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O Sêxtuplo Propósito Da Visita De
Gabriel A Daniel
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

1 …estou tão admirado pelas nossas adolescentes nesta manhã, a pequena… vocês
sabem, a pequena “Fefe” e a “Fifi”, a pequena, vocês sabem, dezasseis… E vêm à igreja,
vocês sabem, com cerca… Meninas pequenas com mais ou menos essa idade, querem
parecer bonitas, você sabe. Elas… você sabe, o cabelo todo encaracolado na cabeça. Eu
reparei nelas enquanto estava a pregar. Começou a cair, a cair, e passado um pouco
estavam a soprar para o afastar da cara. Os caracóis

vieram todos…

2 A menina da Irmã Downing, eu reparei nela e a pequena… a filha do Irmão Collins…
Como se chama? A pequena Betty. Eu ri um pouco para mim mesmo, quando eu vi
todas as pequenas… vocês sabem, todas arranjadas e depois estavam directamente…

Bem, abençoado o teu coração, querida, tu és bonita para mim na mesma. Está
certo. Bonita é, é um espírito bonito que vem e se senta em reuniões assim e ouve o
evangelho. É isso que faz uma menina bonita. E eu acho que qualquer rapaz com quem
vale a pena casar pensa da mesma forma. [Alguém diz, “Amém.”] Obrigado, senhor -
alguém concorda comigo. Está certo. Muito bem. Eu creio que isso é verdade.

3 Agora, não é estranho? Eu abri imediatamente em Daniel 9 quando abri a minha
Bíblia. Agora, normalmente eu digo a toda a gente, não tirem o casaco se tiverem um
buraco na camisa, por isso eu espero que a minha não tenha. Mas eu já passei por
alturas em que não o podia tirar, por ter um buraco na camisa, claro que sim. E penso
que esta não tem.

Agora, oh, por mim, e eu creio que pela audiência, nós gostamos da presença do
Espírito Santo esta manhã; e nós gostamos do companheirismo e da presença uns dos
outros. Como é doce, como é bom, como é agradável para os irmãos habitar juntos em
união. É como o precioso óleo da unção que desce sobre a barba de Arão até à orla da
sua veste.

4 Eu fui comer hoje ao Blue Boar [restaurante] e quem é que eu encontrei lá a não
ser o Irmão Bill aqui e a Irmã Dauch, sentados ali a comer um dos frangos fritos com
melhor aspecto que eu já vi e estavam a desfrutar do seu tempo, a suar com aquilo,
vocês sabem. Subi as escadas e encontrei-me com um grande grupo da igreja ali e eles
queriam até pagar pelo meu almoço. Agora, isso foi muito bom. Eu agradeço.

Quando eu cheguei a casa, aqui vem o Billy com uma caixa de tomates que alguém
me trouxe desde o estado fresco da Geórgia ali, onde está tão fresco, dizem-me eles,
por esta altura.

5 Eu encontrei um rapazinho lá fora. Eu estava a sair das minhas entrevistas esta
tarde e vinha pela igreja, há cerca de uma hora e meia atrás. E o pequeno… parecia um
rapazinho novo ali fora, ele disse… eu disse, “Está calor.”

Ele disse, “Pois está.” [O rapaz tinha sotaque - Trad.] Eu sabia que ele era da
Geórgia. Assim ele disse, “Claro que está calor lá na Geórgia.”

Bem, nós estamos a tentar escapar de um lugar ainda mais quente, não estamos?
É por isso que estamos aqui.

6 Muito obrigado,  amigos,  por toda a vossa bondade. O que é que eu faria sem
vocês? O que é que eu faria sem vocês? Se eu não tivesse ninguém que gostasse de
mim, ninguém que ouvisse a mensagem, toda a minha mensagem não ia servir de nada.
Eu não posso pregar para postes de telefone nem para árvores. Eles não iam entender.
Assim tem de ser pessoas como vocês todos que vêm e ouvem. E quando você vem e se
senta num lugar quente assim e está… A minha esposa disse que ela quase que assou
ali  atrás esta manhã. E ao ver as pessoas e por vezes pessoas doentes, que estão
sentadas nessas reuniões assim… Que Deus vos dê uma bela casa na glória é a minha
oração. E eu espero e confio que Ele vai fazer isso.
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7 Agora, vamos ver. O meu casaco? Alguém o levou daqui. E eu tenho de ler um
pouco esta noite. Quantos gostaram das primeiras partes disto…? Oh, se apenas não
estivesse  tanto  calor,  nós  continuávamos,  ao  longo  da  semana,  com  o  livro  de
Apocalipse. Eu gosto muito dele. Eu vivo nele. E orem por mim esta semana, porque no
próximo Domingo, o Senhor permitindo, eu tenho de encontrar esse… colocar essas
semanas juntas. E isso é algo de que eu não sei nada. E assim eu estou apenas a confiar
no Senhor, que Ele vai ter a resposta para mim.

E eu já li vários homens que falaram disso, que escreveram sobre isso. Eu li as
notas de rodapé aqui no Dr. Scofield, um grande estudioso. Claro que eu não consegui
concordar com ele em muitas das suas notas de rodapé, porque eu não consigo ver
onde… Tem de fazer a imagem certa.

8 Agora, se você estivesse a montar um puzzle e a primeira coisa que vê, você diz,
“Oh, isto vai aqui.”

“Não, tenho a certeza que isto vai aqui.”

Bem, você tem de olhar aqui para o seu modelo para ver o que está a fazer. E
depois se não vir, vai ter a cena toda misturada.

Agora, e se você tivesse uma grande e bela imagem do campo e uma vaca a comer
erva no cimo de uma árvore? Agora, isso não estaria certo, pois não? Porque não se
come erva no cimo de uma árvore. Por isso é assim.

Se o Espírito Santo não junta as Escrituras… Então você tem tudo, o grande quadro
da redenção. É isso que nós queremos, a verdade. E até nós sabermos a verdade, nós
vamos deixar isso. E depois, quando Deus nos dá a verdade, bem, então, eu vou falar
sobre isso.

9 Sabe,  acho  que  o  Irmão  Roy  Slaughter  e  alguns  dos  mais  velhos  aqui  que
começaram lá há muito tempo atrás… Havia cerca de, penso eu, os primeiros três ou
quatro anos do meu ministério aqui no Tabernáculo, eu nem pregava sobre o tema do
inferno,  porque  eu  não  conseguia  entender  se  era  um lugar  ardente,  se  era  uma
sepultura… E sempre que a Palavra falava em sepultura, eu ia ver a tradução. Dizia,
Hades. Hades é a sepultura. Sempre que falava de inferno - hades, a sepultura… E eu
deixei isso até que realmente descobri do que estava a falar, então eu preguei sobre o
inferno. Assim quando eu realmente descobri  o quadro inteiro e vi  onde é que isso
estava, porque… Eu sinto que um ministro é responsável perante Deus daquilo que ele
diz a essa congregação, porque eles vão firmar-se nisso. E assim então, e se eu os
tivesse  firmados  no  lugar  errado  e  depois  chegasse  o  tempo  onde  isso  não  se
aguentasse, veja. E nessa visão que o Senhor me deu há algum tempo atrás, quando
esses milhões… Quando aquele falou comigo disse, “Tu vais ser julgado primeiro pelo
evangelho que tu pregaste.”

Eu disse, “Eu preguei o mesmo que Paulo pregou e os outros.”

E todos aqueles milhões de vozes clamaram, “Nós descansamos nisso.” Foi só isso,
veja. Certo.

10 Assim eu quero continuar esta noite agora, para que não demoremos muito. E não
se esqueça agora… Esta manhã (eu tenho umas pequenas notas aqui), esta manhã eu
falei sobre Daniel no cativeiro, Gabriel a vir ter com ele e a instruí-lo acerca do futuro.
Foi o que nós tivemos esta manhã, a instrução do futuro.

Agora, esta noite vamos falar sobre “O Sêxtuplo Propósito da Visita de Gabriel a
Daniel,”  e  no  próximo  Domingo,  o  Senhor  permitindo,  vamos  colocar  as  setenta
semanas onde elas pertencem no elemento temporal e onde é que nós estamos? Agora,
se apenas conseguirmos encontrar isso e ter a certeza, absoluta, então vamos saber a
hora em que estamos a viver.

Agora, nós não sabemos quando é que Ele vem. Ninguém vai saber isso. Nem
mesmo Jesus sabia. Ele disse que não sabia. Ele disse que só o Pai sabia isso. Nem os
anjos sabiam. Nenhum de nós sabe quando é que Ele vem, mas nós podemos dizer a
hora em que… o tempo em que estamos a  viver,  sabendo como já  podemos estar
próximos.

11 Agora, para uma pequena revisão, porque os rapazes estão a gravar as fitas disto…
As máquinas estão a funcionar ali atrás na sala. E as fitas, claro, são enviadas a todo o
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lado.

Agora, na lição desta manhã, depois de revermos o quarto e o quinto capítulo,
depois nós vimos o… começando com o capítulo nove de Daniel. E agora, esta noite nós
continuamos com o capítulo nove. Antes de abordarmos isso, vamos apenas inclinar as
nossas cabeças por um momento e vamos falar com o Autor da Palavra.

