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E, ao anjo da igreja que está em Laodicéia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel 
e verdadeira, o princípio da criação de Deus:

Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente!

Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu,

Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e 
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso, e arrepende-te.

Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em 
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.

Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

A CIDADE DE LAODICÉIA

O nome, Laodicéia, que significa direitos do povo, era muito comum e foi dado a várias cidades em 
honra das senhoras da realeza que tinham esse nome. Esta cidade era uma das mais importantes 
politicamente e mais prósperas financeiramente na Ásia Menor. Números enormes de propriedades foram 
legadas à cidade por cidadãos importantes. Era o lugar de uma grande escola médica. O seu povo 
distinguia-se nas artes e nas ciências. Era muitas vezes chamada “metrópole”, já que era o município de 
outras vinte e cinco cidades. O deus pagão adorado ali era Zeus. De facto, esta cidade chegou a 
chamar-se Diopolis (Cidade de Zeus) em honra do seu deus. No século IV, um concílio importante da 
igreja foi lá organizado. Frequentes terramotos levaram finalmente ao seu completo abandono.

Estas características eram bastante adequadas a esta última era, por representarem a era em que 
nós agora vivemos. Por exemplo, eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos deuses. 
Isto é uma previsão da premissa religiosa do único Deus, pai de todos nós do século XX que estabelece 
a irmandade do homem e ainda agora está a juntar Protestantes, Católicos, Judeus, Hindus, etc. com a 
intenção de que uma forma mútua de adoração vai aumentar o nosso amor, entendimento e cuidado uns 
para com os outros. Os Católicos e os Protestantes estão agora mesmo empenhados e, na verdade, têm 
ganho terreno nesta união com a intenção declarada de que todos os outros se vão seguir. Esta mesma 
atitude foi vista na Organização das Nações Unidas, quando os líderes mundiais se recusaram a 
reconhecer qualquer concepção individual de adoração espiritual, mas recomendavam que se colocassem 
de parte todos esses conceitos separados, com a esperança de que todas as religiões se nivelassem 
numa só; porque todas têm os mesmos objectivos, todas têm os mesmos propósitos e todas estão 
basicamente correctas.

Repare no nome Laodicéia, “os direitos do povo”, ou a “justiça dos povos.” Já alguma vez houve uma 
era como a era da igreja do século XX, que tenha visto TODAS as nações levantar-se e exigir igualdade, 
social e financeiramente? Esta é a era dos comunistas, onde todos os homens são tidos como iguais, 
apesar de ser assim só em teoria. Esta é a era dos partidos políticos que se chamam Democratas 
Cristãos e Socialistas Cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. De acordo com os nossos teólogos 
liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, debaixo da liderança do Espírito, praticou o socialismo 
e, assim, nós também devemos fazer o mesmo.

Quando os antigos chamavam a Laodicéia a metrópole, isso estava a olhar para o único governo 
mundial que estamos agora a estabelecer. Enquanto pensamos naquela cidade a ser a localização de um 
grande concílio da igreja, vemos prefigurado o movimento ecuménico a acontecer hoje, onde muito em 
breve vamos ver todos os assim chamados Cristãos a juntar-se. De facto, a igreja e o estado, a religião
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e a política, estão a juntar-se. O joio está a ser atado. O trigo estará pronto, brevemente, para a 
colheita.

Era uma cidade de terramotos, tão fortes que finalmente acabaram por a destruir. Esta era vai 
terminar com Deus a abanar o mundo inteiro que foi atrás de se envolver com a velha prostituta. Não só 
os sistemas mundiais vão ruir, como a própria terra vai ser agitada e depois renovada para o reino do 
milénio de Cristo.

A cidade era rica, investida de riqueza. Estava cheia de cultura. A ciência era fértil. Tal como hoje. 
As igrejas são ricas. A adoração é bela e formal, mas fria e morta. A cultura e a educação assumiram o 
lugar da Palavra dada pelo Espírito e a fé foi substituída pela ciência, de tal forma que o homem é uma 
vítima do materialismo.

Em cada atributo, a antiga Laodicéia encontra-se renascida na Era de Laodicéia do século XX. Na 
misericórdia de Deus, que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela, para que não sejam 
participantes dos seus pecados nem do consequente juízo.

A ERA DE LAODICÉIA

A Era de Laodicéia começou por volta da viragem do Século XX, talvez em 1906. Quanto tempo vai 
durar? Como servo de Deus, que já teve multidões de visões, das quais NENHUMA falhou, deixe-me 
predizer (eu não disse profetizar, mas predizer) que esta era vai terminar por volta de 1977. Se me 
desculpar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta previsão em sete visões maiores contínuas que vieram 
a mim num Domingo de manhã em Junho de 1933. O Senhor Jesus Cristo falou comigo e disse que a 
vinda do Senhor se estava a aproximar, mas que antes que Ele viesse, sete grandes acontecimentos iam 
suceder-se. Eu escrevi-os e naquela manhã transmiti a revelação do Senhor. A primeira visão foi que 
Mussolini ia invadir a Etiópia e que essa nação ia “cair a seus pés”. Essa visão provocou claramente 
algumas repercussões e algumas pessoas ficaram muito zangadas quando eu disse isso e não 
acreditaram. Mas aconteceu dessa forma. Ele avançou por ali com as suas armas modernas e 
conquistou. Os nativos não tiveram hipótese. Mas a visão também disse que Mussolini chegaria a um 
final horrível com o seu próprio povo a revoltar-se contra ele. Isso aconteceu exactamente como foi 
dito.

A visão seguinte predisse que um Austríaco chamado Adolph Hitler ia levantar-se como ditador na 
Alemanha e que ia levar o mundo à guerra. Mostrou a linha Siegfrief e como as nossas tropas teriam 
momentos terríveis para a derrotar. Depois mostrava que Hitler chegaria a um final misterioso.

A terceira visão foi no domínio da política mundial, porque me mostrou que haveria três grandes 
ISMOS, o Fascismo, o Nazismo, o Comunismo, mas que os dois primeiros seriam engolidos pelo terceiro. A 
voz admoestou: “OLHA PARA A RÚSSIA, OLHA PARA A RÚSSIA. Olha para o Rei do Norte.”

A quarta visão mostrou os grandes avanços científicos que apareceriam depois da II Guerra Mundial. 
Culminou na visão de um carro com capota de plástico que andava em belas auto-estradas com controlo 
remoto, de forma a que as pessoas apareciam sentadas nesse carro sem um volante e jogavam algum 
tipo de jogo para se entreterem.

A quinta visão tinha que ver com o problema moral da nossa era, centrado maioritariamente em 
torno das mulheres. Deus mostrou-me que as mulheres começaram a sair dos seus lugares com a 
concessão do voto. Depois cortaram o cabelo, o que significava que não estavam mais debaixo da 
autoridade de um homem, mas insistiam ou na igualdade de direitos, ou, muitas vezes, em mais do que 
igualdade de direitos. Ela adoptou roupa de homem e começou a despir-se, até que a última imagem que 
eu vi foi uma mulher nua, excepto por uma espécie de avental, em forma de folha de figueira. Com esta 
visão, eu vi a terrível perversão e o flagelo moral do mundo inteiro.

Depois, na sexta visão, surgiu na América uma mulher extremamente bela, mas cruel. Ela tinha o 
povo completamente debaixo do seu poder. Eu creio que isto foi o surgimento da Igreja Católica Romana, 
apesar de saber que possivelmente seria uma visão de alguma mulher a levantar-se na América em 
grande poder, devido a um voto popular por parte das mulheres.

A sétima e última visão foi aquela em que eu ouvi uma explosão terrível. Quando me virei para olhar, 
não vi nada a não ser escombros, crateras e fumo por toda a América.

Baseado nestas sete visões, juntamente com as rápidas mudanças que têm passado pelo mundo nos 
últimos cinquenta anos, EU PREDIGO (não profetizo) que estas visões terão todas acontecido por volta 
de 1977. E apesar de muitos sentirem que esta é uma afirmação irresponsável, devido ao facto de Jesus 
dizer que “ninguém sabe o dia nem a hora,” eu mantenho esta previsão passados trinta anos, porque 
Jesus NÃO disse que ninguém saberia o ano, o mês ou a semana em que a Sua vinda seria completada. 
Assim, eu repito, creio sinceramente e mantenho, enquanto estudante particular da Palavra, juntamente 
com a inspiração Divina, que 1977 deve terminar os sistemas mundiais e introduzir o Milénio.
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Agora, deixe-me dizer isto. Será que alguém consegue provar que alguma destas visões está errada? 
Não foram todas cumpridas? Sim, cada uma foi cumprida, ou está no processo agora mesmo. Mussolini 
invadiu a Etiópia com sucesso, depois caiu e perdeu tudo. Hitler iniciou uma guerra que não conseguiu 
terminar e morreu de forma misteriosa. O Comunismo tomou o controlo dos outros dois ISMOS. O carro 
com capota de plástico já foi construído e apenas espera uma rede de estradas melhor. As mulheres 
andam quase nuas e agora mesmo usam fatos de banho topless. E no outro dia vi numa revista o 
vestido que eu vi na minha visão (se lhe puder chamar vestido). Era um tipo de roupa transparente, de 
plástico, com três pontos escuros que cobriam o peito numa parte pequena e depois havia um espaço 
escuro, como se fosse um pequeno avental em baixo. A Igreja Católica está a crescer. Nós já tivemos 
um presidente Católico e sem dúvida que vamos ter outro. O que é que resta? Nada a não ser:

Hebreus 12:26

A voz do qual moveu, então, a terra, mas, agora, anunciou, dizendo: Ainda uma vez 
comoverei, não só a terra, senão, também, o céu.

Mais uma vez, Deus vai comover a terra e tudo o que possa ser agitado vai soltar-se com isso. 
Depois Ele vai renová-la. Em Março passado, de 1964, aquele terramoto na Sexta-feira Santa no Alasca 
abalou o mundo inteiro, apesar de não o ter desequilibrado. Mas Deus estava a avisar, através de um 
tremor de terra, acerca daquilo que Ele vai fazer em breve em maior escala. Ele vai rebentar e abanar 
com este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã, e só há um lugar que pode aguentar 
com esse choque, que é no aprisco do Senhor Jesus. E eu suplico-lhe que, enquanto a misericórdia de 
Deus ainda está disponível para si, dê toda a sua vida, sem reservas, para Jesus Cristo, o qual, como fiel 
Pastor, o vai salvar e cuidar de si e apresentá-lo sem mácula na glória, com grande alegria.

O MENSAGEIRO

Eu duvido muito que alguma era tenha conhecido o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, a não 
ser a primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E mesmo nessa era, muitos não o reconheceram por 
aquilo que ele era.

Agora, a era na qual estamos a viver vai ser uma era muito curta. Os eventos vão suceder-se muito 
rapidamente. Assim, o mensageiro a esta Era de Laodicéia tem de estar aqui agora, apesar de ainda não 
o conhecermos. Mas terá certamente de haver uma altura em que ele se torna conhecido. Agora, eu 
consigo provar isso porque temos Escritura que descreve o seu ministério.

Primeiro que tudo, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele vai ter o ofício de um profeta. Ele vai ter 
o ministério profético. Ele vai estar solidamente baseado na Palavra, porque quando ele profetizar ou 
tiver uma visão, será sempre “orientado para a Palavra” e vai acontecer SEMPRE. Ele será vindicado 
como profeta por causa da sua precisão. A prova de que ele é um profeta encontra-se em Apocalipse 
10:7:

Apocalipse 10:7

Mas, nos dias da voz do sétimo mensageiro, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá 
o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.

Agora, esta pessoa, que neste versículo se chama um “anjo” na versão King James [tradução da 
Bíblia Inglesa - Trad.] NÃO é um ser celestial. O anjo que faz soar a sexta trombeta, que é um anjo 
celestial, está em Apocalipse 9:13, e o sétimo desse tipo está em Apocalipse 11:15. Este aqui em 
Apocalipse 10:7 é o mensageiro da sétima era e é um homem, e ele tem de trazer uma mensagem de 
Deus e a sua mensagem e o seu ministério vão concluir o segredo de Deus como anunciou aos profetas, 
Seus servos. Deus vai chamar a este último mensageiro um profeta PORQUE ELE É UM PROFETA. Foi isso 
que Paulo foi na primeira era e a última era tem um também.

Amós 3:6-7

Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à 
cidade, e o Senhor não o terá feito?

Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos 
seus servos, os profetas.

Foi no período do tempo do fim que os sete trovões de Jesus surgiram.

Apocalipse 10:3-4

E clamou, com grande voz, como quando brama o leão; e, havendo clamado, os sete 
trovões fizeram soar as suas vozes.
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E, sendo ouvidas as vozes dos sete trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu, 
que me dizia: Sela o que os sete trovões falaram, e não o escrevas.

O que estava naqueles trovões, ninguém sabe. Mas nós precisamos de saber. E será necessário um 
profeta para receber a revelação, porque Deus não tem mais nenhuma forma de mostrar as Suas 
revelações da Escritura, a não ser por um profeta. A Palavra veio sempre por um profeta e sempre virá. 
Que esta é a lei de Deus torna-se evidente até por uma pesquisa ocasional da Escritura.

O Deus imutável, com formas imutáveis, invariavelmente enviou o Seu profeta em cada era, onde as 
pessoas se tinham desviado da ordem Divina. Com ambos os teólogos e o povo afastados da Palavra, 
Deus sempre enviou o Seu servo a estas pessoas (mas fora dos teólogos) de forma a corrigir falsos 
ensinamentos e a guiar as pessoas de volta a Deus.

Assim, vemos um mensageiro da sétima era a vir, e ele é um profeta.

Não só vemos este mensageiro a vir aqui em Apocalipse 10:7, mas vemos que a Palavra fala de Elias 
a vir antes da vinda de Jesus.

Mateus 17:10-11

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.

Antes da vinda do nosso Senhor, Elias tem de voltar para uma obra de restauração na igreja. Isto é 
o que Malaquias 4 diz:

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.

