perdeu a sua vitória. Graças a Deus, 
eles têm esta vitória no Senhor Jesus Cristo e através Dele. Amém e amém.

NÃO É MAIS O SACERDOTE

Apocalipse 1:13

E, no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do homem, vestido até aos pés 
de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro.

Aí está Ele, um semelhante ao Filho do Homem. Como a jóia se torna mais bela ao ser incrustada no 
anel, também Ele é glorificado no meio das igrejas. É o Dia do Senhor; pois João vê-O de pé, não como 
um sacerdote, mas como o Juiz vindouro. O cinto de ouro não está mais cingido pela cintura onde o 
sacerdote o devia usar enquanto ministra para Deus no Lugar Santíssimo, mas agora está à volta dos 
Seus ombros, porque Ele agora não é o sacerdote, mas é o JUIZ. Agora, João 5:22 acabou de 
acontecer: “Porque o Pai a ninguém julga, mas entregou todo o juízo ao Filho.” O Seu serviço foi 
executado. O sacerdócio está terminado. Os dias da profecia estão terminados. Ele está cingido como o 
JUIZ.

A SÉPTUPLA GLÓRIA DA SUA PESSOA

Apocalipse 1:14-16

E a sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os seus olhos 
como chama de fogo;

E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa 
fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas.
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E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda espada de dois 
fios; e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.

Como foi comovente e inspirador o aparecimento de Jesus a João, que estava em exílio por causa da 
Palavra, e eis, a PALAVRA Viva está agora perante ele. Que visão iluminada, porque cada atributo 
descritivo tem um significado. Que revelação do Seu Ser glorioso!

- um -

O SEU CABELO BRANCO COMO A NEVE

João repara primeiro e fala da brancura do Seu cabelo. Era branco e brilhante como a neve. Isto não 
era devido à Sua idade, oh não. O cabelo branco e brilhante não representa idade, mas experiência, 
maturidade e sabedoria. O Eterno não envelhece. O que é o tempo para Deus? O tempo pouco significa 
para Deus, mas a sabedoria significa muito. Como na altura em que Salomão pediu a Deus sabedoria para 
julgar o povo de Israel. Agora, Ele vem aí, o Juiz de toda a terra. Ele vai ser coroado com sabedoria. É 
isso que o cabelo branco e reluzente significa.

Daniel 7:9-14

Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um Ancião de dias se 
assentou: o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa 
lã; o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente.

Um rio de fogo manava e saía de diante dele: milhares de milhares o serviam, e milhões 
de milhões estavam diante dele: assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.

Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta: 
estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser 
queimado pelo fogo.

E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio; todavia, foi-lhes dada 
prolongação de vida, até certo espaço de tempo.

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um 
como o Filho do homem: e dirigiu-se ao Ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.

E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas 
o servissem: o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino o único 
que não será destruído.

Aí está. Daniel viu-O com aquele cabelo branco. Ele era o Juiz a abrir os livros e a julgar a partir 
deles. Daniel viu-O a vir nas nuvens. Foi exactamente aquilo que João viu. Os dois viram-No 
exactamente da mesma forma. Eles viram o Juiz com o Seu cinto de juízo sobre os Seus ombros, de pé, 
puro e santo, cheio de sabedoria, completamente qualificado para julgar o mundo em justiça. Aleluia.

Até o mundo entende esta simbologia, porque antigamente o juiz aparecia e convocava o tribunal 
vestido com uma peruca branca e uma túnica comprida que representava a sua autoridade plena (uma 
túnica da cabeça aos pés) para administrar a justiça.

- dois -

OS SEUS OLHOS COMO FOGO

Pense nisso. Aqueles olhos que uma vez estiveram obscurecidos com lágrimas de sofrimento e de 
piedade, aqueles olhos que choraram de compaixão na sepultura de Lázaro, aqueles olhos que não viram 
o mal dos assassinos que O penduraram numa cruz, mas em sofrimento clamou: “Pai, perdoa-lhes.” 
Agora, aqueles olhos são uma chama de fogo, os olhos do Juiz Que vai castigar todos aqueles que O 
rejeitaram.

De todas as emoções humanas, a que Ele mais manifestou quando apareceu como Filho do Homem 
foi esta, Ele chorava frequentemente. No entanto, atrás desse choro e desse sofrimento ainda havia 
Deus.