12 Nosso bondoso Deus, nós temos a certeza que Tu conheces a intenção do nosso
coração. Tu sabes por que estamos aqui. Tu sabes que nunca viemos esta noite só
porque achamos que seria um bom lugar para vir para relaxar um pouco durante a
tarde. Pai, eu não creio que haja uma pessoa aqui para esse propósito. Eu creio que nós
estamos aqui esta noite porque somos completamente sinceros, honestos e queremos
conhecer o “Assim diz o Senhor.”

Nós Te amamos, Senhor, e nós amamos a Tua Palavra. E se… Este lugar que Tu
proveste para nós, apenas um telhado sobre a nossa cabeça e estes blocos de cimento,
nós Te agradecemos pelo lugar. Porque nós cremos que há um lar para lá do céu, onde
estamos a ir nessa direcção. E nós pensamos nos nossos antepassados que nem tiveram
este privilégio e isso faz-nos inclinar os nossos corações com vergonha, Senhor, por
sequer reclamarmos.

Agora, Pai, nós oramos para que Tu nos abras nesta noite a Escritura. Vem, anda
ao lado de cada um de nós enquanto nós vamos por este caminho nesta noite. Fala
connosco como fizeste com aqueles que iam para Emaús desde Jerusalém, para que
quando o serviço terminar esta noite, nós possamos ir para as nossas casas e dizer,
“Não ardiam em nós os nossos corações enquanto O ouvíamos a falar através da Sua
Palavra!”

Abençoa a leitura. Abençoa os meus fracos esforços, Senhor. Abre a minha boca
para aquilo que é verdade e fecha-a para aquilo que está errado. Recebe glória para Ti e
glória no Teu povo, para que eles possam ver a hora em que estamos a viver e a vinda
iminente do Senhor Jesus. Porque pedimos no Seu nome, no nome de Jesus Cristo.
Amém.

13 Agora, para rever as nossas escrituras durante alguns momentos, nós vemos que
Daniel  tinha estado no cativeiro durante sessenta e oito longos anos.  Pense nisso!
Agora, vocês com o papel e o lápis que não tinham isso nesta manhã, podem pegar
nisso esta noite. Desde 606 d.C. até 538 - tire 538 a 606, fica com sessenta e oito anos
que Daniel tinha estado cativo, sem igreja onde ir, sem sermões para ouvir, nada. Mas
ele tinha alguns livros e pergaminhos que um profeta antes dele tinha profetizado e foi
com Jeremias.

14 Agora, enquanto estudava as Escrituras, ele viu que o tempo estava a esgotar-se,
que o tempo dos setenta anos… E Daniel  cria  solenemente em toda a palavra que
Jeremias o profeta falou. E eu digo a isto, à minha classe esta noite: Será que nós
devemos crer nos nossos profetas? Sim, senhor! Porque a Palavra do Senhor veio aos
profetas. Eles têm o “Assim diz o Senhor.” E um verdadeiro profeta nunca se vai desviar
das palavras de outro profeta. Eles nunca vão fazer com que isso diga algo que não diz.
Eles vão dizer exactamente o que o verdadeiro profeta disse. Isso faz deles um profeta.
Então quando eles entendem isso e depois predizem o futuro… Sabendo isto com temor
no seu coração, para não dizerem nada errado, e poderiam desviar alguém. Nós nunca
queremos fazer isso. Nós queremos ter a certeza absoluta de que temos a Palavra do
Senhor antes de dizermos, “Assim diz o Senhor.” Deve ser uma mensagem absoluta,
directa do trono de Deus ou nunca o devíamos dizer.

15 Agora, enquanto estudava as Escrituras, ele viu que os setenta anos estavam a
esgotar-se, assim ele estando lá sessenta e oito anos sobravam dois anos no futuro até
que Deus voltasse a restaurar o Seu povo à sua terra. Enquanto estava em oração nós
vimos que houve um anjo forte que veio do céu. Será que alguém pode dizer qual era o
seu nome? Gabriel. E ele é o anjo para a igreja Judia. Quantos sabem isso? Por todo o
lado é Gabriel. Gabriel é o mensageiro para a igreja Judia. Ele veio a Maria, ele veio a
Zacarias. É sempre Gabriel. E ele é um dos grandes anjos do céu.

16 E ele não trouxe ao nosso Irmão Daniel uma saudação maravilhosa da parte de
Deus? “Oh, Daniel, muito amado.” Isso não o faria sentir bem por pensar que Deus o
amava? Se eu não fosse muito amado, eu apenas gostaria de saber que sou um pouco
amado lá, e você? Claro. Como que Ele apenas pense em si de vez em quando. Faria



O Sêxtuplo Propósito Da Visita De Gabriel A Daniel 4

com que eu quisesse gritar por pensar que Ele até se preocupa comigo. E nós temos a
segurança  que  Ele  se  preocupa  connosco,  porque  enquanto  nós  ainda  éramos
pecadores,  Cristo morreu em nosso lugar,  irmãos. E agora, já que (nós estávamos
afastados de Deus) agora fez-nos estar mais próximos de Deus e deu-nos o penhor da
nossa salvação, isto é, o Espírito Santo; e com uma fé ali que nos levanta acima das
coisas do mundo e nós passamos por cima disso. É glorioso, não é? Muito bem.
17 Enquanto estava em oração, Gabriel veio e disse-lhe que não apenas havia mais
dois anos antes de eles voltarem à terra deles, mas disse-lhe qual era o destino da
nação inteira. Pense nisso! O destino inteiro, toda a jornada na terra, Gabriel explicou a
Daniel. Disse que ele fora enviado para dizer esta grande coisa a Daniel. Como aquele
profeta se deve ter sentido. E ele disse-lhe que havia setenta semanas determinadas
para o povo até à consumação. Isso é o tempo do fim, até tudo acabar, a consumação.
Ele disse, “Há setenta semanas.”

Alguns deles estabelecem isso em meses, alguns em dias, alguns… Se são mesmo
semanas, só há cerca de dois anos e um quarto… ou, um ano e um quarto disso. E veja,
você… É aí que temos de descobrir, para ser verdadeiro.

18 “Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo.” Para que propósito? Para
quê? Sobre que povo estavam determinadas? Sobre o povo de Daniel, os Judeus. E por
que é que foram determinadas? Não apenas sobre Daniel, mas sobre a cidade santa de
Daniel, veja - a cidade santa de Daniel. Agora, classe, qual era a cidade santa de Daniel?
[A congregação responde, “Jerusalém.”] Jerusalém.

E agora nós vamos tomar, talvez vamos chegar a isso esta noite, onde estava
Jerusalém? Quem fundou Jerusalém? Já pensou nisso? Quem fundou Jerusalém? Quando
é que foi fundada? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Quem fundou Jerusalém? Bem, é
uma coisa pequenina escondida a um canto, mas é claro que o diz. Sim, senhor. Quem
fundou Jerusalém e quando é que foi fundada? Muito bem, e essa é a cidade santa de
Daniel.
19 E nós entendemos que essa cidade que foi agora amaldiçoada durante dois mil
anos,  será  reconstruída  e  restabelecida  novamente  e  a  adoração  do  templo  será
estabelecida como foi no princípio. Está certo. Vai ser Jerusalém. Agora… E vai haver um
sacrifício, uma oblação diária, oferecida novamente como foi no princípio. Nós vamos ver
a maior parte disso, penso eu, esta noite, ou muito disso.

20 Agora, eu quero que saibam, amigos, que ao falar sobre estas coisas, eu estou com
certeza a deixar semanas de ensinamento; mas apenas a abordar isso para que quando
o tempo arrefeça, ou um pouco mais tarde, quando chegarmos a esses sete selos, sete
taças, sete trombetas, todas estas coisas, que eu possa referir e dizer, “Lembram-se das
setenta semanas de Daniel? Lembram-se da era da igreja, quando isso surgiu e o que
aconteceu?” E estas setenta semanas de Daniel cobrem o espaço desde a subida da
igreja até ao regresso da igreja. Cobre esse espaço. Agora, não são todas as setenta
semanas de Daniel, parte delas.

21 “Setenta semanas estão determinadas.” Agora, houve um sêxtuplo propósito na
sua visita, dizendo o que ia acontecer. Agora, houve um sêxtuplo propósito para a sua
vinda. Agora esta noite, eu penso que vamos sair daqui nas Escrituras onde estávamos
esta manhã, onde havia um sêxtuplo propósito. Aqui estamos. Agora, vemos que havia
o  sêxtuplo  propósito.  Um deles… Agora,  vamos ver  o  capítulo  quatro… o  versículo
quatro… o versículo vinte e quatro do capítulo nove de Daniel.

Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo…

Agora lembre-se, essa é a jornada completa que os Israelitas vão ter nesta terra.
Estão determinadas. Setenta semanas estão determinadas. É tudo o que está destinado
para os Judeus. “…sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.” Por isso, estas setenta
semanas (agora não perca isto), vai revelar desde esse tempo até ao fim dos Judeus e
também até ao fim de Jerusalém, até que haja uma nova cidade construída. Agora… Oh,
eu espero que entremos nisso bem fundo esta noite. “…estão determinadas sobre o teu
povo e sobre a tua santa cidade.” Para quê? Para extinguir a transgressão.