Não há dúvida absolutamente nenhuma que Elias tem de voltar, antes da vinda de Jesus. Ele tem 
uma obra específica para realizar. Essa obra é a parte de Malaquias 4:6 que diz: “converterá os 
corações dos filhos aos seus pais.” A razão por que sabemos que esta é a sua obra específica para fazer 
nessa altura é porque ele já realizou a parte que diz: “converterá os corações dos pais aos filhos” - 
quando o ministério de Elias esteve aqui em João Baptista.

Lucas 1:17

E irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos 
filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar, ao Senhor, um povo 
bem disposto.

No ministério de João, os “corações dos pais” foram convertidos aos filhos. Nós sabemos isso, 
porque Jesus disse isso. Mas não diz que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso ainda 
tem de acontecer. Os corações dos filhos do último dia vão ser convertidos aos pais Pentecostais. João 
preparou os pais para Jesus, para receberem bem os filhos no aprisco. Agora este profeta, sobre o qual 
o Espírito de Elias desce, vai preparar os filhos para receberem bem Jesus.

Jesus chamou a João Baptista o Elias.

Mateus 17:12

Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que 
quiseram.

A razão porque Ele chamou a João, o Elias, foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias 
voltou sobre João, tal como esse Espírito tinha voltado sobre Eliseu depois do reino do Rei Acabe. Agora, 
mais uma vez, esse Espírito vai voltar sobre outro homem antes da vinda de Jesus. Ele será um profeta. 
Ele será vindicado como tal por Deus. Já que Jesus, na carne, não estará aqui para o vindicar (como fez 
com João), isso será feito pelo Espírito Santo para que o ministério deste profeta seja acompanhado por 
uma manifestação poderosa e maravilhosa. Enquanto profeta, cada revelação será vindicada, porque 
cada revelação vai acontecer. Actos maravilhosos de poder serão operados segundo as suas ordens na 
fé. Depois, será trazida a mensagem que Deus lhe tem dado na Palavra, para converter as pessoas de 
volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus. Alguns vão ouvir, mas a maioria vai continuar na mesma 
condição e vai rejeitá-lo.
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Já que este profeta-mensageiro de Apocalipse 10:7 vai ser o mesmo de Malaquias 4:5-6, ele vai ser 
naturalmente como Elias e João. Ambos eram homens separados das escolas religiosas aceites do seu 
dia. Ambos eram homens do deserto. Ambos só agiam quanto tinham o “Assim diz o Senhor,” 
directamente de Deus por revelação. Ambos bateram nas ordens religiosas e nos líderes do dia. Mas não 
foi só isso, eles bateram em todos os que estavam corrompidos ou que corrompiam os outros. E repare, 
ambos profetizaram bastante contra as mulheres imorais e contra as suas formas. Elias clamou contra 
Jezabel e João repreendeu Herodias, mulher de Filipe.

Apesar de ele não vir a ser popular, ele será vindicado por Deus. Como Jesus autenticou João e o 
Espírito Santo autenticou Jesus, nós podemos certamente esperar que este homem seja, primeiro que 
tudo, autenticado pelo Espírito a operar na sua vida em actos de poder que são inquestionáveis e não 
são encontrados em mais lugar nenhum; e o próprio Jesus, na vinda, vai autenticá-lo, tal como Ele 
autenticou João. João deu testemunho que Jesus estava a vir, tal como este homem vai dar 
testemunho, como João, de que Jesus está a vir. E a própria vinda de Cristo vai provar que este homem, 
de facto, foi o precursor da Sua segunda vinda. Esta é a prova final de que este, de facto, é o profeta 
de Malaquias 4, porque o final do período Gentio será Jesus mesmo a aparecer. Depois será demasiado 
tarde para aqueles que o rejeitaram.

De forma a esclarecer melhor a nossa apresentação acerca deste profeta do último dia, vamos 
reparar particularmente que o profeta de Mateus 11:12 foi João Baptista, que foi aquele predito em 
Malaquias 3:

Malaquias 3:1

Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim; e, de repente, 
virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós 
desejais; eis que vem, diz o Senhor dos exércitos.

Mateus 11:1-12

E, aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus doze discípulos, partiu dali 
a ensinar e a pregar nas cidades deles.

E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos,

A dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro?

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes:

Os cegos veem, e os coxos andam; os leprosos são limpos, e os surdos ouvem; os 
mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho.

E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim.

E, partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no 
deserto? uma cana agitada pelo vento?

Sim, que fostes ver? um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas 
casas dos reis.

Mas, então, que fostes ver? um profeta? sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta;

Porque, é este de quem está escrito: Eis que, diante da tua face, envio o meu anjo, que 
preparará diante de ti o teu caminho.

Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém 
maior do que João Baptista; mas, aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que 
ele.

E, desde os dias de João Baptista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela 
força se apoderam dele.

Isto já aconteceu. Isto já se sucedeu. Está terminado. Mas repare agora em Malaquias 4:

Malaquias 4:1-6

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 salvação trará 
debaixo das suas asas; e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro.
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E pisareis os ímpios, porque se farão cinza, debaixo das plantas dos vossos pés, naquele 
dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos.

Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horeb, para todo o 
Israel, e que são os estatutos e juízos.

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.

Veja, imediatamente após a vinda DESTE Elias, a terra será purificada pelo fogo e os ímpios serão 
feitos em cinza. Claro que isto NÃO aconteceu no tempo de João (o Elias para o seu dia). O Espírito de 
Deus que profetizou acerca da vinda do mensageiro em Malaquias 3:1 (João) estava apenas a reafirmar 
a Sua afirmação profética anterior de Isaías 40:3 feita pelo menos três séculos antes.

Isaías 40:3

Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor: endireitai, no ermo, 
vereda a nosso Deus.

Agora, João, pelo Espírito Santo, deu voz tanto a Isaías como Malaquias em Mateus 3:

Mateus 3:3

Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, 
preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.

Assim, podemos ver bem, a partir destas Escrituras, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, 
NÃO foi o profeta de Malaquias 4, apesar de, efectivamente, tanto João como este profeta do último dia 
terem sobre eles o mesmo Espírito que estava sobre Elias.

Agora, este mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10:7 vai fazer duas coisas. Um: De acordo 
com Malaquias 4 ele vai converter os corações dos filhos aos pais. Dois: Ele vai revelar os mistérios dos 
sete trovões em Apocalipse 10, que são as revelações contidas nos sete selos. Serão estas “verdades 
misteriosas” Divinamente reveladas que literalmente convertem os corações dos filhos aos pais 
Pentecostais. Exactamente.

Mas veja também isto. Este profeta-mensageiro será na sua natureza e nos seus costumes como 
Elias e João. O povo do dia deste profeta-mensageiro será como no dia de Acabe e de João. E já que 
são “SÓ OS FILHOS” cujos corações são convertidos, são só os filhos que vão ouvir. Nos dias de Acabe 
só 7.000 Israelitas da verdadeira semente foram achados. Nos dias de João também houve muito 
poucos. As multidões, em ambas as eras, estavam na fornicação da idolatria.

Eu quero fazer mais uma comparação entre o profeta-mensageiro de Laodicéia e João, o profeta-
mensageiro que precedeu a primeira vinda de Jesus. O povo no dia de João confundiu-o com o Messias.

João 1:19-20

E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram, de Jerusalém, sacerdotes 
e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu?

E confessou, e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo.

Agora, este profeta-mensageiro do último dia terá um poder tal perante o Senhor que haverá os que 
vão confundi-lo com o Senhor Jesus. Haverá um espírito no mundo, no tempo do fim, que vai seduzir 
alguns e levá-los a crer nisto.

Mateus 24:24-26

Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios 
que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.

Eis que eu vo-lo tenho predito.

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no 
interior da casa; não acrediteis.

Mas não creia nisso. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. ELE É UM DOS IRMÃOS, UM 
PROFETA, UM MENSAGEIRO, UM SERVO DE DEUS. Ele não precisa de mais honra prestada a ele do que 
aquela que João recebeu, quando era a voz que clamava: “Eu não sou Ele, MAS ELE VEM APÓS MIM.”



7A Era Da Igreja De Laodicéia

Antes de encerrarmos esta secção acerca do mensageiro da Era de Laodicéia, devemos analisar 
seriamente estes dois pensamentos. Primeiro, esta era vai ter UM Profeta-Mensageiro. Apocalipse 10:7 
diz: “Quando ele (singular) tocar.” Nunca houve uma era em que Deus desse ao Seu povo dois profetas 
maiores ao mesmo tempo. Ele deu Enoque (sozinho); Ele deu Noé (sozinho); Ele deu Moisés (só ele tinha 
a Palavra apesar de outros profetizarem); João Baptista veio SOZINHO. Agora, neste último dia tem de 
haver um PROFETA (não é uma profetisa, apesar de nesta era haver mais mulheres do que homens 
alegando trazer a revelação de Deus), e a Palavra infalível diz que ele (o profeta) vai revelar os mistérios 
para o povo do tempo do fim e converter os corações dos filhos de volta aos pais.

Há aqueles que dizem que o povo de Deus se vai unir através de uma revelação colectiva. Eu 
desafio essa afirmação. É um pressuposto vago, inválido perante Apocalipse 10:7. Agora, eu não nego 
que as pessoas profetizem nesta última era e que os seus ministérios podem e vão estar correctos. Eu 
não nego que haverá profetas, tal como nos dias de Paulo, em que houve “um Ágabo, um profeta que 
profetizou acerca de uma fome.” Eu concordo que assim seja. MAS EU NEGO, SOBRE A PROVA INFALÍVEL 
DA PALAVRA, QUE HAJA MAIS DO QUE UM PROFETA-MENSAGEIRO MAIOR, QUE VAI REVELAR OS 
MISTÉRIOS DA FORMA QUE ESTÃO CONTIDOS NA PALAVRA, E QUE TEM O MINISTÉRIO DE CONVERTER 
OS CORAÇÕES DOS FILHOS AOS PAIS.

O “Assim diz o Senhor” pela Sua Palavra infalível permanece e vai permanecer e vai ser vindicado. Há 
um profeta-mensageiro a esta era. Apenas com base no comportamento humano, qualquer um sabe que, 
onde houver muita gente, há opiniões divididas acerca de pontos menores de uma doutrina maior que 
todos têm em comum. Quem é que vai então ter o poder de infalibilidade, que tem de ser restaurado 
nesta última era, porque esta última era vai voltar a manifestar a Noiva Pura da Palavra? Isso significa 
que nós vamos ter, mais uma vez, a Palavra como foi dada, de forma perfeita e perfeitamente entendida, 
nos dias de Paulo. Eu vou-lhe dizer quem vai ter isso. Será um profeta também completamente 
vindicado, ou ainda mais vindicado do que qualquer profeta foi em todas as eras, desde Enoque até 
hoje; porque este homem terá necessariamente de ter o ministério profético da pedra do topo e Deus 
vai demonstrá-lo. Ele não vai precisar de falar por si mesmo, Deus vai falar por ele, através da voz do 
sinal. Amém.

O segundo pensamento que deve ser registado nos nossos corações é que as sete eras da igreja 
começaram com o espírito do anticristo, tal como o Espírito Santo Que tem de ser bendito para sempre.

I João 4:1

Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já 
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.

Reparou? O espírito do anticristo está identificado com falsos profetas. As eras começaram com 
falsos profetas e vão terminar com falsos profetas. Agora, claro que vai haver um COMPLETAMENTE 
FALSO PROFETA no sentido desse homem falado em Apocalipse. Mas por agora, antes da sua revelação, 
têm de aparecer muitos falsos profetas.

Mateus 24:23-26

Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe deis crédito;

Porque surgirão falsos Cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios 
que, se possível fora, enganariam até os escolhidos.

Eis que eu vo-lo tenho predito.

Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no 
interior da casa; não acrediteis.

Estes falsos profetas são-nos indicados em muitas outras Escrituras, como nas seguintes:

II Pedro 2:1-2

E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, também, falsos 
doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que 
os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição;

E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da 
verdade.

II Timóteo 4:3-4

Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos 
ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências;
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E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.

I Timóteo 4:1

Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, 
dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demónios.

Agora, em todo o caso, terá de reparar que um falso profeta é alguém que está fora da Palavra. Tal 
como lhe mostramos que anticristo significa “anti-Palavra”, assim estes falsos profetas vêm pervertendo 
a Palavra, dando-lhe um significado que encaixa os seus próprios objectivos malignos. Já reparou como 
as pessoas que desviam outras as prendem junto delas pelo medo? Eles dizem que, se as pessoas não 
fizerem aquilo que eles dizem, ou se saírem, então virá a destruição. Eles são falsos profetas, porque um 
verdadeiro profeta vai sempre guiar uma pessoa à Palavra e vai ligar as pessoas a Jesus Cristo e não vai 
dizer às pessoas para terem medo dele ou para terem medo daquilo que ele diz, mas para temerem aquilo 
que a Palavra diz.

Repare como estas pessoas, como Judas, andam atrás do dinheiro. Levam-no a vender tudo o que 
tem e a dar-lhes a eles e aos seus esquemas. Passam mais tempo nas ofertas do que na Palavra. Esses 
que tentam operar dons, vão usar um dom, que tem nele uma margem de erro, e depois pedem dinheiro 
e negligenciam a Palavra e dizem que isso vem de Deus. E as pessoas vão até eles e ficam com eles e 
apoiam-nos e crêem neles, não sabendo que é o caminho da morte. Sim, a terra está cheia de 
imitadores carnais.