Aqueles mesmos olhos tinham visões; olhavam profundamente nos corações dos homens e liam os 
seus próprios pensamentos e conheciam os seus vários caminhos. Deus estava a mostrar o esplendor 
atrás de olhos mortais, Que chamavam a atenção daqueles que não O conheciam para aquilo que Ele 
era.

João 8:24
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…Se não crerdes que eu sou ele, morrereis nos vossos pecados.

João 10:37-38

Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis.

Mas, se as faço , e não credes em mim, crede nas obras…(as obras do Meu Pai)

Como Jeremias antigamente, Ele foi o profeta das lamentações, porque os homens não receberam a 
Palavra de Deus e deixaram de lado a revelação.

Aqueles olhos flamejantes do Juiz estão agora a gravar as vidas de toda a carne. Percorrendo toda 
a terra, não há nada que Ele não saiba. Ele conhece os desejos do coração e aquilo que cada um 
pretende fazer. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, porque todas as coisas estão 
nuas aos olhos Daquele com Quem temos de tratar. Pense nisso, Ele sabe agora mesmo aquilo que você 
está a pensar.

Sim, ali está Ele como Juiz com olhos flamejantes para administrar o juízo. O dia da misericórdia está 
terminado. Oh, que os homens se possam arrepender e buscar a Sua face em justiça enquanto ainda há 
tempo; para que possam fazer do Seu seio o travesseiro antes que o mundo se dissolva em fogo.

- três -

OS PÉS DE BRONZE

“E os Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha.” 
Latão é conhecido pela sua dureza considerável. Não há nada conhecido que se consiga juntar a isso 
para o temperar. Mas este latão que descreve os Seus pés é ainda mais notável porque resistiu ao teste 
da fornalha de fogo, um teste por que mais ninguém passou. Exactamente. Porque latão representa o 
Juízo Divino: um juízo que Deus decretou e fez com que acontecesse.

João 3:14-19

E, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem 
seja levantado;

Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigénito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.

Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para 
que o mundo fosse salvo por ele.

Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não 
crê no nome do Unigénito Filho de Deus.

E a condenação é esta: Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas 
do que a luz, porque as suas obras eram más.

Números 21:8-9

E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste; e 
será que viverá todo o mordido que olhar para ela.

E Moisés fez uma serpente de latão, e pô-la sobre uma haste; e era que, mordendo 
alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de latão, e ficava vivo.

Israel tinha pecado. O pecado tinha de ser julgado. Assim, Deus ordenou que Moisés colocasse uma 
serpente de latão numa haste e aquele que olhasse era salvo da pena do seu pecado.

A serpente de latão numa haste simbolizava o pecado do Jardim do Éden, onde a serpente enganou 
Eva, levando-a a pecar. O latão representa o juízo, como foi visto no altar de bronze onde a pena do 
pecado era cumprida no sacrifício sobre o altar. Quando Deus julgou Israel pelos seus pecados nos dias 
de Elias, Ele reteve a chuva e os céus cor de fogo tornaram-se como bronze. Agora, nesta ilustração, 
vemos que a serpente sobre uma haste representa o pecado já julgado, porque é feita de latão, 
mostrando que o juízo Divino já tinha caído sobre o pecado. Então, todo aquele que olhasse para a 
serpente na haste, aceitando o seu significado, era curado, porque esta era a obra ou a salvação do 
Senhor.

A serpente na haste é um tipo daquilo que Jesus veio à terra cumprir. Ele se fez carne para tomar 
sobre Si os juízos de Deus sobre o pecado. A base do altar do sacrifício era bronze sólido, tipificando o
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Cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já tinha passado sobre Ele quando ainda 
nem havia pecadores. A salvação era inteiramente do Senhor, Ele pisou o lagar da fúria da ira de Deus 
sozinho. As Suas vestes estavam vermelhas com o Seu próprio sangue. A fornalha de fogo do justo juízo 
e da ira de Deus foram a Sua porção. Ele sofreu, o justo pelo injusto. “Tu és digno, ó Cordeiro de Deus, 
porque nos redimiste pelo Teu próprio sangue.”

Isaías 53:5-6

Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pela nossa iniquidade: o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.

…e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.

Ele sofreu como nenhum homem já sofreu. Ainda antes da cruz, Ele já tinha suado grandes gotas 
como sangue do Seu corpo porque na intensa agonia da provação que aí vinha, o próprio sangue 
separou-se nas Suas veias.

Lucas 22:44

E, posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas 
de sangue, que corriam até ao chão.