22 O que é que ele lhe disse agora? Ele estava a tentar ver quanto tempo isso seria.
“Eu sei que estamos no tempo do fim [como nós estamos agora], Senhor.”

Quantos nesta classe esta noite crêem que nós estamos no tempo do fim? Digam,
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“Amém!” Obrigado. Nós estamos no fim. Agora, estamos a tentar descobrir por Deus
apenas quanto tempo vai ser. Em que dia estamos a viver? É por isso que nós vamos
voltar e pegar nestes profetas e assim por diante, e tentar descobrir onde é que nós
estamos.

E foi isso que Daniel fez. Ele colocou a sua face em direcção a Deus.

23 Quantos  leram Daniel  9  hoje?  Levantem as  vossas  mãos.  Muito  bem. Vêem a
oração dele, como ele fez a sua confissão pelo seu povo e a sua própria confissão. Ele
queria ter a certeza que ele tinha descoberto quando é que eles iam voltar, porque ele
queria preparar as pessoas para voltar. Agora, o que eu estou a tentar fazer é descobrir
quando é que nós vamos e preparar as pessoas para irem… após o casamento. E nós
colocamos a nossa face para Deus pelas orações e súplicas para descobrir, “Senhor, qual
é a hora em que nós estamos a viver?”

24 Nós vimos todas estas coisas diferentes a acontecer. Nós vemos o mundo no caos,
nós vemos o tempo à mão, a escritura está na parede. Tudo o que Deus disse… Nós
ouvimos  o  nosso  presidente  a  falar  de  outra  guerra,  agora  mesmo a  chegar.  Nós
ouvimos as previsões de que dentro, oh, dentro de algumas horas depois de a guerra
estar prevista, que as nações não passarão de pó vulcânico. E nós sabemos que temos
isso. Por isso nós sabemos antes que aconteça, a igreja tem de partir. Assim, “Senhor,
onde é que nós estamos?” É por isso que eu creio que Ele nos vai fazer saber. Nós
prostrámo-nos para descobrir. Agora, primeiro, vamos descobrir.

Setenta  semanas  estão  determinadas  sobre  o  teu  povo… a  tua  santa
cidade,  para extinguir  a transgressão,  …dar fim aos pecados,  e expiar  a
iniquidade, …trazer a justiça eterna, …selar a visão e a profecia, e ungir o
Santo dos Santos.

Esse foi o sêxtuplo propósito da visitação de Gabriel. Agora, vamos começar com o
número  um.  Se  quiserem  marcar,  vocês  que  têm  lápis.  Número  um:  extinguir  a
transgressão. Essa é a primeira coisa.

25 Agora, para extinguir a transgressão de Israel, que transgrediu contra Deus, será a
conversão da transgressão de Jacob. Agora, para ver isto, vamos abrir em Romanos, no
capítulo onze de Romanos, e vamos começar com o versículo vinte e um de Romanos
11. Agora, vamos onde? Extinguir a transgressão. Romanos 11:21. Muito bem.

Porque, se Deus não poupou os ramos naturais  [Que foi  quem? Israel],
teme que… te não poupe a ti também.

Agora, eu quero que quando chegar a casa leia todo este capítulo onze. Eu estou
apenas a ler isto para que… Marque todo o capítulo onze e leia.

…não poupe a ti também.

Considera  pois  a  bondade…  a  severidade  de  Deus:  para  com  os  que
caíram, …mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua
benignidade; de outra maneira também tu… serás cortado [também… serás
cortado].

E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados;
porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar.

[Vê? Dizendo que haverá um tempo em que os Gentios serão cortados e Israel vai
voltar novamente].

Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro, [Gentios] e, contra a
natureza enxertado…

Nós  fomos  contra  a  natureza,  estranhos,  sem  misericórdia,  sem  Deus,  sem
esperança; e Deus pela Sua misericórdia, deu-nos uma oportunidade, cortou o justo
Israel  por  causa  das  transgressões  e  rejeitou-os,  a  oliveira  natural,  e  trouxe  um
zambujeiro, contrário à natureza.

…na boa… oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados
na sua própria oliveira?

Muito bem, vamos continuar a ler.

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

26 Até Deus terminar com os Gentios, Israel ficou cego. Eles foram para o pecado e
para as transgressões contra Deus, porque Deus cegou os seus olhos para que nós
fôssemos enxertados. Entende? Versículo vinte e seis agora:

E assim todo o Israel será salvo…

Deus  cegou-os  propositadamente  por  si  e  por  mim.  Eles  não  conseguem ver,
porque Deus os cegou. E todo o Israel - o verdadeiro Israel - será salvo. O que é que o
anjo disse? Glória! “Para extinguir as transgressões de Israel. Eu vim para te dizer que
vem um tempo em que as transgressões de Israel serão terminadas.” Deus vai cortar
esse ramo bravo e vai enxertar esse de volta… esse verdadeiro ramo novamente.

Oh, por vezes isso faz o meu coração saltar ao ver esse povo pobre, miserável
cortado lá, sem saber onde estão a ir; e pensar que Deus na Sua misericórdia fez isso
para que eu pudesse ser salvo. Cegou os olhos deles para o próprio Messias deles,
fechou os ouvidos deles para que não O conseguissem ouvir; no entanto olharam para
os Seus milagres e olharam para ver os Seus milagres e para as coisas que Ele estava a
fazer.
27 Mateus, creio eu, no capítulo doze, no capítulo oito ou doze, disse: ainda que Jesus
tivesse feito muitos milagres, ainda assim eles não conseguiam crer. Porque Deus disse,
“têm olhos e não podem ver e ouvidos e não podem ouvir, para que não vejam com os
seus olhos  nem ouçam com os  seus ouvidos  e  eu os  converta.”  Mas para  que nós
pudéssemos ter uma hipótese, Ele puxou uma cortina sobre os olhos dos Seus próprios
filhos, tirou os Seus próprios filhos da mesa e levou-os à dureza de Espírito, para que
Ele pudesse encontrar… para que nós pudéssemos ter uma hipótese de viver - ao dar-
nos vida.

Versículo vinte e seis mais uma vez:

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

Sim, Ele virá ao Monte Sião um dia destes. Sobre o Monte das Oliveiras eles vão
reconhecê-Lo e todo o Israel saberá que é Ele. Os Gentios estarão terminados nessa
altura, esse ramo que foi enxertado. Deus vai tirar daí o fruto que foi juntado e esse
ramo bravo vai ser…

28 E agora, lembre-se aqui atrás como leu, Ele disse que se essa raiz fosse santa (e
essa raiz era uma raiz santa), também o fruto que brota dessa raiz santa será um fruto
santo. E se essa raiz foi Jesus Cristo, que é a raiz e a descendência de David, se essa
vida que estava Nele vem sobre a geração Judia e foi cortado deles e os seus olhos
cegados para que nós pudéssemos ver, as nossas vidas vão ter de reflectir esse ramo
abençoado. Oh, sim, irmão! Está certo!
29 Deus cortou-os propositadamente e cegou os seus olhos para que nós pudéssemos
ter  uma  hipótese  de  ver,  dando-nos  uma  oportunidade;  e  nós  andamos  como  se
fôssemos alguém. Paulo diz-lhes aqui: “Vejam como fazem isso. Vejam, porque se Deus
não poupou o ramo natural, como é que Ele vai ter mais misericórdia do ramo bravo?
Esse  já  está…”  Assim  nós  andamos  e  dizemos,  “Eu  sou  Presbiteriano,”  “eu  sou
Metodista,” “eu sou Baptista,” “eu sou Pentecostal.” Isso não quer dizer nada para Deus.
Você tem de nascer de novo desse Espírito Santo que vem da raiz.

Mas Ele veio… Agora, lembre-se, Ele não está a falar dos Gentios. Eu estou apenas
a  lançar  isto  aqui  para  que  possam  ver  onde  é  que  os  Gentios  tiveram  a  sua
oportunidade. Mas Ele veio para extinguir a transgressão, para terminar com ela.

30 Agora, se nós voltarmos a Daniel novamente, e vamos ver, que em Daniel nós
vemos aqui, o versículo vinte e quatro… Muito bem.

“Para extinguir a transgressão.” Para extinguir o quê? Para extinguir a transgressão
de Israel. O que é uma transgressão? É ir contra alguma coisa. Uma transgressão contra
mim é fazer-me mal. Transgredir contra si é fazer-lhe mal. Assim Israel fez mal a Deus.
E nesta septuagésima semana, o que vai acontecer? Deus vai extinguir a transgressão
de Israel. Extinguir a transgressão vai ser afastar a impiedade de Jacob. E depois todo o
Israel vai nascer de novo. Todos eles vão receber o Espírito Santo.
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31 Agora, número dois. Escrevam no vosso papel. Nós podíamos ficar muito tempo
nesse, mas eu não quero pregar sobre isso; eu quero apenas falar convosco para que
possam ver isso bem. Quando chegarmos a estes sete selos, então vocês vão continuar
com a igreja, pelos selos, pelas pragas, e saber onde é que nós estamos. Muito bem.