Nesse último dia, eles vão tentar imitar esse profeta-mensageiro. Os sete filhos de Ceva tentaram 
imitar Paulo. Simão, o mago, tentou imitar Pedro. As suas imitações vão ser carnais. Eles não vão ser 
capazes de produzir aquilo que o verdadeiro profeta produz. Quando ele disser que o reavivamento está 
terminado, eles vão à volta a afirmar uma grande revelação, que aquilo que as pessoas têm está certo e 
que Deus vai fazer coisas maiores e mais extraordinárias no meio do povo. E as pessoas vão ser 
enganadas. Estes mesmos falsos profetas vão afirmar que o mensageiro do último dia não é um teólogo, 
por isso não deve ser ouvido. Eles não vão ser capazes de produzir aquilo que o mensageiro consegue; 
eles não vão ser vindicados por Deus como aquele profeta do último dia é mas, com as suas grandes 
palavras inchadas e com o peso da sua notoriedade mundial, eles vão dizer às pessoas para não ouvir 
aquele homem (o mensageiro) e vão dizer que ele ensina o erro. Eles estão a fazer exactamente de 
acordo com os seus pais, os Fariseus, que eram do diabo, porque afirmaram que tanto João como Jesus 
ensinavam o erro.

Agora, por que é que estes falsos profetas vão contra o verdadeiro profeta e desacreditam o seu 
ensinamento? Porque eles estão a ir ao encontro dos seus antepassados, quando, nos dias de Acabe, 
resistiram a Micaías. Havia quatrocentos e todos eles estavam de acordo; e por todos eles dizerem a 
mesma coisa, enganaram o povo. Mas UM profeta, um só, estava certo e todos os outros errados, 
porque Deus tinha entregue a revelação a UM SÓ.

Tenha cuidado com os falsos profetas, porque eles são como lobos cruéis.

Se ainda tiver dúvidas acerca disto, peça a Deus, pelo Seu Espírito, para que o encha e o guie, 
PORQUE O ELEITO NÃO PODE SER ENGANADO. Entendeu? Não há nenhum homem que o possa enganar. 
Paulo não podia enganar nenhum eleito, se ele estivesse errado. E nessa primeira Era de Éfeso o eleito 
não pôde ser enganado porque eles provavam os falsos apóstolos e profetas e achavam-nos mentirosos 
e punham-nos fora. Aleluia. As SUAS ovelhas ouvem a Sua voz e seguem-NO. Amém. Eu creio nisso.

A SAUDAÇÃO

Apocalipse 3:14

Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.

Bem, será que essa não é a descrição mais maravilhosa dos atributos do nosso amado Senhor e 
Salvador Jesus Cristo? Estas palavras fazem com que eu queira clamar. Trazem um espírito de realidade 
ao meu coração. Só por ler, sem sequer esperar por uma revelação completa do Espírito sobre elas, já 
me emociona.

Jesus está a dar-nos esta descrição acerca de Si mesmo em relação à última era. Os dias da graça 
estão a terminar. Ele olhou desde o século I até ao século XX e disse-nos tudo em relação a estas eras. 
Antes de Ele revelar as características da última era para nós, Ele dá-nos uma visão final da Sua própria 
Deidade amável e suprema. Esta é a revelação da pedra do topo acerca Dele.

Assim diz o “AMÉM”. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o “Assim Seja” de Deus. Amém representa 
finalidade. Representa aprovação. Representa a promessa que prevalece. Representa a promessa 
imutável. Representa o selo de Deus.
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Eu quero que veja isto com atenção agora e veja algo realmente doce e belo. Eu disse que esta é a 
Sua revelação do tempo do fim acerca de Si mesmo. Quando o dia da graça terminar, então o Milénio 
vem rapidamente após isso, não é? Bem, leia comigo em Isaías 65:

Isaías 65:16-19

De sorte que, aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade; e, 
aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade; porque já estão esquecidas as 
angústias passadas, e estão encobertas diante dos meus olhos.

Porque, eis que eu crio céus novos e nova terra; e não haverá lembrança das coisas 
passadas, nem mais se recordarão.

Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio; porque eis que crio para 
Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo.

E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo: e nunca mais se ouvirá nela voz de 
choro nem voz de clamor.

Isto é acerca da Nova Jerusalém. Isto é o milénio. Mas enquanto entramos no milénio, ouça aquilo 
que Ele diz acerca de ser um certo tipo de Deus, versículo 16: “De sorte que, aquele que se bendisser 
na terra será bendito no Deus da verdade”. Sim, é verdade, mas a verdadeira tradução não é “Deus da 
verdade.” É “Deus do AMÉM”. Assim lemos: “será bendito no Deus do AMÉM, e aquele que jurar na terra 
jurará pelo Deus do AMÉM; porque já estão esquecidas as angústias passadas, e estão encobertas 
diante dos Meus olhos. Porque, eis que eu crio céus novos e nova terra: e não haverá lembrança das 
coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu 
crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e 
exultarei no meu povo: e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor,” Aleluia. Aqui 
está o Jeová do Velho Testamento, “o Deus do Amém”. Aqui está Jesus do Novo Testamento, “o Deus do 
Amém”. Ouvi, ó Israel, o Senhor vosso Deus é UM Deus. Aí está novamente, o Jeová do Velho 
Testamento é o Jesus do Novo. “Ouvi, ó Israel, o Senhor vosso Deus é UM Deus.”

O Novo Testamento não revela OUTRO Deus, é uma maior revelação do ÚNICO E DO MESMO DEUS. 
Cristo não desceu para Se dar a conhecer. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a 
conhecer o Pai. Ele nunca falou acerca de dois Deuses; Ele falou acerca de UM Deus. E agora, nesta 
última era, nós voltamos à revelação da pedra do topo, a revelação mais importante da Divindade em 
toda a Bíblia, que é, JESUS É DEUS, ELE E O PAI SÃO UM: HÁ UM DEUS, E O SEU NOME É O SENHOR 
JESUS CRISTO.

Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. Aquilo que Ele faz nunca muda. Ele diz e isso permanece. 
Ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode retirar àquilo que Ele diz ou acrescentar a isso. Portanto, 
assim seja. Amém. Assim seja. Não está feliz por servir esse tipo de Deus? Pode saber exactamente 
onde está com Ele a qualquer altura e a toda a hora. Ele é o Deus AMÉM e não vai mudar.

“Isto diz o AMÉM.” Eu gosto disso. Isso significa que tudo aquilo que Ele disse é final. Significa que, 
seja o que for que Ele disse à primeira era e à segunda e a todas as eras, acerca da Sua própria igreja 
verdadeira e acerca da falsa vinha está certo e não vai mudar. Isso significa que aquilo que Ele começou 
em Génesis vai terminar em Apocalipse. Tem de ser, porque Ele é o Amém, ASSIM SEJA. Agora podemos 
ver mais uma vez por que é que o diabo odeia os Livros de Génesis e de Apocalipse. Ele odeia a verdade. 
Ele sabe que a verdade vai prevalecer. Ele sabe qual será o seu fim. Ele luta contra isso. Mas nós 
estamos no lado vencedor. Nós (eu estou a falar dos crentes na Sua Palavra, só eles) estamos no lado 
do Amém.

“Isto diz a testemunha fiel e verdadeira.” Agora, eu quero mostrar-lhe aquilo que encontrei acerca 
do pensamento sobre “fiel”. Sabe que muitas vezes falamos de um grande Deus imutável, cuja Palavra 
não muda. E quando falamos Dele dessa forma, muitas vezes temos uma imagem acerca Dele que O faz 
parecer bastante impessoal. É como se Deus fizesse todo o universo e todas as leis associadas a ele e 
depois recuasse e se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus fizesse um caminho para a 
salvação para a humanidade perdida, sendo esse caminho a cruz, e depois quando a morte de Cristo 
expiou os nossos pecados e a Sua ressurreição nos deu uma porta aberta até Ele, Deus apenas cruzava 
os braços e recuava. É como se nós tivéssemos o curso de crer num grande Criador, que tendo criado, 
perdeu interesse pessoal na Sua criação. Agora, eu digo que é assim que muitas pessoas estão 
dispostas a pensar. Mas esse pensamento está errado, porque Deus está a GOVERNAR SOBRE OS 
ASSUNTOS DOS HOMENS AGORA MESMO. ELE É TANTO O CRIADOR COMO AQUELE QUE SUSTENTA.

Colossenses 1:16-17

Porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e 
invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades: tudo foi
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criado por ele e para ele;

E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.

Ele é um Deus Soberano. Pelo Seu próprio desígnio, teve o propósito do plano da salvação dos Seus 
próprios eleitos que antes conheceu. O Filho morreu na cruz para estabelecer a forma da Salvação e o 
Espírito Santo executa com cuidado a vontade do Pai. Ele está a operar em todas as coisas, neste 
momento, de acordo com o propósito da Sua própria vontade. Ele está mesmo no meio de tudo isso. Ele 
está no meio da Sua igreja. Este grande Criador, o Deus-Salvador, está a operar fielmente no meio dos 
Seus, agora mesmo, como grande Pastor das ovelhas. A Sua própria existência é para os Seus. Ele ama-
os e cuida deles. O Seu olho está sempre sobre eles.

Quando a Palavra diz que “as vossas vidas estão escondidas com Cristo em Deus” significa 
exactamente aquilo que está dito. Oh, estou tão feliz por o meu Deus permanecer fiel. Ele é verdadeiro 
para Consigo mesmo, Ele não mente. Ele é fiel para com a Palavra, Ele vai defendê-la. Ele é fiel para 
connosco; Ele não vai perder nenhum de nós, mas vai ressuscitar-nos no último dia. Estou feliz por 
descansar na Sua fidelidade.

Filipenses 1:6

Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a 
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.

“Ele é a Testemunha Verdadeira.” Agora, esta palavra, verdadeira, é a mesma palavra que vimos em 
Apocalipse 3:7. Lembre-se que não significa verdadeiro em contraste com falso. Tem um significado 
muito mais rico e profundo. Expressa a realização perfeita, em contraste com a realização parcial. Agora, 
de volta à Era de Filadélfia, a vinda do Senhor estava a aproximar-se. Que grande amor que essa era 
manifestou por Ele. Faz-me lembrar aquelas belas palavras de I Pedro 1:

I Pedro 1:8

Ao qual, não o havendo visto, amais; no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos 
alegrais, com gozo inefável e glorioso.

Nós também nos alegramos com eles. Nós, não O tendo visto, sentimo-Lo. Nós conhecemo-Lo agora 
da forma que os nossos sentidos limitados nos permitem. Mas um dia será face a face. Isso é para esta 
era. Ele vem no final desta era. A realização parcial será feita REALIZAÇÃO PERFEITA, REALIZAÇÃO 
COMPLETA. Aleluia! Nós temos estado a olhar através de um vidro escuro, mas em breve será face a 
face. Nós temos passado de glória em glória, mas em breve estaremos ali mesmo na glória; e na SUA 
GLÓRIA VAMOS BRILHAR. SEREMOS COMO ELE, MARAVILHOSAMENTE COMO ELE, JESUS, O NOSSO 
SALVADOR DIVINO! Não é maravilhoso? Estamos completos Nele. É verdade. Ele não nos ia mentir acerca 
disso. Mas, um dia, os nossos átomos serão transformados. Nós vamos ser revestidos da imortalidade. 
Seremos todos incorporados na vida. Depois vamos ALCANÇAR A REALIZAÇÃO.

“Ele é a Testemunha Fiel e Verdadeira.” Agora, pensamos nessa palavra, “testemunha”. Bem, essa 
palavra é aquela de onde extraímos “mártir”. A Bíblia fala de Estêvão e de Antipas e de outros, como 
mártires. Eles foram mártires; eles também foram testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo 
é testemunha disso. O Espírito testifica disso. O mundo odiou Jesus. Matou-O. Mas Deus amou-O e Ele 
foi para o Pai. A prova de que Ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio. Se Jesus não tivesse sido 
recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo.

João 16:7-11

Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá; porque, se eu não for, o 
Consolador não virá a vós; mas, se eu for, enviar-vo-lo-ei.

E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo.

Do pecado, porque não crêem em mim;

Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais;

E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado.

A presença do Espírito Santo neste mundo, em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e 
foi para o Pai. Mas também diz em João 14:18: “Não vos deixarei ÓRFÃOS, voltarei para vós.” Ele enviou 
o Consolador. Ele FOI O CONSOLADOR. Ele voltou em ESPÍRITO sobre a verdadeira igreja. Ele é a 
TESTEMUNHA fiel e verdadeira no meio da igreja. Mas um dia Ele vai voltar em carne novamente. Ele vai 
então provar Quem é o único sábio potentado. É Ele, Jesus Cristo, o Senhor da Glória. A Testemunha Fiel 
e Verdadeira, o Criador e o que Sustenta, a Realização Perfeita, o Amém de Deus. Oh, como eu O amo,
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como eu O adoro, Jesus, o Filho de Deus.

Eu quero encerrar os meus pensamentos acerca desta parte da saudação com estas palavras de II 
Coríntios 1:

II Coríntios 1:18-22

Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não.

Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, 
e Silvano, e Timóteo, não foi sim e não; mas nele houve sim.

Porque todas quantas promessas há de Deus, são, nele, sim, e, por ele, o Amém, para 
glória de Deus, por nós.

Mas, o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus,

O qual, também, nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações.

“O Princípio Da Criação De Deus.” É isso que o Senhor Jesus diz que Ele é. Mas essas palavras não 
significam exactamente da forma que soam aos nossos ouvidos. Ao tomá-las da forma como nos 
parecem, fez com que algumas pessoas (de facto, multidões) tivessem a ideia de que Jesus foi a 
primeira criação de Deus, fazendo-O menor que a Divindade. Depois, esta primeira criação criou todo o 
resto do universo e tudo aquilo que ele contém. Mas isso não está certo. Você sabe que isso não se 
alinha com o resto da Bíblia. As palavras são: “Ele é o PRINCÍPIO ou AUTOR da criação de Deus.” Agora, 
nós sabemos, com certeza, que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador.

João 1:3

Todas as coisas foram feitas por ele, e, sem ele, nada do que foi feito se fez.

Génesis 1:1

No princípio, criou Deus os céus e a terra.

Êxodo 20:11

Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 
sétimo dia descansou.

Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma CRIAÇÃO FÍSICA TERMINADA.

É claro que conseguimos ver o que estas palavras significam agora. Ter qualquer outra interpretação 
significaria que Deus criou Deus. Como é que Deus seria criado quando Ele mesmo é o Criador?

Mas agora Ele está no meio da Igreja. Enquanto Ele ali está a revelar Quem Ele é nesta última era, 
Ele chama-Se a Si mesmo o “Autor da criação de Deus”. Esta é OUTRA CRIAÇÃO. Isto tem que ver com a 
igreja. Isto é uma designação especial de Si mesmo. Ele é o CRIADOR daquela igreja. O Noivo celestial 
criou a Sua própria noiva.

Como Espírito de Deus, Ele desceu e criou na virgem Maria as células das quais o Seu corpo ia 
nascer. Eu quero repetir. Ele criou as próprias células no ventre de Maria para esse corpo. Não foi 
suficiente apenas que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano provido por Maria. 
Isso teria sido humanidade pecaminosa a produzir um corpo. Isso não teria produzido o “Último Adão”. Foi 
dito acerca Dele: “Eis que um corpo Me tens preparado (o Pai)” (Hebreus 10:5). Deus (não foi Maria) 
proveu esse corpo. Maria foi a incubadora humana e ela transportou esse Filho Santo e levou-O até ao 
nascimento. Era um Deus-homem. Ele era o Filho de Deus. Ele era da NOVA criação. Deus e o homem 
encontraram-se e uniram-se; Ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é o líder desta nova raça.

Colossenses 1:18

E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogénito de entre os mortos, 
para que em tudo tenha a preeminência.

II Coríntios 5:17

Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas já passaram; eis 
que tudo se fez novo.

Aí consegue ver que apesar de o homem estar na ORDEM ANTIGA da criação, agora em UNIÃO COM 
CRISTO, ele tornou-se a NOVA CRIAÇÃO de Deus.

Efésios 2:10
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Porque somos feitura sua, CRIADOS EM UNIÃO COM CRISTO JESUS, para as boas obras.

Efésios 4:24

E vos revistais do NOVO HOMEM, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e 
santidade.

Esta Nova Criação não é a velha criação feita outra vez, ou não podia ser chamada uma nova 
criação. Isto é exactamente aquilo que diz que é: “NOVA CRIAÇÃO”. É outra criação, distinta da antiga. 
Não é mais Ele a tratar dos caminhos da carne. Foi assim que Ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão 
e de Abraão trouxe a linhagem santa de Isaque.

Mas agora de todos os povos, tribos e nações, Ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa 
criação. Ele foi Deus criado na forma de homem. Agora, pelo Seu Espírito, Ele está a criar muitos Filhos 
para Si mesmo. Deus, o criador, a criar para Si uma parte da Sua criação. Esta é a verdadeira revelação 
de Deus. Este era o Seu propósito. Este propósito assumiu forma a partir da eleição. É por isso que Ele 
pôde olhar até à última era quando tudo estaria terminado e ver-Se ainda no meio da igreja, como autor 
desta Nova Criação de Deus. O Seu poder Soberano fez com que isso acontecesse.

Pelo Seu próprio decreto, Ele elegeu os membros desta Nova Criação. Ele predestinou-os para a 
adopção de filhos de acordo com o beneplácito da Sua vontade. Pela Sua omnisciência e omnipotência, 
Ele fez com que acontecesse. Como é que Ele ia saber que estaria no meio da igreja a receber glória dos 
Seus irmãos se Ele não garantisse isso? Ele sabia todas as coisas e todas as coisas fez com que 
operassem de acordo com aquilo que Ele sabia, de forma a que o Seu propósito e beneplácito 
acontecessem.

Efésios 1:11

Nele, digo, em quem, também, fomos feitos herança, havendo sido predestinados, 
conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade.

Aleluia! Não está contente por Lhe pertencer?

A MENSAGEM À ERA DE LAODICÉIA

Apocalipse 3:15-19

Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente!

Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu,

Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e 
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso, e arrepende-te.

Enquanto lemos isto juntos, tenho a certeza que já reparou que o Espírito não disse nada de bom 
acerca desta era. Ele pronuncia duas acusações e pronuncia a Sua sentença sobre eles. A primeira:

Apocalipse 3:15-16

Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente!

Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.

Vamos olhar para isto com atenção. Diz que este grupo da era da igreja de Laodicéia é morno. Por 
serem mornos, isso requer uma pena por parte de Deus. A pena é serem vomitados da Sua boca. Aqui 
está onde nós não nos queremos desviar como muitos fazem. Eles dizem, de forma bastante insensata, 
que Deus pode vomitá-lo da Sua boca e isso prova que não há verdade alguma na doutrina da 
perseverança dos Santos.

Eu quero corrigir o seu raciocínio agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo; é dado à 
igreja. Ele está a falar à igreja. Para além disso, se mantiver a Palavra na sua mente, vai lembrar-se que 
não diz em lado nenhum que nós estamos na BOCA de Deus. Nós estamos gravados nas palmas das Suas 
mãos. Nós somos levados no Seu seio. Lá atrás, nas eras longínquas antes do tempo, nós estávamos na 
Sua mente. Nós estamos no Seu aprisco e nos Seus pastos, mas nunca na Sua boca. Mas o que é que 
está na boca do Senhor? A Palavra está na Sua boca.
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Mateus 4:4

Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que sai da boca de Deus.

A Palavra deve estar nas nossas bocas também. Agora, sabemos que a igreja é o Seu corpo. Está 
aqui a assumir o Seu lugar. O que é que vai estar na boca da igreja? A PALAVRA.

I Pedro 4:11

Se alguém falar, fale segundo os oráculos (a Palavra) de Deus.

II Pedro 1:21

Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens 
santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo.

Então, qual é o problema com estas pessoas dos últimos dias? AFASTARAM-SE DA PALAVRA. NÃO 
SÃO MAIS FERVOROSOS. SÃO MORNOS EM RELAÇÃO A ELA. Eu vou provar isso agora mesmo.

Os Baptistas têm os seus credos e dogmas baseados na Palavra e não se consegue demovê-los. 
Eles dizem que os dias apostólicos dos milagres já terminaram e que não há nenhum Baptismo com o 
Espírito Santo depois de se crer. Os Metodistas dizem (baseados na Palavra) que não existe baptismo na 
água (aspersão não é baptismo) e que a santificação é o Baptismo com o Espírito Santo. A Igreja de 
Cristo baseia-se no baptismo para a regeneração e em demasiadas ocasiões entram pecadores secos e 
saem pecadores molhados. No entanto, eles afirmam que a doutrina deles é baseada na Palavra. Vá até 
ao fim e chega aos Pentecostais. Será que eles têm a Palavra? Dê-lhes o teste da Palavra e veja. Eles 
vão quase sempre vender a Palavra em troca de uma sensação. Se conseguir produzir uma manifestação 
como azeite e sangue e línguas e outros sinais, estejam na Palavra ou não, ou sejam interpretados 
correctamente a partir da Palavra ou não, a maioria vai ser enganada por isso.

Mas o que aconteceu à Palavra? A Palavra foi deixada de lado, por isso Deus diz: “Eu vou contra 
vocês todos. Eu vomitar-vos-ei da Minha boca. Isto é o final. Durante sete, das sete eras, eu só vi 
homens que estimavam mais a sua própria palavra em vez da Minha. Assim, no final desta era, vomitar-
vos-ei da Minha boca. Está tudo terminado. Eu vou falar bem. Sim, eu estou aqui no meio da Igreja. O 
Amém de Deus, fiel e verdadeiro, vai revelar-Se e SERÁ ATRAVÉS DO MEU PROFETA.” Oh, sim, é mesmo 
assim.

Apocalipse 10:7

E nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo 
de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.

Aí está. Ele está a enviar um profeta vindicado. Ele está a enviar um profeta após quase dois mil 
anos. Ele está a enviar alguém que está tão afastado da organização, da instrução e do mundo da 
religião, tal como João Baptista e Elias de antigamente. Ele vai apenas ouvir de Deus e vai ter o ASSIM 
DIZ O SENHOR e vai falar por Deus. Ele vai ser o instrumento de Deus e ele, COMO ESTÁ DECLARADO EM 
MALAQUIAS 4:6, VAI CONVERTER OS CORAÇÕES DOS FILHOS DE VOLTA AOS PAIS. Ele vai trazer de 
volta os eleitos do último dia e eles vão ouvir um profeta vindicado a dar a verdade exacta, tal como foi 
com Paulo. Ele vai restaurar a verdade, tal como eles a tinham. E aqueles eleitos com ele naquele dia 
serão aqueles que verdadeiramente vão manifestar o Senhor e estarão no Seu Corpo e serão a Sua voz 
e vão operar as Suas obras. Aleluia! Vê?

Considerando momentaneamente, a história da igreja vai provar como este pensamento é preciso. 
Na Era das Trevas a Palavra foi quase completamente perdida para as pessoas. Mas Deus enviou Lutero 
com a PALAVRA. Os Luteranos falavam por Deus naquela altura. Mas organizaram-se e, mais uma vez, a 
pura Palavra foi perdida, porque a organização inclina-se em direcção ao dogma e aos credos e não 
apenas à Palavra. Eles não conseguiam mais falar por Deus.

Depois Deus enviou Wesley e ele foi a voz com a Palavra no seu dia. As pessoas que tomaram a sua 
revelação de Deus tornaram-se epístolas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens, para a sua 
geração. Quando os Metodistas falharam, Deus levantou outros; e assim aconteceu ao longo dos anos 
até que neste último dia há novamente outro povo na terra que, com o seu mensageiro, será a voz à 
era final.

Sim, senhor. A igreja não é mais o “instrumento” de Deus. É o seu próprio instrumento. Assim, Deus 
está a rejeitá-la. Ele vai confundi-la através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela. 
Sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17: “O Espírito e a noiva dizem, Vem”. Mais 
uma vez, o mundo vai ouvir directamente de Deus como no Pentecostes; mas claro que essa Noiva 
Palavra será repudiada, como na primeira era.
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Agora, Ele clamou a esta última era: “Tu tens a Palavra. Tu tens mais Bíblias do que nunca, mas não 
estás a fazer nada pela Palavra, a não ser dividi-la e cortá-la aos bocados, usando aquilo que queres e 
retirando aquilo que não queres. Tu não estás interessado em VIVÊ-LA, mas em debatê-la. Preferia que 
fosses frio ou quente. Se fosses frio e a rejeitasses, eu podia suportar isso. Se ficasses muito quente 
por conheceres a verdade e a viveres, eu ia louvar-te por isso. Mas quando simplesmente tomas a Minha 
Palavra e não a honras, eu vou, em troca, recusar-me a honrar-te. Vomitar-te-ei, porque Me provocas 
náuseas!”

Agora, todos sabem que é a água morna que lhe dá enjoos no estômago. Se precisar de provocar o 
vómito, a água morna é a melhor coisa para beber. Uma igreja morna deu enjoos a Deus e Ele declarou 
que a vai vomitar. Faz-nos lembrar de como Ele se sentiu antes do dilúvio, não faz?

Oh, como Deus queria que a igreja fosse fria ou quente. Melhor que tudo, ela estaria fervente 
(quente). Mas não está. A sentença foi declarada. Ela já não é a voz de Deus para o mundo. Ela vai 
continuar a dizer que é, mas Deus diz que não.

Oh, Deus ainda tem uma voz para os povos do mundo, tal como Ele deu uma voz à noiva. Essa voz 
está na noiva, como temos dito e vamos falar mais sobre isso, mais tarde.

Agora, a segunda:

Apocalipse 3:17-18

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu,

Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e 
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas.

Agora, olhe para a primeira frase deste versículo: “Como dizes…” Veja, eles estavam a falar. Eles 
estavam a falar como se fossem instrumentos de Deus. Isto prova exactamente aquilo que eu disse que 
os versículos 16 e 17 significavam. Mas apesar de dizerem isso, não quer dizer que esteja certo. A Igreja 
Católica diz que fala por Deus, dizendo que é a voz segura de Deus. Eu não consigo imaginar como é que 
alguém consegue ser tão maligno, espiritualmente, mas eles produzem de acordo com a semente que 
está neles e nós sabemos de onde é que essa semente veio, não sabemos?

A igreja de Laodicéia está a dizer: “Sou rica e enriquecida e de nada tenho falta.” Essa era a sua 
auto-estima. Ela olhava para si mesma e era aquilo que ela via. Ela disse: “Sou rica” - o que significa 
que ela é rica com as coisas deste mundo. Ela está a gabar-se perante Tiago capítulo 2.

Tiago 2:5-7

Ouvi, meus amados irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo 
para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam?

Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, e não vos 
arrastam aos tribunais?

Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado?

Agora, eu NÃO estou a sugerir que uma pessoa rica não pode ser espiritual, mas todos nós sabemos 
que a Palavra diz que muito poucos são. São os pobres que abundam no corpo da verdadeira igreja. 
Agora, então, se a igreja fica cheia de riqueza, sabemos apenas uma coisa: “Icabod” [“Foi-se a glória de 
Deus” - Trad.] foi escrito sobre os seus portais! Não se pode negar isso, porque é a Palavra.

Fale-me de riqueza na igreja! Ora, nunca houve uma demonstração assim de riqueza. Os belos 
santuários multiplicam-se em número como nunca antes. Os vários grupos lutam uns com os outros para 
ver quem consegue construir o maior e o mais belo.

E constroem centros de educação que valem milhões incalculáveis e aqueles edifícios são usados 
apenas uma ou duas horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa terrível se eles não esperassem 
que este pouco tempo, passado pelas crianças no edifício de educação, substituísse as horas de treino 
que devem ser dadas em casa.