Mas um dia aqueles pés de latão vão estar colocados sobre a terra. E Ele será o Juiz de toda a terra 
e, com equidade e perfeição, julgará a humanidade. E não haverá forma de escapar desse juízo. Não há 
como evitar essa justiça. Não haverá como acalmar aquilo. Aquele que é injusto continuará injusto; 
aquele que é imundo continuará imundo. O Imutável não vai mudar naquela altura, porque Ele nunca 
mudou e nunca vai mudar. Aqueles pés de latão vão esmagar o inimigo. Vão destruir o anticristo, a besta 
e a imagem e todos os que são vis aos Seus olhos. Ele vai destruir os sistemas da igreja que tomaram o 
Seu Nome apenas para corromper o seu brilho e vai esmagá-los juntamente com o anticristo. Todos os 
ímpios, os ateus, os agnósticos, os modernistas, os liberais, vão todos estar lá. A morte, o inferno e a 
sepultura vão estar lá. Sim, vão estar lá. Porque quando Ele vier, os livros serão abertos. É aí que a 
igreja morna e as cinco virgens néscias vão aparecer. Ele vai separar as ovelhas dos bodes. Quando Ele 
vier, Ele vai tomar o reino, porque é Seu, e com Ele estarão os milhões de milhões, a Sua Noiva, que vêm 
para ministrar a Ele. Glória! Oh, é agora ou nunca. Arrependa-se antes que seja demasiado tarde. 
Acorde de entre os mortos e busque a Deus para ser cheio com o Seu Espírito ou vai perder a Vida 
Eterna. Faça-o agora enquanto ainda há tempo.

- quatro -

A SUA VOZ ERA COMO A VOZ DE MUITAS ÁGUAS

Agora o que representam as águas?

Apocalipse 17:15

…As águas que viste,… são povos, e multidões, e nações, e línguas.

A Sua voz era como o som de multidões a falar. O que é isto? É o juízo. Porque estas são as vozes 
das multidões de testemunhas que, pelo Espírito Santo, ao longo de todas as eras, têm testificado de 
Cristo e pregado o Seu Evangelho. Será a voz de todos os homens que se vão levantar no juízo contra o 
pecador que não prestou atenção ao aviso. As vozes dos sete mensageiros serão ouvidas em alto e bom 
som. Esses pregadores fiéis que pregaram acerca do poder salvador de Jesus, que pregaram acerca do 
baptismo na água no Nome de Jesus, que pregaram acerca de ser cheio do Espírito Santo e do Seu 
poder, que permaneceram na Palavra mais do que permaneceram com as suas próprias vidas; todos eles 
foram a voz de Jesus Cristo pelo Espírito Santo ao longo das eras.

João 17:20

E não rogo somente por estes, mas, também, por aqueles que, pela sua palavra, hão de 
crer em mim.

Já alguma vez pensou como é assustador um homem estar a flutuar, completamente impotente, em 
direcção a uma catarata? Pense agora nesse rugido enquanto ele se aproxima da sua perdição, certa e 
garantida. E o Dia do Juízo vem aí exactamente dessa forma, quando o rugido da multidão das vozes o 
condena por não ter prestado atenção até que seja demasiado tarde. Preste atenção nesta mesma 
hora. Porque neste momento os seus pensamentos estão a ser gravados no Céu. Lá, os seus 
pensamentos falam mais alto do que as suas palavras. Como o Fariseu que afirmava tanto com a sua 
boca, mas por não ouvir o Senhor, o seu coração tornou-se corrupto e maligno até ser demasiado tarde; 
agora mesmo, este pode ser o seu último chamamento a ouvir a Palavra e a receber a Vida Eterna. Será 
demasiado tarde quando se aproximar do rugido das muitas vozes do juízo e da perdição.
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Mas já reparou como o som da água pode ser doce e relaxante? Eu gosto de pescar e gosto de 
encontrar um lugar onde a água esteja a sussurrar na ondulação. Consigo inclinar-me para trás e ouvi-la 
a falar de paz e de alegria e de satisfação no meu coração. Como estou contente por estar ancorado no 
abrigo de descanso onde a voz do Senhor fala de paz, como a Palavra das águas de separação 
declarou. Como devíamos estar agradecidos por ouvir a Sua voz de amor e de carinho e de liderança e 
de protecção.