Número dois: “Dar fim aos pecados.” Agora, vamos ler novamente, Daniel. “Para
extinguir a transgressão e dar fim aos pecados.” Esse foi o segundo propósito da vinda.
Primeiro é terminar a transgressão de Israel e dar fim ao pecado. Onde é que Israel
pecou? Onde é que eles cometeram o seu pecado vital? Onde é que eles se separaram
de Deus?

32 Agora, ouça com atenção. Vamos abrir em S. Mateus 24. E aqui está onde Israel
cometeu o seu erro fatal. Aqui está onde cometeu o seu último pecado e a razão da sua
condição  hoje.  Mateus,  no  capítulo  vinte  e  sete  do  evangelho  de  S.  Mateus,  e  no
versículo vinte e cinco do capítulo vinte e sete. Vamos começar por volta do versículo
vinte e um:

E, respondendo o governador, disse-lhes: Qual desses dois quereis vós
que eu solte? E eles disseram: Barrabás [Agora lembre-se, isso é Israel.]
Barrabás.

Disse-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? [Ouça-os!]
Disseram-lhe todos: Seja crucificado.

Lembre-se, esse é o Messias deles que Daniel disse que viria. Lembra-se nesta
manhã na lição aqui, Ele vai ser cortado não por Ele mesmo, nada que Ele tenha feito.

…Seja crucificado.

O governador, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam,
dizendo: Seja crucificado.

Então  Pilatos,  vendo que nada aproveitava,  antes… o  tumulto  crescia,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente
do sangue deste justo; considerai… isso.

Ouça! Aqui está o erro deles. Aqui está o pecado deles!

E,  respondendo… o povo,  disse:  O seu sangue caia  sobre  nós  e  sobre
nossos filhos.

33 Aí está onde o fizeram. Ele estava a dar fim ao pecado por eles. Como é que Ele
podia fazer alguma coisa que não fosse perdoá-los, sabendo que ele tinha de cegar os
olhos deles para que nós pudéssemos entrar. É como os Seus próprios filhos a clamar
pelo Seu sangue. E eles foram cegados e Ele sabia que eles foram cegados. É por isso
que Ele clamou por perdão para eles: “Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que
fazem.” Eles estavam cegos. Por nossa causa eles ficaram cegos. Eles fizeram isso na
incredulidade deles. Mas quando eles O virem novamente…! Amém!

34 “Dar fim aos pecados.” O que é pecado? Incredulidade. Eles não criam que era o
Messias. Eles não conseguiam ver que Ele era o Messias, no entanto Ele fez todo o sinal
que o Messias devia fazer, mas eles não conseguiam ver isso. Estavam cegos.

Assim quando se vê pessoas a dizer, “Eu não creio em cura divina. Eu não consigo
ver isso. Eu não consigo ver o baptismo do Espírito Santo,” não fique zangado com eles.
Estão cegos. Eles dizem, “Eu não consigo ver esta mensagem da Sua vinda. Eu não
consigo ver  este  baptismo do Espírito  Santo.  Eu não consigo ver  esta  semente da
serpente. Eu não consigo ver isto.” Estão cegos e não o sabem. Ore por eles. Muito bem.

35 Na sua incredulidade… Mas quando eles O virem, quando Ele voltar novamente, vai
dar fim à incredulidade deles. Oh, bem! Vamos abrir primeiro em Génesis, no vinte e
cinco… no capítulo quarenta e cinco e vamos ver um tipo disso. Eu tenho escrito aqui
algumas… Isso é Génesis 45, vocês que estão a tomar notas. Oh, como eu gosto deste
bom e velho evangelho! Muito bem. Agora, nós sabemos onde estamos.

Conseguem ouvir-me bem aí atrás no edifício? Levantem as mãos se conseguirem
ouvir-me. Eu tenho isto colocado um pouco mais perto.

36 Agora, nós vamos ler uma porção desta Escritura. Eu quero que ouçam, vocês que
não têm a vossa Bíblia. Vocês que têm a vossa Bíblia, abram em Génesis… Primeiro,
vamos começar no capítulo quarenta e cinco começando com o versículo vinte e sete.
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É José e José foi um tipo perfeito de Cristo. Nós sabemos isso. Quantos sabem
isso? Odiado pelos seus irmãos. Porquê? Porque ele era espiritual.  Ele tinha visões,
interpretava sonhos.  Ele era um homem espiritual  no meio dos seus irmãos e eles
odiavam-no.  E  o  seu  pai  amava-o.  Tal  como  Jesus,  odiado  pelas  igrejas
denominacionais, mas amado pelo Seu Pai, Deus. Por que é que eles O odiavam? Porque
Ele era espiritual, porque…
37 Eles diziam que ele era um vidente, um demónio. Lembra-se do que o irmão de
José lhe disse? “Aqui vem o sonhador.” Veja, a mesma coisa. E eles venderam José por
quase o mesmo preço que Judas vendeu Jesus, trinta peças de prata. Lançaram-no
numa cova; e foram dizer ao pai que alguma coisa o tinha morto, que ele estava morto.
Mas ele foi tirado da cova. Cristo foi lançado numa cova e foi tirado. E dali ele foi para a
posição mais elevada que havia na terra. Amém! José foi para a destra de Faraó e Jesus
foi para a destra de Deus. Na sua tentação antes da sua exaltação… Jesus antes de ser
exaltado passou por tentação.

38 Ora, creio que foi Billy Sunday, o grande evangelista, que disse, “Todas as árvores
tinham um milhão de anjos lá sentados naquele dia da crucificação. Disseram, «Levanta
a tua mão e aponta-nos. Nós vamos mudar o cenário aqui.»” Mas Ele não podia fazer
isso.

Caifás disse, “Salvou-se a si mesmo; aos outros não pode salvar.” Ele não sabia
que estava a elogiá-Lo. Se Ele Se tivesse salvo a Ele mesmo, Ele não podia salvar os
outros, por isso Ele deu-Se a Si mesmo para salvar os outros. Veja, tão cego. Agora
eles…

39 Então quando ele estava lá na Sua exaltação - ou antes da Sua exaltação, a Sua
tentação… Lembre-se, José foi colocado na prisão porque ele estava inocente.

O Romano… ou, o general Israelita chamado Potifar… Potifar saiu numa viagem. Ele
tinha uma esposa bonita. E a sua esposa fez com que José entrasse em casa para fazer
alguma coisa e ela tentou levar José a fazer uma coisa errada. E ele era leal para com
Deus. Digo-lhe, eles sempre…

40 Mulheres, eu gritei convosco; agora eu vou libertar-vos por um minuto, vejam. A
mulher é um vaso mais fraco. Eu sei que não pode haver um homem mau sem que haja
uma mulher má. Mas os homens que sabem isso, os homens que sabem que são filhos
de Deus e aproveitam-se de uma mulher, tenham vergonha! Não importa o que ela faça,
ela é um vaso mais fraco. E vocês sabem isso. Se ela começa a não se comportar como
uma senhora, pegue-a pela mão e fale com ela como uma irmã. Você é um filho de
Deus. Não faça essas coisas malignas. Olhe para José. Ele foi um exemplo para si.

41 E quando a esposa de Potifar - esta bela mulher, honrada, importante, uma das
mulheres  mais  importantes  que  havia  no  país  -  implorou-lhe  e  persuadiu-o  e  ele
rejeitou… E ela apanhou-o e tentou abraçá-lo e ele puxou até que arrancou o seu casaco
e fugiu dela. Sim, senhor! E quando ele veio, eles disseram uma mentira acerca dele,
disseram que ele veio para a violar e ele deixou ali o seu casaco. E por causa disso ele
foi para a masmorra. Mas na masmorra Deus estava com ele, não importava onde o
colocassem. Ele foi um tipo do Filho da prosperidade.

Tudo o que José fazia prosperava. Quando Jesus voltar no Milénio, é por essa razão
que os desertos vão florescer como uma rosa. Tudo o que Ele faz prospera. Ele é o Filho
da prosperidade. Onde quer que você colocasse José, era abençoado. Onde quer que
Jesus esteja, é abençoado. Assim receba-O no seu coração e seja abençoado.

42 Assim nós vemos que José então foi colocado numa prisão. E na prisão havia dois
homens. Um deles perdeu-se e o outro salvou-se. Jesus na Sua tentação na cruz, um
ladrão perdeu-se e o outro salvou-se.

Quando Ele foi exaltado Ele foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado ele foi à
destra de Faraó. E ninguém podia falar com Faraó sem falar com José primeiro e pedir
permissão. E quando José saía do palácio (oh, bem!), quando José saía do palácio, as
trombetas soavam e os homens corriam à sua frente, dizendo, “Ajoelhem-se! Vem aí
José!” Amém! E quando Jesus deixar a destra da Majestade do alto, as trombetas vão
soar e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará, “Vem aí Jesus!” Claro!

O que é… E lembre-se, quando ele foi rejeitado pelos seus irmãos, o que é que ele
fez? Ele teve uma esposa gentia. Ele teve uma esposa Egípcia. Quando Jesus foi cortado
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dos  Seus  irmãos  lá,  os  Judeus,  Ele  casou-se  com  uma  noiva  Gentia.  Mas  agora,
passados anos, depois de os filhos terem nascido - Efraim e Manassés - ele teve uma
família.