O dinheiro foi derramado na igreja, de forma a que várias denominações possuem acções e 
obrigações, fábricas, poços de petróleo e empresas de seguros. Derramaram milhões em fundos de 
assistência pessoal e de pensões. Agora, isto parece bom, mas tornou-se uma armadilha para os 
ministros, porque se decidirem deixar os seus grupos por terem mais luz ou por amor a Deus, as suas 
pensões são-lhes retiradas. Muitos não aguentam e permanecem com os seus grupos devido a pressões.
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Agora, não se esqueça que esta é a última era. Nós sabemos que esta é a última era porque Israel 
já voltou para a Palestina. Se nós cremos que Ele está realmente a vir, então tem de haver alguma coisa 
de errado com aqueles que estão a construir tão extensamente. Faz-nos pensar que estas pessoas 
planeiam ficar aqui para sempre, ou que a vinda de Jesus está a centenas de anos de distância.

Sabia que a religião, hoje, é considerada um grande negócio? É um facto assegurado que eles estão 
a colocar gestores de negócio nas igrejas para cuidar das finanças. É isto que Deus deseja? A Sua 
Palavra não nos ensina, no Livro dos Actos, que sete homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam 
ao Senhor nos negócios? Consegue ver claramente por que é que Deus disse: “TU dizes que és rico; eu 
nunca disse isso.”

Há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços da igreja que estão a custar 
milhões e milhões de dólares. A riqueza é derramada sobre a igreja, o número de membros aumenta 
juntamente com o dinheiro, no entanto, a obra não está a ser feita como era quando não havia dinheiro, 
mas os homens confiavam apenas nas capacidades dadas pelo Espírito Santo.

Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros da música e da educação pagos, coros pagos, 
administradores pagos, programas e entretenimento, tudo a custar elevadas quantias; mas para tudo 
isso, o poder está a diminuir. Sim, a igreja é rica, mas o poder não está lá. Deus move-se pelo Seu 
Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou de talento na igreja.

Agora, eu quero mostrar-lhe como esta urgência pelo dinheiro se tornou diabólica. As igrejas saíram 
todas em busca de membros, especialmente no meio dos ricos. Por toda a parte há um clamor para 
tornar a religião tão atractiva e desejável que os ricos e os cultos e todos os que têm prestígio mundano 
entrem e sejam activos na igreja. Não conseguem entender que, se a riqueza for o critério para se ser 
espiritual, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus e a igreja não tem nada?

“Dizes enriquecido estou.” Isto significa, literalmente, “Eu tenho riquezas espirituais.” Isto soa como 
o Milénio, com as ruas de ouro e a presença de Deus. Mas eu pergunto-me se é assim. Será que a igreja 
está verdadeiramente rica das coisas espirituais de Deus? Vamos examinar esta ostentação de Laodicéia 
do Século XX à luz da Palavra.

Se a igreja estivesse verdadeiramente rica, espiritualmente, a sua influência seria sentida na vida da 
comunidade. Mas que tipo de vidas, exactamente, estão estes homens assim chamados espirituais e 
influentes na vida da comunidade? Nos subúrbios, nos distritos de melhor classe, abunda a troca de 
parceiros, a prostituição e bandos de festas de crianças que provocam estragos, exigindo quantias 
exorbitantes em danos sobre propriedades. A imoralidade atingiu um máximo histórico em actos sexuais 
promíscuos, vícios das drogas, jogo, roubo e todo o tipo de maldade. E a igreja continua a afirmar que 
esta geração está muito bem, que estão cheios de igrejas e que os nativos, nos campos missionários, 
são muito receptivos. A igreja mandou as pessoas para os médicos, especialmente psiquiatras. Eu não 
consigo entender como é que pode proferir que é rica espiritualmente. Não é verdade. Estão falidos e 
não o sabem.

Olhe bem à sua volta. Examine as pessoas enquanto passam por si. Nas multidões que vê, consegue 
dizer quais são aqueles que têm a aparência de Cristãos? Veja a forma como se vestem, a forma como 
se comportam, ouça aquilo que dizem e veja onde vão. É claro que tem de haver alguma prova 
verdadeira do novo nascimento entre todos esses que vemos passar. Mas haverá poucos. No entanto, 
hoje, as igrejas fundamentalistas estão a dizer-nos que haverá milhões salvos e até cheios do Espírito. 
Cheios do Espírito? Pode dizer que as mulheres estão cheias do Espírito quando andam com o cabelo 
cortado, frisado, com calções e com calças, com biquínis, todas pintadas como Jezabel? Se estas estão 
vestidas de forma modesta como convém a mulheres Cristãs, eu odeio pensar como é que seria se 
tivesse de testemunhar uma demonstração de falta de modéstia.

Agora, eu sei que as mulheres não estabelecem os estilos. Hollywood faz isso. Mas ouçam, 
senhoras, eles ainda vendem matérias primas e máquinas de costura. Você não tem de comprar aquilo 
que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto sério em que eu estou a entrar! 
Não leu na Escritura que quando um homem olha para uma mulher e a deseja no seu coração, já 
cometeu adultério com ela no seu coração? E imagine que se vestiu de tal forma que provocou isso? 
Isso faz de si parceira dele no pecado, apesar de estar completamente inconsciente disso, sendo uma 
verdadeira virgem, sem desejo nenhum. Ainda assim, Deus tê-la-á como responsável e você será 
julgada.

Agora, eu sei que vocês, senhoras, não gostam deste tipo de pregação, mas, irmã, você está 
extremamente errada naquilo que está a fazer. A Bíblia proíbe-a de cortar o cabelo; Deus deu-lho como 
cobertura. Ele deu um mandamento para que use comprido; é a sua glória. Quando corta o seu cabelo, 
você mostrou que abandonou a liderança do seu marido. Tal como Eva, você saiu e foi por sua própria 
conta. Você tem o voto. Assumiu os empregos dos homens. Deixou de ser feminina. Devia arrepender-se 
e voltar para Deus.
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E se tudo isto não foi demasiado mau, muitas de vocês ficaram com a ideia que podiam invadir os 
púlpitos e os ofícios da igreja que Deus reservou para os homens e só para os homens. Oh, eu toquei 
num ponto sensível, não toquei? Bem, mostre-me um lugar na Bíblia em que Deus já tenha ordenado 
alguma mulher para pregar ou para tomar autoridade sobre um homem e eu vou pedir perdão por aquilo 
que tenho dito. Não consegue encontrar onde é que eu estou errado. Eu estou certo, porque eu 
permaneço com a Palavra e na Palavra. Se você estivesse espiritualmente rico saberia que é verdade. 
Não há nada verdadeiro a não ser a Palavra. Paulo disse:

I Timóteo 2:12

Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem.

Não é possível assumir um lugar no meio do quíntuplo ministério de Efésios 4, nem assumir a 
autoridade sobre os homens. Irmã, era melhor dar ouvidos a essa Palavra. Não foi o Espírito de Deus a 
manifestar-se numa vida cheia do Espírito que lhe disse para pregar, porque o Espírito e a Palavra são 
UM. Dizem a mesma coisa! Alguém cometeu um erro. Alguém foi enganado. Acorde, antes que seja 
demasiado tarde. Satanás enganou Eva, a sua mãe; ele está a enganar as filhas agora. Que Deus a 
ajude.

“De nada tenho falta.” Agora, quando alguém diz: “De nada tenho falta” - podia muito bem estar a 
dizer: “Eu tenho tudo” - ou podia estar a dizer: “Eu não quero mais, porque agora estou cheio.” Pode 
expressar da forma que quiser e acaba tudo por chegar ao facto de que a igreja é complacente. Está 
satisfeita com aquilo que tem. Ou ela dá conta que tem tudo, ou dá conta que já tem o suficiente. E é 
exactamente aquilo que vemos hoje. Qual é a denominação que não afirma que é ELA que tem a 
revelação e o poder e a verdade? Ouça os Baptistas e eles têm tudo. Ouça os Metodistas e eles têm 
tudo. Ouça a Igreja de Cristo e todos estão errados menos eles. Ouça aquilo que os Pentecostais dizem 
e eles têm a plenitude da plenitude.

Agora, eles sabem que eu estou a dizer a verdade acerca deles, porque nem um dos seus manuais 
fala de forma diferente. Eles escreveram tudo muito bem e colocam os seus nomes nisso e terminam 
tudo. Deus não tem mais nada. E há aqueles que simplesmente não querem mais. Não crêem em cura e 
não a querem, apesar de estar na Palavra. Há aqueles que não querem o Espírito Santo mesmo que Deus 
abrisse os céus e lhes mostrasse um sinal.

Agora, todos dizem e tentam provar que têm tudo, ou que têm o suficiente. No entanto, será que 
isso é verdade? Compare esta igreja do século XX com a igreja do século I. Compare. Faça isso. Onde 
está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja pura que resistia ao pecado e caminhava com fé 
em direcção a Jesus? Onde está a união? Não se consegue encontrar. Se esta igreja tem tudo aquilo que 
precisa, por que é que eles estavam a clamar por mais de Deus no Livro dos Actos, como se não 
tivessem tudo e, no entanto, eles tinham muito mais do que aquilo que eles têm hoje?

O DIAGNÓSTICO DE DEUS

Agora, aquilo que Deus via era completamente diferente daquilo que eles diziam que viam. Eles 
diziam que estavam enriquecidos e espiritualmente abastados. Já tinham cumprido o objectivo. Não 
tinham falta de nada. Mas Deus via de forma diferente. Ele disse: “Não sabes, mas és desgraçado, 
miserável, pobre, cego e nu.” Agora, quando uma pessoa está assim, especialmente nua e NÃO O SABE, 
tem de haver alguma coisa extremamente errada. É óbvio que alguma coisa está a acontecer. Não é que 
Deus cegou os seus olhos, como fez com os Judeus? Será que o Evangelho está a voltar aos Judeus? 
Será que a história se está a repetir? Eu digo que sim.

Deus diz que esta igreja da Era de Laodicéia é “desgraçada”. Essa palavra vem de duas palavras 
Gregas que significam suportar e prova. E não tem nada que ver com as provas que vêm sobre um 
verdadeiro Cristão, porque Deus descreve um Cristão que passa por provas como “abençoado” e a sua 
atitude é de alegria, quando esta descrição está referida como “desgraçado e miserável.”

É mesmo estranho. Nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como é 
que podem haver provas? Bem, agora, é estranho. Mas nesta era de fartura e de oportunidade, quando 
todos têm tanto e há tanto mais para se obter, com todas as invenções para fazer o nosso trabalho e 
tantas coisas para nos dar prazer, DE REPENTE vemos a doença mental a atingir uma taxa tão elevada 
que coloca a nação em alerta. Quando todos deviam estar felizes, sem nada pelo qual estar infeliz, 
milhões tomam sedativos à noite, estimulantes de manhã, a correr para os médicos, a dar entrada em 
instituições e a tentar afogar medos desconhecidos no álcool.

Sim, esta era vangloria-se dos seus stocks tremendos de bens, mas as pessoas estão mais infelizes 
do que nunca. Esta era vangloria-se das suas realizações espirituais, mas as pessoas estão menos 
confiantes em si mesmas do que nunca. Esta era vangloria-se de melhores valores morais e é mais 
corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Fala acerca do seu conhecimento e da sua ciência,
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mas está a lutar uma batalha perdida em todos os campos; porque a mente humana e a alma e o 
espírito não conseguem compreender nem acompanhar todas as mudanças que têm surgido na terra. 
Numa geração, passamos da era do cavalo e da carroça para a era espacial e estamos orgulhosos e 
vangloriamo-nos disso; mas, no interior, é uma caverna escura e vazia que está a chorar em tormento e, 
SEM RAZÃO CONHECIDA, os corações dos homens tremem de medo e o mundo está tão obscurecido que 
esta era bem podia ser chamada a era dos neuróticos. Vangloria-se, mas não consegue suportar isso. 
Clama por paz e não há paz nenhuma. Afirma que tem muitas coisas, mas continua a arder de desejo 
como um fogo insaciável! “Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz.” (Isaías 57:21).

“Miseráveis.” Isso significa que se deve ter pena deles. Pena? Eles desprezam a pena. Eles estão 
cheios de orgulho. Eles gloriam-se daquilo que têm. Mas aquilo que têm não vai passar no teste do 
tempo. Eles edificaram sobre areias movediças, em vez de edificarem sobre a rocha da revelação da 
Palavra de Deus. Em breve vem o terramoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus no juízo. 
Depois, vem repentina destruição e, apesar de toda a preparação carnal, eles vão continuar a não estar 
preparados para aquilo que vem sobre a terra.

Eles são os que, apesar de todos os seus esforços mundanos, na verdade se opõem uns aos outros 
e não o sabem. Deve-se mesmo ter pena deles. Pena dos pobres que estão neste movimento ecuménico 
do último dia, porque chamam-lhe movimento de Deus, quando é de Satanás. Pena daqueles que não 
conhecem a maldição da organização. Pena daqueles que têm tantas igrejas belas, tantas paróquias 
bonitas, coros tão bem treinados, um espectáculo tão grande de riqueza e uma forma de adoração tão 
sossegada e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. De volta a edifícios velhos, de volta às salas 
com pouca luz, de volta às celas, de volta a menos do mundo e a mais de Deus. Tenha pena desses que 
fazem grandes afirmações e falam acerca dos seus dons. Tenha pena deles, porque em breve sofrerão a 
ira.

“Pobres.” Agora, claro que isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto termina, 
são igrejas maiores e melhores, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestações daquilo que se 
supõe serem as demonstrações do Espírito Santo. Mas os altares cheios, os dons do Espírito a operar, a 
audiência notável não é a resposta de Deus; porque aqueles que vêm aos altares raramente 
permanecem para continuar com Deus e, depois que as grandes campanhas terminam, onde estão todos 
esses que vieram pelos corredores da igreja? Ouviram um homem, ouviram um apelo, entraram na rede, 
mas não eram peixes e voltaram a rastejar para as suas próprias águas, como a tartaruga.