E um dia vamos ouvir essa mesma voz doce a falar, não em juízo, mas a dar-nos as boas-vindas, 
àqueles cujos pecados foram remidos pelo Seu sangue, cujas vidas foram cheias do Espírito e cujo 
caminhar foi na Palavra. O que é que podia ser mais precioso do que ouvir as multidões de vozes a dar 
as boas-vindas e sermos rodeados daquelas multidões que creram para a Vida Eterna? Oh, não há nada 
igual a isso. Eu oro para que você ouça a Sua voz e não endureça o seu coração, mas que O receba 
como o seu Rei.

Oh, se conseguisse ver isto. Foram as águas que destruíram o mundo, mas foram as mesmas águas 
que salvaram Noé e também preservaram toda a terra para Noé. Ouça a Sua voz, a voz dos Seus 
servos, enquanto ela chama ao arrependimento e à vida.

- cinco -

NA SUA DESTRA ESTAVAM SETE ESTRELAS

“E tinha na Sua destra sete estrelas.” Agora, claro que já sabemos pelo versículo vinte aquilo que as 
sete estrelas realmente eram. “E o mistério das sete estrelas são os anjos (mensageiros) das sete 
igrejas.” Agora nós não podíamos cometer um erro aqui de forma nenhuma, quando Ele nos interpreta 
isso. Estas sete estrelas são os mensageiros às sete eras sucessivas da igreja. Eles não são chamados 
pelo nome. São apenas definidos como sendo sete, um para cada era. Desde a Era de Éfeso até a esta 
Era de Laodicéia, cada mensageiro trouxe a mensagem de verdade ao povo, nunca deixando de manter a 
Palavra de Deus para aquela era da igreja em particular. Cada um deles firmou-se a isso; eles foram 
firmes na sua lealdade para com a luz original.

Enquanto cada era se afastou de Deus, o Seu mensageiro fiel voltava a levar essa era à Palavra. A 
força deles vinha do Senhor ou nunca conseguiriam remar contra a maré. Eles estavam seguros no Seu 
cuidado, porque nada os poderia arrancar da Sua mão, nem nada os conseguiria afastar do amor de 
Deus, fosse a enfermidade, o perigo, a nudez, a fome, a espada, a vida ou a morte. Eles estavam 
verdadeiramente rendidos a Ele e eram mantidos pela Sua omnipotência. Eles não se preocupavam com a 
perseguição que vinha contra eles. A dor e o desdém eram apenas razão para darem glória a Deus por 
serem achados dignos de sofrer por causa Dele. E dando graças pela Sua salvação, eles ardiam com a 
luz da Sua vida e reflectiam o Seu amor, a paciência, a mansidão, a temperança, a bondade, a 
fidelidade. E Deus defendeu-os com prodígios, sinais e milagres. Eles foram acusados de ser fanáticos 
religiosos. Eles foram denunciados por organizações e foram escarnecidos, mas permaneceram fiéis à 
Palavra.

Agora, não é difícil levantar-se e permanecer fiel a um credo. É fácil, porque o diabo está mesmo por 
trás disso tudo. Mas permanecer fiel à Palavra de Deus e voltar àquilo que a Palavra produziu 
originalmente depois do Pentecostes é diferente.

Há pouco tempo atrás um homem disse-me que a Igreja Católica Romana tinha de ser a verdadeira 
igreja por ter sido fiel àquilo que acreditava ao longo dos anos e continuou a crescer e não tinha 
mudado. De facto, não é assim. Qualquer igreja com o governo por trás e com o seu próprio credo (que 
não é, de todo, a Palavra), e sem ministério manifestado para fazer com que o diabo fique irritado, podia 
com certeza perdurar. Esse não era um critério.

Mas quando pensa naquele pequeno grupo cujos membros eram serrados, dados a comer aos leões, 
perseguidos e levados para toda a parte e ainda assim permaneceram fiéis à Palavra - agora isso teria 
claramente de ser Deus. Como eles sobreviveram à batalha da fé e ainda assim permaneceram: ISSO é 
um milagre.

E este conforto não é apenas para os mensageiros das sete eras da igreja. Todo o crente verdadeiro 
está na mão de Deus e pode usufruir do Seu amor e do Seu poder e receber os benefícios completos de 
tudo aquilo que Deus é para o crente. Aquilo que Deus dá ao mensageiro e como Ele abençoa e usa o 
mensageiro, é um exemplo para todos os crentes da Sua bondade e cuidado para com TODOS os 
membros do Seu corpo. Amém.