43 Depois um dia os seus irmãos vieram visitá-lo. Veja! Nós conhecemos a história,
como ele colocou aquela pequena coisa ali  para os voltar a chamar e comportou-se
como se  nem sequer  falasse  a  língua deles  -  tinha  um intérprete  para  o  Hebraico
enquanto ele era um Hebreu. E os seus irmãos vieram. Eles não o conheceram. Ele era
um príncipe poderoso. E agora mesmo, Cristo visita os Judeus, cura os seus enfermos e
assim, e eles ainda não sabem quem Ele é, o Messias.

Vamos começar no versículo vinte e sete do capítulo quarenta e quatro:

Então, disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu
dois filhos;

E… um ausentou-se de mim…

[Esse foi José, aquele de que eles estavam a falar],

…e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não o tenho visto até agora;

E se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum
desastre, fareis descer as minhas cãs com dor à sepultura.

44 Eles  tinham  o  pequeno  Benjamim  ali,  o  seu  irmão  mais  novo.  Sabem  o  que
representa Benjamim? Este novo grupo de verdadeiros Judeus genuínos que se estão a
reunir  agora  para  fazer  esses  144000,  esta  raça  que está  a  surgir.  Não são  estes
corruptos de Wall Street [Bolsa de Nova Iorque - Tad.]. Não, não. Isso é mais carne
para canhão. Esses não são Judeus. Esses não são Judeus. Os verdadeiros Judeus são
estes pequenos Benjamins vindos de lá que nunca ouviram a Palavra de Jesus Cristo.
45 Agora, pois… indo eu a teu pai… a meu pai, e o moço não indo connosco,

como a sua alma está atada com a alma dele;

A própria vida de Deus está ligada a Israel. Ele está casado com ela. Nós vamos
chegar a isso dentro de alguns minutos, se o Senhor permitir. Ele está casado com
Israel. A sua vida está ligada a Israel, tal como eu estou ligado à Sra. Branham ali atrás,
a minha esposa, e você está ligado à sua esposa. A sua vida está envolvida nela. E Deus
casou com Israel. E o que foi isso? Jacob disse, “A minha vida está envolvida e atada a
esta criança.”

Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está…

[José ia manter ali o moço, você sabe. Nós conhecemos a história],

…morrerá [o  seu pai];  e  teus servos farão descer  as  cãs  de teu servo,
nosso pai, com tristeza à sepultura.

[Ouça o pedido que Rúben está a fazer agora.]

Porque teu  servo  se  deu por  fiador  por  este  moço para  com meu pai,
dizendo: Se não to tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias.

Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço…

Oh, bem! Veja, ele está perante José, seu irmão. Este é José, e ele não o conhece.
Oh, esperem até que esse Milénio comece, irmãos!

…em lugar deste moço por escravo de meu senhor…

[Ouça-o, a confessar que ele era senhor];

…e que suba o moço com os seus irmãos.

Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo? Para que
não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai.

46 Pedindo, dando a sua própria vida. Como é que aqueles Judeus vão estar ali com as
suas  mãos  levantadas.  Veja!  Veja  agora  o  versículo  quarenta  e  cinco.  Ouça  com
atenção, não perca isto.

Então, José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele…

[Irmão, isso é quando o pecado vai ser terminado, a incredulidade vai escassear];
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…e clamou: Fazei sair daqui a todo varão… dele. E ninguém ficou com ele
quando José se deu a conhecer a seus irmãos.

O que é isto? Até a sua própria esposa voltou para o palácio. Oh, bem, a noiva na
glória enquanto Jesus regressa (nós vamos ver isso aqui) para se dar a conhecer.

47 E levantou a sua voz com choro…

[José não conseguia aguentar mais. Ele clamou]:

…de maneira que os Egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu.

[Até no palácio ouviram José a gritar.]

Agora, isso foi um tipo de Cristo a encontrar-se com os Judeus que Ele sabe que os
cegou, para que nós pudéssemos ter uma hipótese. Mas quando Ele vier ter com eles
novamente, o pecado de Israel terminará.

E disse José a seus irmãos: Eu sou José…

[O que é que pensam que Jesus vai dizer? “Eu sou o vosso Messias. Eu sou aquele
que vocês crucificaram.”];

…vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque
estavam pasmados diante da sua face.

48 Oh, eu tenho de parar aqui só um minuto. Vamos abrir em Zacarias, no capítulo
doze. Abra comigo agora no livro de Zacarias, no capítulo doze de Zacarias. Talvez
esteja a levar muito tempo, ao começar a pregar sobre isto, mas espero que não. E eu
quero mesmo que entendam.

Zacarias. Vamos ver o capítulo doze de Zacarias e ver o que Ele vai dizer agora
quando ficar perante os Seus irmãos. Zacarias 12 e o décimo… Dar fim aos pecados
agora. Muito bem, capítulo doze e versículo dez.

49 Repare. E agora, ele está a falar aqui do remanescente. O cerco a Jerusalém, a
besta e os exércitos são tirados e assim por diante. Tudo chegou ao fim agora. Isto é
quase no Milénio, prestes a começar o Milénio agora.

E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o
espírito [De quê?] de graça [Amém! Graça sublime!] sobre os habitantes de
Jerusalém, [a santa cidade de Daniel] o espírito de graça e de súplicas; e
olharão  para  mim,  a  quem  traspassaram;  e  o  prantearão  como  quem
pranteia por um unigénito; e chorarão amargamente por ele, como se chora
amargamente pelo primogénito.

50 Ouça! Que pranto que será quando Ele estiver ali a dar-Se a conhecer a eles como
José fez. Ouça!

Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de…

[Não consigo pronunciar esse nome H-a-d-a-d-e-R-i-m-o-m]

…Hadade-Rimom no vale de Megido.

E a terra pranteará, cada linhagem à parte; a linhagem da casa de Davi, à
parte, e suas mulheres, à parte, e a linhagem da casa de Natã, à parte, e
suas mulheres, à parte;

A… linhagem da casa de Levi…e suas mulheres, à parte… de Simeão… à
parte.

Todas as mais linhagens, cada linhagem… e suas mulheres, à parte.

Eles estarão com tanta vergonha de si mesmos quando estiverem ali e virem que
aquele que eles crucificaram, na noite, ali de pé, o próprio José precioso deles. Eles vão
estar em grande pranto. Eles vão dizer, “Onde é que recebeste essas cicatrizes?”

Ele disse, “Na casa dos meus amigos.” Vê o que eu quero dizer? Para dar fim ao
pecado, da incredulidade, é por isso que Ele vem.

51 Neste ano setenta de Daniel - na semana setenta, melhor dizendo, vindo dar fim ao
pecado, para o afastar. Entende agora? Qual é o primeiro? Extinguir a transgressão, dar
fim ao pecado.

Número três: Expiar a iniquidade - vocês que estão a escrever… (E eu tenho mais
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seis escrituras aí, mas vou passar isto. Porque está calor, nós não queremos levar muito
tempo. Eu quero ver isto o mais possível, mas não quero levar muito tempo.) Muito
bem.

52 Para expiar a iniquidade. Iniquidade é cometer erro, como eles fizeram na cruz. Ele
fez expiação, mas não lhes será aplicado. Não foi aplicado a eles. Porquê? Porque eles
estavam cegos e não conseguiam ver isso. E por que é que eles… cegos? Você diz,
“Bem, talvez, hoje, porque eu estou cego…” Você está cego porque quer! Eles ficaram
cegos porque Deus os cegou, mas você está cego propositadamente! Não há expiação
para si. “Se não crerdes que eu sou ele,” disse Jesus, “morrereis em vossos pecados!”
Está certo!

53 Agora, vamos abrir em Zacarias novamente, no capítulo treze. Agora, vamos ouvir
aqui. Fazer expiação… Agora, onde…? (Eu estava a olhar para alguém aqui para ouvir
isto, mas talvez o Senhor vai fazer de alguma forma.) “Naquele dia haverá…” Naquele
dia.

O Dr. Scofield tem aqui nas suas notas de rodapé, ou nos seus parágrafos, nos
seus cabeçalhos: “O remanescente - o remanescente arrependido apontado à cruz.”

Para fazer expiações pela iniquidade. Iniquidade é algo que você fez errado que
sabia como fazer certo, que devia ter feito e não o fez. “Se eu atender à iniquidade no
meu coração, Deus não me ouvirá.”

54 Agora, em Zacarias no capítulo treze, vamos começar no versículo um:

Naquele  dia,  haverá  uma fonte  aberta  para  a  casa  de  Davi  e  para  os
habitantes de Jerusalém, contra o pecado e… a impureza.

Haverá uma casa aberta. Continue; nós podíamos continuar a ler. Eu quero que
marquem para que possam ler. Mas agora, eu tenho aqui marcado para começar no
versículo seis e para ler até ao dez. Muito bem, vamos ler agora e ver - vamos ler até ao
nove, melhor dizendo.

E, se alguém lhe disser: Que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele:
São… com que… fui [Vamos ver]… dirá: São as feridas com que fui ferido em
casa dos meus amigos.

Ó  espada,  ergue-te  contra  o  pastor  e  contra  o  varão  que  é  o  meu
companheiro, diz o SENHOR dos Exércitos; fere o pastor, e espalhar-se-ão
as ovelhas; mas volverei a minha mão para os pequenos.