Depois há esta conversa toda sobre a glossolalia [falar em línguas desconhecidas - Trad.]. Supõe-se 
que seja a prova do Baptismo do Espírito Santo e as pessoas estão a pensar que estamos no meio de 
um grande reavivamento. O reavivamento já acabou. A América teve a sua última oportunidade em 
1957. Agora, as línguas são o sinal de Deus do iminente desastre, tal como aconteceu quando 
apareceram na parede, na festa de Belsazar.

Não sabe que muitos virão no último dia e dirão: “Senhor, Senhor, em Teu Nome não fizemos muitas 
obras maravilhosas, até expulsamos demónios?” E Ele dirá: “Apartai-vos de Mim, vós que praticais a 
iniquidade. Nunca vos conheci.” (Mateus 7:22-23). Jesus disse que eles operavam iniquidade. No 
entanto, arranje um homem que venha e ore pelos enfermos, tenha azeite e sangue a aparecer na 
congregação, a profecia a surgir e todo o tipo de sobrenatural; e o povo vai rodeá-lo e jurar que ele é 
do Senhor, apesar de ele estar, na verdade, a extorquir dinheiro da religião e a viver em pecado. A única 
resposta que eles têm é a resposta completamente afastada da Bíblia de: “bem, ele tem resultados, por 
isso deve ser de Deus.” É terrível! Como esta era é mesmo pobre no Espírito de Deus; e os pobres, 
atingidos pela pobreza, nem sequer o sabem.

“Cego e nu.” Agora, isto é mesmo desesperante! Como é que alguém pode estar cego e nu e não o 
saber? No entanto, diz que eles estão cegos e nus e não conseguem dar conta. A resposta é que eles 
estão cegos e nus, espiritualmente. Lembra-se de quando Eliseu e Geazi estavam cercados pelo exército 
dos Sírios? Lembre-se que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de Deus. No entanto, os olhos deles 
estavam bem abertos e conseguiam ver para onde iam. A cegueira foi peculiar, no sentido em que eles 
conseguiam ver certas coisas, mas outras coisas não conseguiam ver, tal como Eliseu e o servo e o 
acampamento de Israel. Aquilo que este exército conseguia ver não lhes servia de nada. Aquilo que eles 
não conseguiam ver trouxe o seu cativeiro. Agora, o que é que isto significa para nós? Significa 
exactamente aquilo que queria dizer lá atrás no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a 
verdade, mas eles não ouviam.

João 9:40-41

Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: Também nós 
somos cegos?

Disse-lhes Jesus: Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora dizeis: Vemos, 
por isso, o vosso pecado permanece.
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A atitude desta era é exactamente a daquele tempo. As pessoas têm tudo. Sabem tudo. Não podem 
ser ensinadas. Se um ponto da verdade da Palavra surge e um homem tenta explicar a sua visão a 
alguém com uma visão oposta, o ouvinte não vai ouvir para que possa aprender, mas está a ouvir 
apenas para refutar aquilo que está a ser dito. Agora, eu quero colocar uma questão legítima. Será que 
a Escritura vai contra a Escritura? Será que a Bíblia contradiz a Bíblia? Será que podem haver duas 
doutrinas de verdade na Palavra que digam o oposto uma da outra? NÃO. NÃO PODE SER. No entanto, 
quantas pessoas de Deus têm os seus olhos abertos para essa verdade? Nem um por cento sequer, que 
eu saiba, aprenderam que TODA a Escritura é dada por Deus e TODA é apta para doutrina, para 
repreensão, para correcção, etc.

Se toda a Escritura é assim dada, então todos os versículos vão encaixar se lhes der uma 
oportunidade. Mas quantos crêem na predestinação para a eleição e na reprovação para a destruição? 
Aqueles que não crêem, será que vão ouvir? Não, não vão ouvir. No entanto, ambos estão na Palavra e 
nada vai mudar. Mas eles não vão levar o tempo a aprender e reconciliar a verdade daquelas doutrinas 
com as outras verdades que parecem ser opostas. Mas tapam os ouvidos e rangem os dentes e não 
conseguem receber. No final desta era virá um profeta, mas eles vão estar cegos para tudo aquilo que 
ele está a fazer e a dizer. Eles têm tanta certeza de que estão certos e, na sua cegueira, vão perder 
tudo.

Agora, Deus diz que eles estão nus, tal como estão cegos. Eu não consigo imaginar nada tão trágico 
como um homem que está cego e nu e não o sabe. Só há uma resposta: está fora de si. Ele já está 
profundamente esquecido. As suas faculdades estão perdidas, a amnésia espiritual já entrou. O que 
pode significar mais? Pode querer dizer que o Espírito Santo já saiu desta igreja do último dia? Pode 
querer dizer que os homens tiraram Deus das suas mentes de tal forma que está a acontecer como está 
dito em Romanos 1:28?

Romanos 1:28

E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou 
a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convém.

Parece, claramente, que algo assim aconteceu. Aqui está um povo que diz que é de Deus e que 
conhece Deus e que tem o Seu Espírito Santo e, no entanto, estão nus e cegos e não o sabem. Eles JÁ 
ESTÃO ENGANADOS. ELES TÊM O ESPÍRITO ERRADO. O ELEITO NÃO PODE SER ENGANADO, MAS É 
EVIDENTE QUE ESTES SÃO. Estes são aqueles que ficaram cegos porque recusaram a Palavra de Deus. 
Estes são aqueles que se despiram até ficarem nus ao deixarem o cuidado de Deus e a protecção e 
procuraram construir a sua própria forma de salvação, a sua própria torre de Babel pela organização. Oh, 
como parecem belos e bem vestidos aos seus próprios olhos, enquanto formavam as suas próprias 
assembleias gerais e os seus concílios, etc. Mas agora Deus está a tirar isso tudo e eles estão nus, 
porque estas organizações apenas os têm guiado ao acampamento do anticristo, até ao campo do joio, 
até serem atados e queimados.

É mesmo para se ter pena deles. Sim, pena deles, avise-os, suplique e eles vão continuar 
precipitadamente em direcção à destruição, rejeitando, com ira, toda e qualquer tentativa de os salvar, 
como um tição arrebatado do fogo. São mesmo miseráveis, mas, no entanto, não o sabem. Estão 
calejados e já não lhes resta esperança, eles gloriam-se naquilo que, na verdade, é a vergonha deles. 
Desafiantes em relação à Palavra e, no entanto, um dia, serão julgados por ela e vão pagar o preço das 
suas acusações terríveis.

O CONSELHO FINAL DAS ERAS

Apocalipse 3:18-19

Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e 
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso, e arrepende-te.

O conselho de Deus é conciso. Vai directo ao assunto. Ele dirige esta igreja do último dia a uma 
esperança. Essa esperança é ELE MESMO. Ele diz: “Vem a Mim e compra.” É evidente nesta frase 
“compra de Mim” que a igreja de Laodicéia não está a tratar com Jesus acerca dos produtos espirituais 
do Reino de Deus. As suas transacções não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são 
espirituais, mas como podem ser? As obras no meio deles não são nada como Paulo diria:

Filipenses 2:13

Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a Sua boa 
vontade.
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Assim, então e todas estas igrejas, escolas, hospitais, empreendimentos missionários, etc.? Deus 
não está neles enquanto forem a semente e o espírito denominacional, e não a Semente e o Espírito de 
Deus.

“Que de Mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças.” Agora, estas pessoas 
tinham muito ouro, mas era do tipo errado de ouro. Era aquele ouro que comprou as vidas dos homens e 
as destruiu. Era o ouro que distorcia e deformava o carácter humano, porque o seu amor era a raiz de 
todos os males.

Apocalipse 18:1-14

E, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra 
foi iluminada com a sua glória.

E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilónia, e se 
tornou morada de demónios, e abrigo de todo o espírito imundo, e refúgio de toda a ave 
imunda e aborrecível;

Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra 
se prostituíram com ela; e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das 
suas delícias.

E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante 
dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas.

Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das 
iniquidades dela.

Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas 
obras; no cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro.

Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, 
porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o 
pranto;

Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome; e será queimada 
no fogo; porque é forte o Senhor Deus que a julga.

E os reis da terra que se prostituíram com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e 
sobre ela prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio,

Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai! ai daquela grande Babilónia, 
aquela forte cidade! pois numa hora veio o seu juízo.

E sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra; porque ninguém mais compra 
as suas mercadorias;

Mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e 
de púrpura, e de seda, e de escarlata; e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de 
marfim, e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de mármore;

E cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de 
farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas; e mercadorias de cavalos, e de carros, e de 
escravos e de almas de homens.

E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti; e todas as coisas gostosas e excelentes se 
foram de ti, e não mais as acharás.

Isto é exactamente as igrejas organizadas do último dia, porque diz no versículo 4: “Sai dela, POVO 
MEU”. O rapto ainda não aconteceu. A noiva ainda não partiu quando estas condições terríveis existem 
nesta igreja rica e falsa.

Mas, há um ouro de Deus.

I Pedro 1:7

Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece…

O ouro de Deus é um carácter como Cristo, produzido na fornalha de fogo da aflição. Esse é o tipo 
certo de ouro.

Mas  que  tipo  de  ouro  é  que  a  igreja  tem  hoje?  Só  tem  o  ouro  mundano  que  perece.  É  rica.  É
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complacente. Tem feito da afluência o maior critério para a espiritualidade. A evidência da bênção de 
Deus e da correcção da doutrina, etc., está agora baseada no número de ricos que estão envolvidos.

“Era melhor vires antes que seja demasiado tarde” - diz o Senhor - “e comprares de Mim ouro 
provado no fogo e depois vais ser verdadeiramente rico.” Estamos a entender? Ouça-me: “Viemos ao 
mundo nus (fisicamente), mas NÃO vamos deixar o mundo nus (espiritualmente).” Oh, não, nós vamos 
levar alguma coisa connosco. Essa coisa é TUDO aquilo que podemos levar connosco, nada mais, nada 
menos. Por isso, era melhor termos muito cuidado agora, para ver se levamos algo que nos coloque 
correctos diante de Deus. Assim, então, o que é que vamos levar connosco? Nós vamos levar o nosso 
CARÁCTER, irmão, é isso que vamos levar connosco.

Agora, que tipo de carácter é que vai levar consigo? Será como o DELE, cujo carácter foi moldado 
pelo sofrimento na fornalha de fogo da aflição, ou será a suavidade do povo de Laodicéia sem carácter? 
Isso é com cada um de nós, porque, naquele dia, cada um irá carregar o seu próprio fardo.

Agora, eu disse que a cidade de Laodicéia era uma cidade rica. Cunhava moedas de ouro com 
inscrições de ambos os lados. As moedas de ouro caracterizaram a era; existia um comércio florescente 
por causa disso. Hoje, a moeda de ouro com duas caras está connosco. Nós pagamos, tanto para entrar 
como para sair. Na igreja, tentamos alcançar a mesma coisa. Nós pagamos para sair do pecado e 
pagamos para entrar no Céu, ou pelo menos dizemos que sim. Mas Deus não diz isso.

A igreja possui uma tal riqueza fenomenal que ela pode, em qualquer altura, conquistar o sistema 
comercial do mundo inteiro e, de facto, um líder no Concílio Mundial de Igrejas já profetizou abertamente 
que a igreja, num futuro próximo, devia, podia e vai fazer isso. Mas, a torre de Babel de ouro deles vai 
cair. Só o ouro provado no fogo vai perdurar.

E isso é o que a igreja tem feito constantemente durante as eras. Ela deixou a Palavra de Deus e 
tomou os seus próprios credos e dogmas; ela organizou-se e juntou-se ao mundo. Assim, está nua e 
Deus está a julgar a sua lascívia. A única forma que ela tem de sair desta situação terrível é ao 
obedecer ao Senhor e voltar à Sua Palavra de Apocalipse 18:4: “Sai dela, povo Meu.”

II Coríntios 6:14-18

Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que sociedade tem a justiça 
com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?

E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o descrente?

E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus 
vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e 
eles serão o meu povo.

Pelo que, saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada imundo, e 
eu vos receberei;

E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Todo-
Poderoso.

Há um preço a pagar por aquelas vestes e é o preço da separação.

“e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.” Ele não diz que você tem de comprar este 
colírio. Oh, não. Não há uma etiqueta com preço no Espírito Santo.

Gálatas 3:2

Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei, ou pela pregação 
da fé?

Sem o Baptismo do Espírito Santo, nunca pode ter os seus olhos abertos para uma verdadeira 
revelação espiritual da Palavra. Um homem sem o Espírito está cego para Deus e para a Sua verdade.

Quando eu penso neste colírio a abrir os olhos das pessoas, eu não posso deixar de relembrar 
quando eu era um menino no Kentucky. Eu e o meu irmão dormíamos no sótão, numa palete de palha. As 
fendas na casa deixavam passar as correntes de ar. Às vezes, no Inverno, ficava tão frio que 
acordávamos de manhã com os olhos tão constipados que os nossos olhos ficavam fechados com a 
inflamação. Nós chamávamos a mãe e ela vinha com gordura quente de guaxinim e esfregava os nossos 
olhos até que aquela matéria dura desaparecesse, e depois conseguíamos ver.

Você sabe que têm havido algumas correntes de ar terríveis a passar na igreja nesta geração e eu 
tenho receio que os olhos dela tenham quase congelado e ela esteja cega para aquilo que Deus tem 
para ela. Ela precisa de algum óleo quente do Espírito de Deus para lhe abrir os olhos. A não ser que ela
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receba o Espírito de Deus, ela vai continuar a substituir o programa pelo poder e o credo pela Palavra. 
Ela conta os números para medir o sucesso, em vez de olhar para os frutos.

Os doutores em teologia fecharam a porta da fé e proibiram a entrada a todos. Nem eles entram, 
nem deixam ninguém entrar. A teologia deles vem de um livro sobre psicologia, escrito por algum 
incrédulo. Há um livro sobre psicologia, um que todos nós precisamos, que é a Bíblia. É escrito por Deus 
e contém a psicologia de Deus. Você não precisa que nenhum doutor o explique para si. Receba o 
Espírito Santo e deixe que Ele faça a explicação. Ele escreveu o Livro e Ele pode dizer-lhe aquilo que 
está lá e aquilo que significa.