- seis -

A ESPADA DE DOIS FIOS

Apocalipse 1:16
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E da sua boca saía uma aguda espada de dois fios.

Hebreus 4:12

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta 
para discernir os pensamentos e intenções do coração.

Da Sua boca saía a espada de dois fios que é a PALAVRA DE DEUS.

Apocalipse 19:11-16

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

E os seus olhos eram como chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos 
diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo;

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

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

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

E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: REI DOS REIS, E SENHOR DOS 
SENHORES.

João 1:48

Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu, e disse-lhe: Antes que 
Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira.

Aí está. Quando Ele vier, essa Palavra virá contra todas as nações e contra todos os homens. E 
ninguém será capaz de se levantar contra isso. Vai revelar aquilo que estava em todos os corações 
como Ele fez com Natanael. A Palavra de Deus vai mostrar quem fez a vontade de Deus e quem não fez. 
Vai dar a conhecer as obras secretas de todos os homens e porque as fizeram. Vai dividir.

Romanos 2:3

E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, 
escaparás ao juízo de Deus?

Depois continua a dizer como Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 a 17. O coração 
duro e impenitente será julgado. As obras serão julgadas. Os motivos serão julgados. Não haverá 
distinção perante Deus; mas todos serão julgados por essa Palavra, ninguém vai escapar. Aqueles que 
ouviram e não prestaram atenção serão julgados por aquilo que ouviram. Aqueles que descansaram nisso 
dizendo que criam, mas não viveram, serão julgados. Todo o segredo será mostrado e será declarado em 
alta voz nos telhados. Oh, nós vamos mesmo entender a história nessa altura. Não haverá um só 
mistério em todas as eras.

Mas sabia que Ele está a revelar os segredos do coração dos homens e das mulheres nesta era em 
que estamos a viver? Quem mais pode revelar os segredos do coração a não ser a Palavra, e só Ela?

Hebreus 4:12

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 
dois gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta 
para discernir os pensamentos e intenções do coração.

É a Palavra. Está a operar aquilo para a qual foi enviada, porque Ela (a Palavra) está cheia de poder. 
É o mesmo Espírito que estava em Jesus (a Palavra) que está presente novamente na igreja nesta última 
era como um último sinal tentando tirar as pessoas do juízo, porque aqueles que O rejeitam (à Palavra) 
já entraram em juízo, crucificando-O novamente.

Hebreus 6:6

Se recaírem, sejam outra vez renovados para arrependimento; pois assim, quanto a 
eles, de novo crucificam o Filho de Deus, e o expõem ao vitupério.
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Agora, Paulo disse que a Palavra veio em poder e também em voz. A Palavra pregada, 
verdadeiramente demonstrada. Como uma espada flamejante, cortante, entrou nas consciências dos 
homens e, como o bisturi de um cirurgião, cortou as enfermidades e libertou os cativos. Esses crentes 
primitivos foram por toda a parte, “eles foram pregando o Evangelho (a Palavra) e Deus confirmou aquela 
Palavra com sinais que se seguiam.” Os enfermos eram curados, os demónios eram expulsos e eles 
falavam em novas línguas. Essa era a Palavra em acção. Essa Palavra nunca falhou nas bocas dos 
crentes Cristãos. E nesta última era está aqui mais forte e maior do que nunca na verdadeira noiva da 
Palavra. Oh, pequeno rebanho, pequena minoria, firma-te à Palavra, enche a tua boca e o teu coração 
com ela e um dia Deus vai dar-te o reino.

- sete -

O SEU ROSTO COMO O SOL

Apocalipse 1:16

E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.

Mateus 17:1-13

Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, seu irmão, e os 
conduziu, em particular, a um alto monte.

E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus 
vestidos se tornaram brancos como a luz.

E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele.

E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui; se quiseres, 
façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e um para Elias.

E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu 
uma voz, que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai-o.

E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos, e tiveram grande medo.

E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes, e disse: Levantai-vos; e não tenhais medo.

E, erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus.

E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até 
que o Filho do homem seja ressuscitado dos mortos.

E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é 
necessário que Elias venha primeiro?

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro, e restaurará todas as 
coisas.

Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que 
quiseram. Assim farão eles, também, padecer o Filho do Homem.

Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Baptista.

Agora, em Mateus 16:28, na introdução a Mateus 17:1-13, Jesus tinha dito: “… Alguns há dos que 
estão aqui, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do homem no seu reino.”