55 Agora, Jesus citou essa escritura, veja. “Feri o pastor e se espalharão as ovelhas.”
Mas repare no parágrafo seguinte. Ele apenas citou essa parte. Mas veja o que diz a
frase seguinte, a parte seguinte. “E volverei a minha mão para os pequenos.” O quê? O
grupo de Benjamim que surge agora. “Eu volverei a minha mão para os pequenos.”

“Feri o pastor.” Israel, primeiro Israel, feriu o pastor, espalhou as ovelhas por todo
o mundo; mas Deus disse, “Eu volverei a minha mão para esses pequenos nos últimos
dias.” Quando? Quando a expiação pela iniquidade foi feito. Israel será salvo, todos eles.

56 Vamos abrir em Isaías, no capítulo sessenta e seis de Isaías e vamos ler por um
momento, e vamos ver o que Deus diz sobre Israel a ser salvo, quanto tempo vai levar a
salvar  Israel.  Veja  como  virá  rápido.  Em Isaías,  no  capítulo  sessenta  e  seis  e  no
versículo oito. Se quiserem ler tudo, muito bem.

Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia
fazer nascer uma terra num só dia? ...mas Sião esteve de parto e já deu à
luz seus filhos.

Assim que Sião viu que aquele era o Messias, ela nasceu de novo num só dia. Fazer
expiação pelos pecados e fazer  expiação pela iniquidade,  impureza.  Oh,  bem! Eles
fizeram  aquilo  que  era  mau,  aquilo  que  era  errado.  Foram  feitas  expiações  pela
iniquidade deles.

57 Número quatro: Trazer a justiça eterna. Esse é a quarta coisa por que Ele vem, a
quarta, o que Ele vem fazer. Trazer a justiça eterna - dar fim ao pecado, expiação e
trazer a justiça eterna. Quando as transgressões de Israel chegaram ao fim… Quando a
transgressão de Israel…

Agora, nós vamos… Eu quero que entendam isto, porque quando nós trouxermos
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essa mulher e o dragão expulso, vocês vão voltar a esta mesma escritura novamente.
Tenham a  certeza  que  a  anotam.  Quando a  transgressão  de  Israel  chegar  ao  fim,
Satanás - que é o acusador deles e nosso acusador - Satanás vai ser fechado no poço do
abismo. Quando? Quando se trouxer a justiça eterna, algo que não pode acabar. Tudo…
porque a injustiça será terminada.

58 Vamos ver Apocalipse, no capítulo vinte e no versículo treze, só um minuto, e
vamos ler aqui só um minuto. Apocalipse 20 e 13. Não, peço perdão, Apocalipse… 1 a 3.
Eu não vi a pequena marca entre isso; a minha transpiração aqui entra-me nos olhos.
Apocalipse capítulo 20 e… vamos ver.

E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo, e uma grande
cadeia na sua mão.

…ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo e Satanás, e
amarrou-o por mil anos.

E lançou-o no abismo, e ali  o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que
mais  não engane as nações,  até que os mil  anos se acabem. E depois…
importa que seja solto por um pouco de tempo.

Fazer um eterno… trazer a justiça eterna. Satanás no poço do abismo. E quando Ele
fizer isso, e fechar o diabo que tem enganado as pessoas…

59 Agora, vamos abrir em Habacuque, no capítulo dois - Habacuque, no capítulo dois.
E agora, vamos ver por que é que ele fechou esta antiga serpente e o que foi feito, e o
que acontece imediatamente depois  de ele  ser  fechado.  Eu gosto disto,  vocês não
gostam? Traz-nos um conhecimento de algo. Habacuque - Habacuque, capítulo dois e
versículo catorze, creio que é, eu quero ler. Quando isto acontecer… Veja.

Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do SENHOR, como as
águas cobrem o mar.

Por outras palavras, quando o inimigo for afastado, o fim do pecado chega, já se
trouxe a justiça eterna, Satanás está fechado no poço do abismo e o conhecimento do
Senhor cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. Amém! Glória a Deus! Está a
chegar,  irmão,  está  a  chegar!  As  mulheres  serão  senhoras  e  os  homens  serão
cavalheiros. Amém!

Quando o conhecimento do Senhor
Encher a terra e o mar e o céu,
E, oh, o meu coração geme, chora
Por esse dia de doce libertação,
Quando o nosso Jesus voltar à terra novamente. (Amém!)

Muito bem. Agora, o Milénio então está a decorrer. É quando o Milénio… quando a
cidade será construída. Quarto. Eu tinha mais seis escrituras, mas vamos apressar-nos.
Agora, quando nós voltarmos, eu vou pegar nestas outras escrituras, mas é apenas para
lhe dar uma ideia geral.

60 Número cinco: Para selar a visão e a profecia. O anjo vem para selar a visão e a
profecia.

Eu—eu não gosto de dizer isto, mas um grande escritor (eu estava a ler sobre isto
no outro dia), se ele não tivesse isso confuso. Ele disse, “O que foi…” Agora apenas para
mostrar como é estúpido…

Oh, desculpem-me. Eu não quis dizer isso. Perdoem-me. Eu não quis dizer isso. Eu
não quis mesmo. Não.

Um homem sem a unção, vejam. O homem disse, “Você vê aqui que as visões e a
profecia foram sempre permitidas à igreja Judia.” E disse, “Desde o tempo de Daniel,
quando Daniel veio, quis dizer que eles não teriam mais visões nem mais profecia”; que
todas estas coisas hoje de que eles falam sobre ter visões e profecia era tudo uma coisa
do diabo,  que não havia  tal  coisa  como visões e  profecia.  Irmão,  houve dúzias  de
profetas depois de Daniel. E houve João Baptista, houve Jesus Cristo, houve os profetas
do Novo Testamento. Houve visões, houve anjos. Como é que um homem pode sequer
dizer isso? Mas veja, isso é com um motivo egoísta tentando fazer com que as pessoas
pensem algo, para fazer uma pequena doutrina da igreja, uma coisa pequena, para que
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se torne uma realidade para as pessoas. E se as pessoas não tiverem o Espírito Santo
vão ser enganadas por isso.

61 Agora, não vamos tomar o que algum homem disse. Agora, não há uma escritura
para  provar  isso.  Assim como é  que  eu  podia  tomar  isso?  Bem,  vamos  ver  o  que
realmente está selado. Veja, Ele vem fazer isso, selar a visão e a profecia.

Agora, vamos abrir novamente no livro de Daniel onde nós estávamos. Lá no livro
de Daniel vamos ver o que dizia. Agora, vamos abrir em Daniel, no capítulo doze. Agora,
enquanto vamos a Daniel 12, agora, nós podíamos começar e ler de… Quando chegar a
casa, quero que leia desde o versículo um em diante. Vamos ler do versículo um até ao
quatro.

E, naquele tempo, se levantará Miguel… o grande príncipe, que se levanta
pelos filhos do teu povo…

[Agora, isto é no tempo do fim]:

…e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve… nação

Isso é quando o anticristo, este primeiro cavaleiro do selo surge, quando ele toma o
seu lugar,  até  este  tempo.  Não no tempo em que Tito  conquistou as  muralhas  de
Jerusalém. Isso foi apenas num lugar. Veja quando este anticristo, esse príncipe que
havia de vir, veja quando ele vem.

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

[O teu povo, Israel, estará escrito no livro.]

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

62 Como é que podia ser quando Tito conquistou as muralhas de Jerusalém? Como é
que podia  ter  sido?  Não pode ter  sido.  Veja,  ele  está  a  falar  do tempo do fim,  na
ressurreição. Está certo? Agora:

Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os
que  a  muitos  ensinam a  justiça  refulgirão  como  as  estrelas,  sempre  e
eternamente…

Ouça! Aqui está, o verdadeiro selar.

E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;…

63 O que é isto? Oh, aleluia! Vêem, classe? Esta revelação de Jesus Cristo - e do Seu
poder, da Sua vinda, do tempo do fim - foi selado até este tempo. Foi isso que Ele veio
fazer. Está escondido dos entendidos. Não admira que eles queiram aplicar o selar lá
atrás àqueles profetas e tudo lá atrás. Não será adequado. Mas a visão, esta visão, foi
selada até agora mesmo aqui; e é aí que eu estou a colocar a minha fé que Deus vai
revelar  essas  setenta  semanas.  “Sela,”  disse  ele,  “até  ao  fim do  tempo.  Fecha  as
palavras e sela o livro até ao fim do tempo.”

64 O que é que ele fez? Selar a visão e a profecia. Daniel  tinha profetizado estas
coisas. Ele tinha visto numa visão e o anjo desceu para selar a visão e para selar a
profecia (eles conseguem ler, mas não conseguem entender) até ao tempo do fim. O
tempo do fim - o que é o tempo do fim? O fim da semana setenta, quando esse príncipe,
o anticristo, será revelado neste tempo, fazendo-se Deus. Como é que nós sabemos que
isto está selado até ao tempo? Daniel acabou de passar… este é o último capítulo de
Daniel.