I Coríntios 2:9-16

Mas, como está escrito: As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não 
subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam.

Mas Deus no-las revelou pelo seu Espírito; porque o Espírito penetra todas as coisas, 
ainda as profundezas de Deus.

Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que 
nele está? Assim, também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.

Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para 
que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.

As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o 
Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais.

Ora o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe 
parecem loucura; e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente.

Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido.

Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a 
mente de Cristo.

Agora, se todas as coisas contra as quais o Espírito está a clamar são verdade acerca desta era, 
precisamos que alguém entre em cena, tal como João Baptista, e desafie a igreja como nunca antes. E é 
exactamente isso que está a chegar à nossa era. Vem aí outro João Baptista e ele vai clamar 
exactamente como o primeiro precursor. Nós sabemos que sim, por causa daquilo que o próximo versículo 
diz.

Apocalipse 3:19

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê, pois, zeloso, e arrepende-te.

Esta é a mesma mensagem que João teve enquanto clamava naquele deserto religioso de Fariseus, 
Saduceus e de pagãos: “ARRPENDEI-VOS!” Não havia outro caminho naquela altura; não há outro 
caminho agora. Não havia outro caminho para voltar a Deus naquela altura, e não há outro caminho 
agora. É ARREPENDIMENTO. Mude de ideias. Volte para trás. ARREPENDA-SE, porque haveria de morrer?

Vamos examinar esta primeira frase: “a todos quantos amo”. No Grego, a ênfase está sobre o 
pronome pessoal “eu”. Ele não diz, como muitos achariam que Ele devia dizer, “a todos quantos Me 
amam”. Não, senhor. Nunca devemos tentar fazer de Jesus o OBJECTO do amor humano neste versículo. 
Não! São os MUITOS que são os AMADOS de Deus. É o SEU amor que está em questão, NÃO é o nosso. 
Assim, mais uma vez, vemo-nos a regozijar na Sua salvação, no Seu propósito e no Seu plano e nós 
estamos confirmados cada vez mais na verdade da doutrina da Soberania de Deus. Tal como Ele disse 
em Romanos 9:13: “amei a Jacob.” Será que agora, já que Ele amou APENAS aos MUITOS, então Ele 
está num estado de complacência, à espera do amor daqueles que não se têm aproximado Dele? De 
maneira nenhuma, porque Ele também declarou em Romanos 9:13: “aborreci a Esaú.” E no versículo 11, o 
Espírito afirma ousadamente:

Romanos 9:11

Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal PARA QUE O 
PROPÓSITO DE DEUS, SEGUNDO A ELEIÇÃO, FICASSE FIRME, não por causa das obras, mas 
por aquele que chama.

Este amor é “Amor de Eleição”. É o Seu amor pelos Seus eleitos. E o Seu amor por eles está fora do 
MÉRITO HUMANO, porque diz que o propósito de Deus está na eleição, que é exactamente o oposto das 
obras ou de qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque “ANTES QUE ELES NASCESSEM” Ele 
JÁ tinha dito: “amei a Jacob, mas aborreci a Esaú.”
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E, agora, Ele diz para os Seus: “A tantos quantos amo, eu REPREENDO E CASTIGO.” Repreender é 
reprovar. Reprovar é expor com vista à correcção. O castigo não significa punição. Significa “dar 
disciplina, porque está em vista a rectificação do sujeito.” Isto é exactamente aquilo que encontramos 
em:

Hebreus 12:5-11

E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos: Filho meu, 
não desprezes a correcção do Senhor, e não desmaies quando, por ele, fores repreendido;

Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho.

Se suportais a correcção, Deus vos trata como filhos; porque, que filho há a quem o pai 
não corrija?

Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então 
bastardos, e não filhos.

Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os 
reverenciámos; não nos sujeitaremos, muito mais, ao Pai dos espíritos, para vivermos?

Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam, como bem lhes 
parecia; mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade.

E, na verdade, toda a correcção, ao presente, não parece ser de gozo, senão de 
tristeza, mas, depois, produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela.

Aqui está contido o amor de Deus. Ele desejou, em amor, uma família Sua, uma família de filhos, 
filhos como Ele. Ali, perante Ele, está toda a humanidade como UM pedaço de barro. Desse mesmo 
pedaço, Ele vai agora formar vasos para honra e para desonra. A ESCOLHA será a Sua própria escolha. 
Depois, esses escolhidos, nascidos do Seu Espírito, serão treinados para serem conformes à Sua imagem 
no seu caminhar. Ele REPROVA com toda a longanimidade e gentileza e misericórdia. Ele CASTIGA com 
mãos feridas pelos pregos. Por vezes, este Oleiro tem de pegar no vaso em que Ele está a trabalhar e 
parti-lo completamente para que possa reconstruir exactamente como Ele deseja. MAS É AMOR, ESSE É 
O SEU AMOR. NÃO HÁ OUTRA FORMA PARA O SEU AMOR, NÃO PODE HAVER.

Oh, não temas, pequeno rebanho. Esta era vai terminar em breve. Enquanto termina, esse joio será 
atado em molhos e, como uma corda tripla não se quebra facilmente, eles vão ter uma força tripla 
tremenda de poder político, físico e espiritual (satânico) e vão tentar destruir a noiva de Cristo. Ela vai 
sofrer, mas vai aguentar. Não temas as coisas que hão-de vir sobre a terra, porque Ele:

João 13:1

Como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até ao fim.

“Sê zeloso, e arrepende-te.” Agora, esta falsa igreja tem zelo; não se engane. O zelo dela tem sido, 
literalmente, o dos Judeus: “O zelo da tua casa me devorará.” (João 2:17). Mas é um zelo errado. É pela 
casa construída por eles mesmos. É pelos seus próprios credos, dogmas, organizações, pela sua própria 
justiça. Eles colocaram a Palavra fora das suas próprias ideias. Destronaram o Espírito Santo e fizeram 
dos homens os líderes. Deixaram a Vida Eterna, sendo uma Pessoa, e fizeram dela boas obras, ou até 
mesmo se conformar a uma igreja, em vez de ser boas obras.

Mas Deus está a chamar por outro zelo. É o zelo para clamar “EU ESTOU ERRADO”. Agora, quem é 
que vai dizer que está errado? Em que é que todas estas denominações se baseiam? A reivindicação da 
originalidade e que é a vinda de Deus, a afirmação de que eles estão certos. Agora, nem TODOS eles 
podem estar certos. De facto, NENHUM deles está certo. São sepulcros caiados, cheios de ossos de 
homens mortos. Não têm vida. Não têm vindicação. Deus nunca Se deu a conhecer a nenhuma 
organização. Eles dizem que estão certos porque são eles que o estão a dizer mas, só por dizer isso, 
não significa que assim seja. Eles precisam do “Assim diz o Senhor” vindicado por Deus e não o têm.

Agora, deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus está a chamar apenas a falsa igreja ao 
arrependimento. Neste versículo, Ele está a falar para os Seus eleitos. Eles têm algo de que se 
arrepender também. Muitos dos Seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem 
Efésios 5 fala:

Efésios 5:14

Pelo que diz: Desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te 
esclarecerá.

Estar a dormir  não  significa  estar  morto.  Estes  estão  a  dormir  entre  os  mortos.  Eles  estão  lá  nas
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denominações mortas. Eles estão a flutuar com eles. Deus clama: “ACORDA! Arrepende-te da tua 
loucura.” Eles estão a prestar a sua influência aqui, estão a dar o seu tempo e o seu dinheiro e, na 
verdade, as suas próprias vidas a estas organizações do anticristo e, durante todo esse tempo, pensam 
que está tudo bem. Eles precisam de se arrepender. Eles têm de se arrepender. Eles precisam de ter uma 
mudança de ideias e de se voltar em direcção à verdade.

Sim, esta é a era que mais precisa de se arrepender. Mas será que vai? Será que vai voltar a trazer 
a Palavra? Será que vai voltar a entronizar o Espírito Santo nas vidas dos homens? Será que vai voltar a 
reverenciar Jesus como o ÚNICO Salvador? Eu digo que não, porque o versículo seguinte revela a 
verdade incrível e chocante acerca do final desta era.

CRISTO FORA DA IGREJA

Apocalipse 3:20-22

Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em 
sua casa, e com ele cearei, e ele comigo.

Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Agora, há muita confusão acerca deste versículo, porque muitos obreiros particulares usam-no no 
evangelismo pessoal, como se Jesus estivesse a bater à porta do coração de cada pecador para poder 
entrar. Seria dito, então, que se o pecador abrisse a porta, o Senhor entraria. Mas este versículo não 
está a falar para pecadores individuais.

Toda esta mensagem tem um chamamento, como todas as mensagens em todas as eras. No 
versículo 22 diz: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às IGREJAS.” Assim, esta é a mensagem 
para a igreja da última era. Esta é a condição da igreja de Laodicéia, enquanto o seu fim se aproxima. 
Não é uma mensagem pessoal para uma só pessoa; é o Espírito a dizer-nos onde Jesus está. CRISTO 
SAIU DA IGREJA. Este não é o resultado ou final lógico se a Palavra é trocada por credos, o Espírito 
Santo é destronado por papas, bispos, presidentes, conselheiros, etc. e o Salvador é substituído por um 
programa de obras, ou por se juntar à igreja, ou por algum tipo de conformidade a um sistema de uma 
igreja? Que mais pode ser feito contra Ele? Esta é a apostasia! Este é o desvio! Esta é a porta aberta 
para o anticristo, porque se Um veio no Nome do Seu Pai (Jesus) e não foi recebido, mas foi rejeitado, 
então virá outro em seu próprio nome (mentiroso, um fingidor) e a ele irão receber. João 5:43. O homem 
de pecado, esse filho da perdição vai assumir o controlo.

Mateus 24 menciona sinais nos céus em relação a este último dia, antes da vinda de Jesus. Eu 
pergunto-me se reparou num sinal desses, cumprido recentemente, para representar a mesma verdade 
que temos vindo a discutir. Essa verdade é que Jesus tem sido deixado de parte gradualmente até que, 
na última era, Ele é posto do lado de fora da igreja.

Lembre-se que na primeira era foi uma esfera da igreja quase cheia de verdade. No entanto, havia 
um pequeno erro chamado “obras dos Nicolaítas” que impediu que o círculo ficasse completo. Depois, na 
era seguinte, entrou mais escuridão até que a bola de luz brilhava menos e a escuridão cobria uma área 
maior do círculo. Na terceira era, ficou ainda mais eclipsada e, na quarta era, que foi a Era das Trevas, a 
luz tinha quase desaparecido.

Agora, pense nisto. A igreja brilha com a luz reflectida de Cristo. Ele é o SOL. A igreja é a LUA. 
Assim, esta esfera de luz é a lua. Tinha diminuído, desde uma lua quase cheia na primeira era, até uma 
tira na quarta era. Mas, na quinta era, começou a crescer. Na sexta, cresceu bastante mais. Durante 
parte da sétima ainda estava a crescer, quando, de repente, parou e diminuiu até ficar quase sem nada, 
para que, em vez de luz, ficasse a escuridão da apostasia e, no final da era, tinha parado de brilhar, 
porque a escuridão tinha tomado o controlo. Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu.

O último eclipse da lua foi um eclipse total. Diminuiu até chegar à escuridão total em sete fases. Na 
sétima fase, a escuridão total chegou enquanto o Papa de Roma (Paulo VI) foi à Palestina para fazer 
uma jornada santa em Jerusalém. Ele foi o primeiro Papa a visitar Jerusalém. O Papa chama-se Paulo VI. 
Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem tem esse nome. Repare que é o sexto, ou o número do 
homem. Isto é mais do que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua, ou a igreja, entrou na 
escuridão total. Aí está. Isto é o final. Esta geração não passará até que tudo seja cumprido. Assim, 
Senhor Jesus, vem rapidamente!

Agora conseguimos ver por que é que há duas vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora 
conseguimos ver por que é que Abraão teve dois filhos, um segundo a carne (que perseguiu Isaque) e 
um segundo a promessa. Agora conseguimos ver como é que dos mesmos pais vieram dois gémeos, um
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conhecendo e tendo prazer nas coisas de Deus e o outro conhecendo muito acerca da mesma verdade, 
mas não do mesmo Espírito; e, portanto, perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou só por 
reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. O ELEITO NÃO PODE perseguir o eleito. O ELEITO NÃO PODE 
ferir o eleito. São os réprobos que perseguem e destroem o eleito. Oh, esses réprobos são religiosos! 
Eles são inteligentes. Eles são da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles construíram as suas 
Babel, eles edificaram cidades, edificaram os seus impérios e enquanto isso, sempre a invocar a Deus. 
Eles odeiam a verdadeira semente e vão fazer tudo o que conseguirem (até mesmo no Nome do Senhor) 
para destruir os eleitos de Deus. Mas eles são necessários. “O que é a palha sem o trigo?” Sem palha, 
não há trigo. Mas no final, o que acontece à palha? É queimada pelo fogo que não se apaga. E o trigo? 
Onde está? Está ajuntado no Seu celeiro; é aí que Ele está.

Oh eleito de Deus, tenha atenção. Estude com cuidado. Tenha cuidado. Esclareça a sua salvação 
com temor e tremor. Confie em Deus e seja forte no Seu poder. O seu adversário, o diabo, está agora 
mesmo a rondar como um leão a rugir, em busca de quem possa devorar. Fique em oração e fique firme. 
Este é o tempo do fim. Tanto a vinha verdadeira como a vinha falsa estão a chegar à maturação, mas 
antes que o trigo amadureça, esse joio maduro tem de ser atado para ser queimado. Veja, estão todos a 
juntar-se no Concílio Mundial de Igrejas. Isso é ser atado em molhos. Em breve virá o ajuntamento do 
trigo. Mas, agora mesmo, os dois espíritos estão a operar nas duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece 
a vencer para que possa ser considerado digno de louvor pelo seu Senhor e apto a reinar e a governar 
com Ele.