E os três apóstolos viram isso - a ordem da Sua segunda vinda. Eles viram-No transfigurado ali no 
topo da montanha. A Sua veste estava branca e resplandecente e a Sua face brilhava como o sol no 
seu auge. E ali, assim que Ele apareceu, estavam Moisés e Elias de ambos os lados. É exactamente 
assim que Ele vem novamente. Em verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos (a 
noiva) de volta à Doutrina da Palavra dos pais Apostólicos.

Malaquias 4:5, 6

Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor;

E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais; para 
que eu não venha, e fira a terra com maldição.

Israel já é uma nação. Está estabelecida agora com os seus exércitos, a marinha, o sistema de 
correios, a bandeira e tudo aquilo que se relaciona com uma nação. Mas está para ser cumprida a 
Escritura que diz: “…nasceria uma nação de uma só vez?” Isaías 66:8.
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Esse dia vem em breve. A figueira já deitou os seus rebentos. Os Israelitas estão à espera do 
Messias. Estão à Sua espera e as suas expectativas estão prestes a ser cumpridas. Israel será 
espiritualmente renascida, porque a sua Luz e a sua Vida estão prestes a ser-lhe reveladas.

Apocalipse 21:23

E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória 
de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada.

Esta é a nova Jerusalém. O Cordeiro estará nessa cidade e, por causa da Sua presença, não será 
necessária luz nenhuma. O sol não vai nascer nem brilhar lá, porque Ele é o Sol e a Luz dela, Ele mesmo. 
As nações que entrarão nela vão andar na Sua luz. Não está contente por esse dia estar próximo? João 
viu esse dia a chegar. Sim, Senhor Jesus, vem rapidamente!

Malaquias 4:1-3

Porque, eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos, e todos os que 
cometem impiedade, serão como palha; e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor 
dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo.

Mas, para vós que temeis o meu nome, nascerá o Sol da justiça, e cura trará debaixo 
das suas asas; e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro.

E pisareis os ímpios, porque se farão cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele 
dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos.

Aí está novamente. O SOL a brilhar em toda a sua força. Oh, a força do Filho de Deus a brilhar no 
meio dos sete castiçais de ouro. Ali está Ele, o Juiz, Aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou a ira 
do juízo Divino sobre Si mesmo. Ele pisou o lagar da fúria da ira de Deus sozinho. Como já afirmamos, 
para o pecador, a Sua voz é como o som de uma catarata ou como bater contra as ondas de morte 
sobre as margens rochosas. Mas para o santo, a Sua voz é como o som do riacho que canta 
suavemente enquanto se deita para descansar, satisfeito em Cristo. Brilhando sobre nós com os Seus 
raios quentes de amor, Ele diz: “Não temas, eu sou Aquele Que Era, Que É, Que Há-de Vir; eu sou o 
Todo-poderoso. Para além de Mim não há outro. Eu sou o Alfa e o Ómega, TUDO isso.” Ele é o Lírio do 
Vale, a Brilhante Estrela da Manhã. Ele é o mais belo das dezenas de milhares para a minha alma. Sim, 
esse grande dia está pronto a nascer e o Sol da Justiça vai nascer com cura nas Suas asas.

O CRISTO VITORIOSO

Apocalipse 1:17-18

E eu, quando o vi, caí aos seus pés, como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, 
dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o último;

E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho 
as chaves da morte e do inferno.

Nenhum ser humano podia aguentar o efeito completo daquela visão. A sua força desapareceu 
completamente, João caiu aos Seus pés como se estivesse morto. Mas a mão do Senhor, em amor, 
tocou nele e a voz da bênção disse: “Não temas. Não tenhas medo. Eu sou o Primeiro e o Último. Eu sou 
Aquele que está vivo e fui morto; e, eis estou vivo para todo o sempre.” O que é que há para temer? O 
juízo que caiu sobre Ele na cruz, na sepultura e quando Ele desceu, foi por nós. Ele absorveu a parte 
mais pesada da ferida do pecado e agora não há, portanto, condenação para aqueles que estão em 
Cristo Jesus.