65 A Irmã Simpson disse-me esta tarde, ela disse, “Irmão Branham, eu li todo o livro
de Daniel. Eu não sabia mais quando acabei do que sabia no início.” Aqui está, Irmã
Simpson, se estiver aqui esta noite. Eu creio que estou a vê-la sentada ali. Eu nunca
disse nada na caravana. Eu calei-me, porque eu pensei que talvez lá chegasse. Mas a
visão que Daniel tinha visto ali  no rio foi selada até ao tempo do fim. É… Deixe-me
continuar e ler aqui, veja.

E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo;
muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se… multiplicará.

E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam… dois,… um desta banda… do rio, e
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o outro da outra… banda, à beira do rio.

E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio:
Que tempo haverá até ao fim das maravilhas?

[Agora, ouça.]

E  ouvi  o  homem vestido  de  linho,  que  estava  sobre  as  águas  do  rio,
quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou,
por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e
metade de um tempo;

Agora, estamos a chegar mesmo… exactamente. “…tempo, tempos e metade de um
tempo.” Agora, veja quando chegarmos às setenta semanas de Daniel, como isso surge.
Isso é quando o mistério será revelado. Muito bem.

…tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando ele tiver…

[“Ele,” pronome pessoal agora, o anticristo,]

…tiver acabado de destruir o poder do povo santo…

[Isso é quando ele quebra o seu concerto no meio da semana.]

…todas essas coisas serão cumpridas. [Amém!]

Eu, pois, ouvi, mas não entendi; por isso, eu disse: Senhor… meu, qual
será o fim dessas coisas?

E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas
até ao tempo do fim.

[Oh, não se esqueça disso! Até ao tempo do fim.]

Muitos serão purificados, e embranquecidos, e provados; mas os ímpios
procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios
entenderão.

66 A mensagem do tempo do fim vai revelar, a última era da igreja. Glória! Aí está!
Oh, bem! Faz-me tremer só de pensar nisso. O mistério, as coisas a que o mundo da
igreja pisca os olhos e diz, “Não faz sentido”; o mistério de quem era Jesus Cristo - não
uma terceira pessoa, não uma segunda pessoa, não a terceira pessoa, mas a pessoa de
Deus; todos estes mistérios de Deus serão revelados, porque está escrito aqui neste
livro  e  será  revelado  na  geração  do  tempo  do  fim.  Eles  não  podem mais  ver  nos
seminários e nas escolas e nas denominações, que os Judeus conseguem ver Jesus
como sendo o Messias. Não admira que eles tentassem… pensam que você é maluco.
Não admira que eles pensem que você é um tolo. Não admira que eles não consigam
entender por que é que você não consegue cacarejar com eles. Porque há um poder e
uma visão por trás disso, uma Palavra de Deus que está a ser revelada para colocar a
igreja em ordem para o rapto e para ir para casa. Sim, muitos correrão de uma parte
para a outra e a ciência se multiplicará. Claro!
67 Agora, qual é a outra coisa que seria conhecida? Olhe para as igrejas hoje. Aqui
está. Espero que não magoe, mas eu tenho de o dizer. Fazendo…

Naquele dia se levantará um anticristo.

Agora, lembre-se, quando nós chegarmos aos selos, esse anticristo cavalga até
esses selos. Daniel falou disso aqui, o príncipe que viria. Ele seria cortado - Jesus - para
fazer expiações pelo povo. Mas esse príncipe que se levantaria, isso faria a abominação
da desolação, que foi Roma através de Tito; e desta vez é um príncipe vindo de Roma
que o vai fazer. E ele será revelado nos últimos dias (agora, ouça!), fazendo-se Deus,
como o Espírito Santo nos avisa em II Tessalonicenses, no segundo… Vamos até lá - II
Tessalonicenses - e então vocês não vão ter a minha palavra mas vão ter a Palavra de
Deus.  II  Tessalonicenses,  no  capítulo  dois  e  no  versículo  doze.  Vamos  ver,  II
Tessalonicenses no capítulo dois e no versículo doze. Vamos ver. Vamos começar antes
disso, no versículo sete:

Porque já o mistério da iniquidade opera…

[Isto é Paulo a falar pelo Espírito Santo]:

…somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado.
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[Quem é ele aí? Alguém sabe? O Espírito Santo, é aquele que resiste.]

E então será revelado o Iníquo,…

Quando? No tempo em que o Espírito Santo está a ser tirado, que está prestes a
sair agora mesmo. Por que é que Ele está a sair? Levando a igreja com Ele.

…revelado, [Paulo a falar sob a inspiração] a quem o Senhor desfará pelo
assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda; [O iníquo,
claro.]

A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e
sinais e prodígios de mentira,

“Nós  somos  a  maior  igreja.”  “Nós  temos  isto;  nós  temos  isto.”  “Todos  vocês,
juntem-se,” veja. “Nós somos a maior” - prodígios de mentira.

E com todo… da injustiça para os que perecem, porque não receberam o
amor da verdade para se salvarem.

E  por  isso  Deus  lhes  enviará  a  operação  do  erro,  para  que  creiam  a
mentira;

Para  que… sejam julgados  todos  os  que  não  creram a  verdade,  antes
tiveram prazer na iniquidade.

Entende? Oh, bem! Agora, Paulo a falar… O tempo em que o selo de Deus é dado a
conhecer - o Seu Espírito, o Seu nome, a Sua graça, todos estes grandes mistérios que
estão a surgir agora, planos para a Sua igreja ir no rapto - o derramamento do Espírito
Santo fez isto. Foi isso que Ele fez nos últimos dias.

68 (Agora, vamos ver. Temos tempo para este último?) O sexto: Ungir o Altíssimo.
Oh, bem! Aqui está. A última coisa que Ele vai fazer era o quê? Agora, vamos voltar a
Daniel, vamos ver o que é tudo o que Ele tem de fazer, aqui mesmo.

Setenta semanas…

[O que é que vai ser realizado nesta altura? Muito bem.]

…estão  determinadas  sobre  o  teu  povo  e…  a  tua  santa  cidade,  para
extinguir… a transgressão [as transgressões do povo],… dar fim aos pecados
[para  o  povo],  e  expiar  a  iniquidade,  e  trazer  a  justiça  eterna  [para  os
Judeus], e selar a visão e a profecia [para o tempo do fim], e ungir o Santo
dos santos.

[Essa é a sêxtupla razão da sua vinda.]

69 Agora, para ungir o Santo dos santos. (Agora, isto pode ser um pouco estranho por
um minuto para muitos de vocês doutores, mas esperem por um minuto e vejam como
surge.)

Esta é a unção, não de um homem… Jesus já está ungido, está certo? O livro de
Actos disse que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e Ele foi a fazer o bem e a curar
os enfermos e assim por diante. Jesus já está… Ele é o Messias e Messias significa “o
ungido.” Está certo? Mas aqui no tempo do fim Ele vai ungir o Santo dos santos.

O que é o Santo dos santos? Da forma como eu o vejo, que eu creio que consigo
provar pela Escritura, é ungir o Santo dos santos, que será o tabernáculo que vai ser
usado durante o Milénio (agora ouça, e veja por que é que eu vejo isso), descrito em
Ezequiel, no capítulo quatro. Não, quero dizer, no capítulo quarenta e três, no versículo
um e seis.

Vamos voltar a Ezequiel e ver como é que ele descreve no Milénio como eles vão
ungir o… Ezequiel 43 e vamos ler só um pouco aqui agora e ver o que ele vai fazer neste
Milénio, ungindo… Ezequiel 43. Muito bem. E agora, vamos começar com o versículo um
até seis. Podem ler tudo depois de chegar a casa, claro, vocês que estão a apontar.
Ezequiel 43. Depois…

70 Agora veja - a descrição do templo que será construído no Milénio. Agora, qualquer
pessoa, qualquer leitor que… sabe que a partir de Ezequiel no capítulo quarenta até
cerca do capítulo quarenta e quatro não há nada no mundo a não ser o templo do
Milénio a ser erigido na terra (todos sabem isso, vejam), quando a glória do Senhor o
enche e assim por diante. Agora, vamos apenas descrever o templo no capítulo quarenta



O Sêxtuplo Propósito Da Visita De Gabriel A Daniel 16

e três e do versículo um até ao seis.

Então, me levou à porta, à porta que olha para o caminho do oriente.

E eis que a glória do… Deus de Israel vinha do caminho do oriente; e a sua
voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da
sua glória.

E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando
vim destruir a cidade; e eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar; e
caí sobre o meu rosto.

E a glória do SENHOR entrou no templo pelo caminho da porta cuja face
está para o lado do oriente.

E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior; e eis que a glória do
SENHOR encheu o templo.

E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo; e um homem se
pôs junto de mim.

71 Ungindo  -  ungindo  aquele  templo  para  o  reino  do  Milénio.  Agora  repare  em
Levítico… agora veja como foi dedicado em Levítico. Agora, se nós voltarmos a Levítico,
vemos que Moisés ungiu o templo. Vamos voltar enquanto estamos nisso. Nós temos
tempo para isso. E vamos voltar a Levítico e ver quando é que Moisés ungiu o templo -
Levítico, no capítulo oito.