O TRONO DO VENCEDOR

Apocalipse 3:21

Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo, no meu trono, assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai, no seu trono.

Agora, o que é que nós temos de vencer? Essa é a pergunta normal para se fazer aqui. Mas esse 
não é, de facto, o pensamento deste versículo, porque não é tanto AQUILO que temos de vencer, mas 
COMO temos de vencer. Agora, isto é lógico, porque será que importa muito AQUILO que temos de 
vencer, enquanto soubermos COMO podemos vencer?

Uma rápida vista de olhos, a essas Escrituras que envolvem o Senhor Jesus a vencer, vai mostrar a 
verdade desta frase. Em Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, Ele venceu as tentações pessoais 
de Satanás pela Palavra, e só pela Palavra. Em cada uma das três principais provas, que correspondem 
exactamente à tentação do Jardim do Éden, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o 
orgulho da vida, Jesus venceu pela Palavra. Eva caiu na tentação pessoal de Satanás por não usar a 
Palavra. Adão caiu em desobediência directa à Palavra. Mas Jesus venceu pela Palavra. E, agora mesmo, 
deixe-me dizer que esta é a única forma de se ser um vencedor; é também a única forma de poder saber 
se está a vencer, porque essa Palavra NÃO PODE falhar.

Agora repare, mais uma vez, como Jesus venceu os sistemas do mundo da religião. Quando Ele 
estava a ser constantemente atacado pelos teólogos do Seu dia, Ele aplicou constantemente a Palavra. 
Ele falou apenas aquilo que o Pai Lhe deu para falar. Não houve uma só altura em que o mundo não 
ficasse completamente confuso pela Sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus.

Na Sua vida pessoal, em contenda, Ele venceu pela obediência à Palavra de Deus.

Hebreus 5:7-9

O qual, nos dias da sua carne, oferecendo, com grande clamor e lágrimas, orações e 
súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia;

Ainda que era Filho, aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu,

E, sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe 
obedecem.

A que é que Ele foi obediente? À Palavra de Deus.

Agora, assim, não vai haver uma só pessoa que se vai sentar no trono do Senhor Jesus Cristo, a não 
ser que tenha vivido essa Palavra. As suas orações, os seus jejuns, os seus arrependimentos - não 
importa o que apresente a Deus - nada disso lhe vai dar o privilégio de se sentar naquele trono. Vai ser 
apenas concedido à Noiva PALAVRA. Tal como o trono do rei é partilhado com a rainha, porque ela está 
unida com ele, assim também aqueles que são dessa Palavra, tal como Ele é dessa Palavra, vão partilhar 
esse trono.

Lembre-se, nós já mostramos claramente, ao longo das eras, que tal como Adão e Eva caíram 
porque saíram da Palavra, a Era de Éfeso também caiu por se afastar ligeiramente da  Palavra,  até  que
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todas as eras continuaram a se afastar, nós temos um repúdio final da Palavra pelo sistema Mundial da 
Igreja. Esta era de Laodicéia termina numa escuridão da Palavra, provocando, por isso, um afastamento 
do Senhor do seu meio. Ele está do lado de fora a chamar pelos Seus que O vão seguir em obediência à 
Palavra. Depois de uma demonstração curta e poderosa do Espírito, este pequeno grupo, atormentado e 
perseguido, vai estar com Jesus.

A CONSUMAÇÃO DAS ERAS GENTIAS

Esta era é a última das sete eras da igreja. Aquilo que começou na primeira, ou na Era de Éfeso, 
deve e vai chegar à maturação completa e à colheita, na última ou na Era de Laodicéia. As duas vinhas 
vão carregar o seu fruto final. Os dois espíritos vão terminar as suas manifestações em cada um dos 
seus destinos finais. A sementeira, a rega, o crescimento, estão terminados. O Verão já terminou. A 
foice está agora a trabalhar na colheita.

Nos versículos 15 a 18, que acabamos de estudar, está a verdadeira imagem da falsa vinha madura, 
do falso espírito, do povo da falsa igreja.

Apocalipse 3:15-18

Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente; oxalá foras frio ou quente!

Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu,

Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e 
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas 
os teus olhos com colírio, para que vejas.

Nunca houve palavras que pronunciassem uma denúncia mais amarga e nunca houve pessoas 
religiosas tão orgulhosas e tão arrogantes que merecessem mais essas palavras. No entanto, no 
versículo 21: “Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu 
venci e me assentei com meu Pai, no seu trono,” vemos a verdadeira vinha, o verdadeiro Espírito, o 
verdadeiro povo da Igreja, exaltado até ao trono de Deus com o maior elogio já dado a um grupo 
espiritual humilde e firme.

As palavras de João Baptista, que de forma tão precisa estabelecem a relação de Cristo com a 
verdadeira igreja e com a falsa igreja, acontecem agora.

Mateus 3:11-12

E eu, em verdade vos baptizo com água, para o arrependimento; mas aquele que vem 
após mim é mais poderoso do que eu; cujas alparcas não sou digno de levar; ele vos 
baptizará com o Espírito Santo e com fogo.

Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará 
a palha com fogo que nunca se apagará.

Cristo, o Grande Colhedor, está agora a colher o fruto da terra. Ele junta o trigo no celeiro ao vir 
para os Seus e ao recebê-los para sempre em Si mesmo. Depois Ele volta para destruir o maligno com 
fogo que nunca se apaga.

O mistério do joio e do trigo de Mateus 13 é agora, igualmente, cumprido.

Mateus 13:24-30

Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que 
semeia boa semente no seu campo;

Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-
se.

E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio.

E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu, 
no teu campo, boa semente? Por que tem, então, joio?

E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, 
que vamos arrancá-lo?

Porém ele lhes disse: Não; para que, ao colher o joio, não arranqueis, também, o trigo
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com ele.

Deixai crescer ambos, juntos, até à ceifa; e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: 
Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar; mas, o trigo, ajuntai-o no meu 
celeiro.

O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora têm crescido lado a lado, são colhidos. Aquilo 
que Nicéia tentou alcançar acabou finalmente por acontecer. Com todo o poder da organização, a falsa 
igreja afasta-se de qualquer vestígio de verdade e, com poder político, fortalece-se com o auxílio do 
estado e determina erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas exactamente no momento em que 
ela está prestes a alcançar a sua conspiração covarde, o trigo é juntado no celeiro. O trigo e o joio não 
vão mais crescer lado a lado. O joio não vai mais receber a bênção de Deus por causa da presença do 
trigo; porque o trigo terá ido embora e a ira de Deus vai ser derramada no sexto selo, que vai terminar 
na destruição total do maligno.

Agora, eu disse há momentos atrás que a falsa vinha chegou à maturação completa nesta era. O 
seu fruto iria amadurecer e estar pronto para a colheita. Isso é correcto. Esta igreja, com um mau 
espírito, cheia de iniquidade, será revelada como a semente de mostarda que cresceu até ser uma 
árvore onde habitavam as aves do céu. Como líder, terá o anticristo, o mistério da iniquidade. Tudo isto 
é verdade. E se isto é verdade, então deve também ser verdade que a Igreja Noiva estará madura e o 
seu amadurecimento será uma identificação com o seu Senhor, através da Palavra, e a sua Cabeça, Que 
virá a ela, é o Mistério da Piedade, que, de facto, é Cristo.

E, enquanto a falsa igreja, com toda a astúcia e com todo o poder diabólico, formado por uma força 
política, uma força física e demónios das trevas, vem contra esta verdadeira vinha, a verdadeira vinha 
com a plenitude do Espírito e da Palavra vai fazer os mesmos actos de poder que Jesus fez. Depois, 
enquanto ela se aproxima da sua Pedra Principal, tornando-se como Ele, através da Palavra, Jesus então 
virá, para que a noiva e o Noivo possam estar unidos para sempre como um só.

Já estão à nossa volta as manifestações visíveis daquilo que eu lhe tenho estado a dizer. O 
movimento ecuménico do joio é factual. Mas é também um facto que o profeta para a última era deve 
estar a trazer uma mensagem de Deus que vai preceder a segunda vinda do Senhor; porque, pela sua 
mensagem, os corações dos filhos vão ser convertidos aos pais Pentecostais e, com a restauração da 
Palavra, virá a restauração do poder.

Que tempos cruciais são estes que estamos a viver! Devemos ter muito cuidado para que possamos 
permanecer fiéis a esta Palavra e não retirar dela nem acrescentar, porque aquele que falar onde Deus 
não falou faz Dele um mentiroso.

Aquilo que eu tenho em mente, em particular, é isto: Por volta da viragem do século [século XX - 
Trad.] a fome de Deus, que foi gerada na Era de Filadélfia, trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E 
quando o clamor foi respondido por Deus, ao enviar a manifestação em línguas, interpretação e profecia, 
um grupo, de imediato, e completamente contrário à Palavra, fez uma doutrina de que as línguas eram a 
prova de se estar baptizado com o Espírito Santo. As línguas estavam longe de ser a prova. Eram uma 
manifestação, mas não a prova.

A falsidade da doutrina não pode ser apenas vista por uma falta de Escritura para a suportar, mas 
aqueles que subscreveram a doutrina organizaram-se imediatamente na base da doutrina, provando que 
eles não estavam na verdade, como levavam as pessoas a crer. Oh, parecia bom. Parecia o regresso do 
Pentecostes; mas provou-se que não era. Não podia ser, porque se organizou. Isso é morte, não é vida. 
Parecia tão próximo do verdadeiro que multidões foram enganadas.

Agora, se não era o genuíno, então o que era? Era a casca, a palha. Na forma da cobertura verde e 
macia parecia que era o verdadeiro. Mas, como uma pessoa pode ir ao campo e ver aquilo que se parece 
exactamente com o trigo e, no entanto, é apenas a casca (porque a semente do trigo ainda não se 
formou), isto também não passou de uma casca macia que parecia ser o verdadeiro grão que havia de 
vir. A semente do trigo original do Pentecostes devia voltar na última era. Tinha sido enterrada em 
Nicéia. Brotou um rebento em Sardes. Cresceu até ao talo em Filadélfia e devia amadurecer em 
Laodicéia. Mas não podia voltar ao original até que a Palavra fosse restaurada. O profeta ainda não 
tinha entrado em cena. Mas agora, de acordo com o tempo em que nós estamos na Era de Laodicéia, o 
“Profeta-mensageiro” de Apocalipse 10:7 já deve estar na terra. Mais uma vez, o “Assim diz o Senhor” 
deve estar aqui, prestes a ser manifestado na vindicação infalível. Tal como a Verdadeira Semente já 
está a amadurecer e, DEPOIS, É A COLHEITA.

O tempo da colheita. Sim, o tempo da colheita. As duas vinhas que cresceram juntas e entrelaçaram 
os seus ramos vão ser agora separadas. Os frutos dessas vinhas, que eram tão variados, serão 
ajuntados em celeiros separados. Os dois espíritos vão para os seus destinos separados. Agora é tempo 
de prestar atenção ao chamamento final que só vem para a Noiva Trigo: “Sai dela, povo Meu, para que
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não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras (o trigo) nas suas (o joio) pragas (a 
grande tribulação do sexto selo e de Mateus 24).”

O ÚLTIMO AVISO DO ESPÍRITO

Apocalipse 3:22

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

Este é o ÚLTIMO aviso; não vai haver outro. A sala do trono já está preparada. Os doze 
fundamentos já foram colocados. As ruas de ouro já foram pavimentadas. As portas com pérolas 
gigantescas estão erguidas e articuladas. Ela está como uma pirâmide, bela e gloriosa. Os seres 
celestiais, que a prepararam, observam em suspenso, porque ela brilha e está a luzir com uma glória que 
não é terrena. Cada faceta da sua beleza conta-nos uma história acerca da graça sublime e do amor de 
Jesus. Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela espera apenas pelos seus habitantes e, 
em breve, eles vão andar pelas suas ruas com alegria. Sim, é o último aviso. O Espírito não vai falar em 
mais nenhuma era. As eras terminaram.

Mas graças a Deus que, neste momento, esta era não está terminada. Ele ainda está a clamar. E o 
Seu clamor não é apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo Seu Espírito, mas, mais uma vez, há 
um profeta na terra. Mais uma vez, Deus vai revelar a verdade, como fez com Paulo. Nos dias do sétimo 
mensageiro, nos dias da Era de Laodicéia, o seu mensageiro vai revelar os mistérios de Deus, como 
foram revelados a Paulo. Ele vai falar e aqueles que receberem esse profeta no seu próprio nome vão 
receber o efeito benéfico do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvem vão ser abençoados e vão 
tornar-se parte dessa noiva do último dia, que é falada em Apocalipse 22:17: “O Espírito e a noiva 
dizem, Vem.”

O grão de trigo (a Noiva Trigo), que caiu à terra em Nicéia, voltou ao Grão da Palavra original 
novamente. Glória a Deus para sempre! Sim, ouça o profeta autêntico de Deus que aparece nesta era. 
Aquilo que ele diz da parte de Deus, a noiva vai dizer. O Espírito e o profeta e a noiva vão estar a dizer a 
mesma coisa. E aquilo que eles dizem já terá sido dito na Palavra. Eles estão a dizer agora: “Sai do meio 
dela e separa-te.” O clamor surgiu. O clamor está a surgir. Quanto tempo é que a voz vai clamar? Não 
sabemos, mas uma coisa sabemos, não vai demorar muito, porque esta é a última era.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito falou. O pôr-do-sol está prestes 
a desvanecer-se na eternidade para as eras da igreja e depois vai tudo terminar. Depois, será demasiado 
tarde para vir. Mas, se algures nesta série, Deus tem tratado consigo pelo Seu Espírito, que você se 
possa agora mesmo voltar para Ele em arrependimento e dar a sua vida a Ele para que pelo Seu Espírito 
Ele possa dar-lhe Vida Eterna.