Veja com certeza que o nosso “Advogado” é o nosso “Juiz”. Ele é tanto “Advogado” como “Juiz”. 
Como Juiz, o “caso está encerrado”, está terminado. Não há agora nenhuma condenação. Por que é que 
a igreja devia ter medo? Qual foi a promessa que Ele não conseguiu manifestar perante nós? Por que é 
que ela devia temer o castigo ou a morte? Já foi tudo vencido. Aqui está o poderoso conquistador. Aqui 
está Aquele que conquistou os mundos visíveis e invisíveis. Não é como Alexandre [o Grande - Trad.], 
que conquistou o mundo com a idade de trinta e três anos e não tinha mais que conquistar, e por isso 
morreu vítima do pecado e da vida desenfreada. Não é como Napoleão, que conquistou toda a Europa, 
mas foi finalmente derrotado em Waterloo e foi em exílio para Elba, apenas para se ver conquistado.

Mas nada pode conquistar Cristo. Aquele que desceu subiu agora acima de tudo e a Ele foi-Lhe dado 
um Nome que é sobre todo o nome. Sim, Ele conquistou a morte, o inferno e a sepultura e tem as 
chaves disso. Aquilo que Ele desligar está desligado e aquilo que Ele ligar está ligado. Não há como 
mudar isso. Não houve conquistador antes Dele e não há mais ninguém para além Dele. Ele só é o 
Salvador, o Redentor. Ele é o ÚNICO Deus e “Senhor Jesus Cristo” é o Seu Nome.
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“Não temas, João. Não temas, pequeno rebanho. Tudo aquilo que eu sou, tu és herdeiro. Todo o meu 
poder é teu. A minha omnipotência é tua enquanto estou no teu meio. Eu não vim para trazer medo e 
derrota, mas amor e coragem e capacidade. Todo o poder Me foi dado e é teu para usares. Fala a 
Palavra e eu vou fazer. Esse é o Meu concerto e isso não pode falhar.”

AS SETE ESTRELAS E OS CASTIÇAIS

Apocalipse 1:20

O mistério das sete estrelas, que viste na minha destra, e dos sete castiçais de ouro. As 
sete estrelas são os anjos  das sete igrejas, e os sete castiçais, que viste, 
são as sete igrejas.

(mensageiros)

Nós já descobrimos a verdade acerca destes dois mistérios. Oh, nós ainda não revelamos quem eram 
estes sete mensageiros, mas pela ajuda de Deus vamos revelar e esse mistério será alcançado. As sete 
eras nós já conhecemos, estão descritas na Palavra; e vamos tratar com cada uma até chegarmos a 
esta última era em que nós vivemos.

Mas num último olhar para encerrar este capítulo, olhe para Ele enquanto Ele está ali no meio dos 
castiçais de ouro com as sete estrelas na Sua destra. Oh, é de cortar a respiração só de O ver ali na 
Sua Deidade Suprema. Ele é o Juiz, o Sacerdote, o Rei, a Águia, o Cordeiro, o Leão, o Alfa, o Ómega, o 
Princípio e o Fim, o Pai, Filho, Espírito Santo, Aquele Que Era, Que É, Que Há-de Vir, o Todo-poderoso, o 
TUDO EM TODOS. Ali está Ele, o Autor e Consumador. Digno é esse Cordeiro! Ele provou o quanto vale 
por comprar a nossa salvação por Si mesmo. Agora encontra-se com todo o Seu poder e toda a Sua 
glória e todas as coisas entregues a Ele como Juiz.

Sim, ali está Ele no meio dos castiçais, com as estrelas na Sua mão. É noite, porque é aí que nós 
usamos as lâmpadas para dar luz e é aí que as estrelas são vistas a brilhar e a reflectir a luz do sol. E 
está escuro. A igreja está a caminhar pela fé na escuridão. O Senhor dela saiu desta terra mas o Espírito 
Santo ainda brilha através da igreja, dando luz a este velho mundo amaldiçoado pelo pecado. E aquelas 
estrelas também reflectem a Sua luz. Está muito escuro, está muito frio, espiritualmente. No entanto, 
quando Ele vem ao meio há luz e calor e a igreja está revestida de poder e através Dele faz as obras 
que Ele fez.

Oh, que possamos ter um vislumbre Dele como João teve. Que tipo de pessoas devemos ser, 
estando perante Ele naquele dia!

Se ainda não Lhe entregou a sua vida, converta o seu coração a Deus neste momento e ajoelhe-se 
aí onde estiver e peça-Lhe perdão pelos seus pecados e renda a sua vida a Ele. Então vamos tentar 
abordar as Sete Eras da Igreja juntos; e, enquanto o fazemos, eu oro para que Deus ajude este servo 
indigno a revelar a Sua Palavra para si.