Oh, eu gostava muito de comparar estas escrituras com escrituras. Não gostam
muito disso? E depois você tem uma ideia daquilo que estamos a procurar e o que
estamos a fazer. Agora, qualquer um de vocês entende que estamos apenas a usar uma
escritura de vez em quando sobre isso.

72 Agora, no capítulo oito de Levítico. Agora, eu tenho aqui marcado o versículo dez.
Repare em Levítico oito e dez. Vamos ver.

Então, Moisés tomou o azeite da unção, e ungiu o tabernáculo e tudo o
que havia nele, e o santificou;

E… espargiu sete vezes sobre o altar… ungiu o altar e todos os seus vasos,
como também a pia e a sua base, para santificá-los.

Depois, derramou… azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o,
para santificá-lo.

Moisés no deserto a santificar, ou a ungir, o tabernáculo de adoração para os filhos
de Israel quando eles estavam na sua jornada. Foi ungido.

73 Agora, em II Crónicas, abram, e vamos ver a dedicação que… quando o Espírito
Santo tomou o Seu lugar no tabernáculo. E veja o que aconteceu agora. Em II Crónicas,
no capítulo cinco e vamos começar no versículo treze - II Crónicas, capítulo cinco, e
começando no versículo treze:

E quando… eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam… para
fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao SENHOR, e quando
levantavam eles a voz com trombetas, e címbalos, e outros instrumentos
músicos,  para  bendizerem ao  SENHOR,  porque  era  bom,  porque  a  sua
benignidade durava para sempre, então, a casa se encheu de uma nuvem, a
saber, a Casa do SENHOR;

E não podiam os sacerdotes ter-se em pé, para ministrar, por causa da
nuvem, porque a glória do SENHOR encheu a Casa de Deus.

Deus entrou no santuário que ia ser ungido e foi-Lhe dado para as pessoas virem
adorar. Assim não para ungir “o teu lugar santo,” mas para ungir o “Santo dos santos.”
E reparamos que a nova Jerusalém é o lugar Santíssimo e a unção será derramada
sobre  a  Nova  Jerusalém  que  desce  de  Deus  do  céu,  preparada  como  uma  noiva
adornada para o seu marido. A unção estará sobre eles.

74 Agora, quando Zerubabel dedicou o seu templo depois de ser reconstruído, não foi
ungido novamente, porque estava… já tinha sido ungido e foi destruído. Foi apenas
construído novamente. A destruição tinha vindo. Tinha sido construído novamente e
levantado,  por  isso  não  houve  mais  uma unção.  Quando foi  ungido  uma vez,  isso
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continuou, e continua até hoje. Mas quando Deus estabelecer o tabernáculo do Milénio,
Ele vai ungir o Santo dos santos; não “o teu santo,” mas o “Santíssimo.”

Mas quando o Rei assumir o Seu trono por mil anos… Glória! Ela está terminada
agora. A unção do Santo dos santos será a última coisa a acontecer.

75 Quando o tabernáculo estiver erigido, a ressurreição chega, os Judeus voltaram,
Cristo e a Sua noiva chegou, os Judeus - os 144000 - estão selados, o Milénio está a
acontecer, haverá uma unção quando o lugar mais santo for ungido - o lugar santíssimo
e o Santo dos santos. Quando… o lugar santíssimo é o santuário onde Deus vivia entre
os querubins; e desta vez Cristo vai assentar-se no lugar santíssimo, com a unção sobre
Ele. E eles não vão precisar de sol lá, porque o Cordeiro no meio da cidade será a luz. O
sol nunca se vai pôr sobre aquela cidade, como o velho Tio Jim costumava dizer. E
nunca vai, porque Cristo será essa luz, o Ungido. E o Rei virá e assumirá o Seu trono por
mil anos para reinar.

76 Jeremias 3:12-18 inclusive, vamos ler - em Jeremias, no capítulo dezoito, creio eu.
Não, no capítulo doze. Perdão, no capítulo doze de Jeremias e vamos começar com o…
Jeremias 3, perdão. Jeremias 3, eu tenho escrito aqui onde… Enquanto estudava, o
Espírito Santo movia-me de lugar em lugar, eu apenas anotei estas o melhor que pude.
Jeremias 3 e depois 12 a 18 inclusive. Vamos ler.

Vai,  pois,  e apregoa estas palavras para o lado norte,  e dize: Volta,  ó
rebelde Israel, diz o SENHOR, e não farei cair a minha ira sobre ti; porque
misericordioso sou, diz o SENHOR, e não conservarei para sempre a minha
ira.

Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o SENHOR
teu Deus; e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda a
árvore verde…

[Isso é o que eles fizeram, do Este, Oeste, de todas as nações, veja.]

…e não deste ouvidos à minha voz, diz o SENHOR.

Convertei-vos… [Ouça isto!] Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o SENHOR; pois
eu vos desposei [d-e-s-p-o-s-e-i] eu vos desposei

[“Os olhos deles ficaram cegos, porque eu dei uma oportunidade aos Gentios, mas
voltem porque eu vos desposei”]:

…e vos tomarei, a um de uma cidade, e a dois de uma família…

Não são todos os que se chamam Judeus que vão entrar, mas aquele grupo eleito
vai entrar, aquele pequeno Benjamim que vem lá perante José, esse grupo de toda a
nação, um de uma cidade, e de uma família.

…e vos levarei a Sião.

E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apascentarão
com ciência e com inteligência.

E  sucederá  que,  quando  vos  multiplicardes  e  frutificardes  na  terra,
naqueles  dias,  diz  o  SENHOR, nunca mais  se  dirá:  A arca da aliança do
SENHOR, nem lhes virá ao coração; nem dela se lembrarão, nem a visitarão;
nem se fará outra.

Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do SENHOR [porque Ele
estará ali, veja], e todas as nações se… ajuntarão [Aleluia!] a ela, em nome
do SENHOR, em Jerusalém; e nunca mais andarão segundo o propósito do
seu coração… maligno.

77 Isso é quando aquela cidade será ungida. Isso é quando a nova Jerusalém será
ungida. E todas as nações na cidade… Lá em Apocalipse, no capítulo vinte e dois, dizia
que as portas não se fecharão de noite, porque lá não haverá noite. E todos os reis da
terra  trarão  honra  e  glória  a  esta  cidade.  As  suas  muralhas  serão  de  jaspe  e  de
sardónica, doze tipos de pedras; e doze portas serão uma pérola sólida, uma em cada
porta. Não haverá necessidade de candeia lá. Não haverá mais luz do sol, porque o
Cordeiro que está no meio da cidade será a luz. E Ele guiará o Seu povo até à vida
eterna. Haverá duas árvores, colocadas uma de cada lado do rio e eles… para cura da
nação. É esse ungido que virá, a santa cidade descendo de Deus do céu, vindo à terra.
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78 Vamos ver agora o que vai acontecer durante esse tempo. Oh, você gosta disso?
Vamos  abrir  em  Isaías  65  só  um  minuto.  (É  demasiado  bom  para  saltar  isto.  É
demasiado bom para deixar.  Pode estar um pouco quente,  mas vamos continuar a
avançar.)

Isaías 65,  ouça o que vai  acontecer durante aquela altura.  E pergunte-se a si
mesmo, amigo pecador, se consegue dar-se ao luxo de perder isto. Isaías 65, vamos
começar por volta do versículo dezassete. Ouçam, todos, com atenção agora. Isto é
durante o tempo do Milénio quando o Santo dos santos é ungido.

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

Mas… folgareis  e  exultareis… no que eu crio;  porque eis  que crio  para
Jerusalém…

[“Eu crio Jerusalém.” Essa é a nova Jerusalém.]

…uma alegria, e para o seu povo gozo.

O que é a unção? A alegria do Senhor. “Crio para Jerusalém uma alegria e para o
seu povo um gozo e eu regozijarei em Jerusalém,” - o Rei no trono, na majestade real
do trono, o trono eterno, e o povo eterno com uma alegria eterna numa cidade eterna.
Oh, bem!

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

Não haverá mais nela… criança de poucos dias, nem velho que não cumpra
os seus dias; porque o menino morrerá de cem anos; porém o pecador de
cem anos será amaldiçoado.

E edificarão casas, e as habitarão; …e plantarão vinhas, e comerão o seu
fruto.

Não edificarão para que outros habitem…

[Isto é, você morre e o seu filho toma o seu lugar];

…edificarão  para  que  outros  habitem;  não  plantarão  para  que  outros
comam; porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os
meus eleitos gozarão das obras das suas mãos.

Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação; porque são
a posteridade bendita do SENHOR, e os seus descendentes estarão com
eles.

E será que… antes que clamem eu responderei…

[essa unção gloriosa atrás dos querubins];

…eu responderei; estando eles ainda falando, eu os ouvirei.

O lobo e o cordeiro se apascentarão juntos, …o leão comerá palha como o
boi; e pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em
todo o meu santo monte, diz o SENHOR. [Consegue perder isso? Não!]

79 De volta aqui novamente e Isaías está a falar mais uma vez no capítulo onze, do
versículo um ao nove. Ouça o que ele diz aqui novamente quando ele capta a visão
depois de ver as mulheres, da forma que estarão a comportar-se no último dia - agora
Isaías 11, no 1:

Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, …e das suas raízes um
Renovo frutificará [Quem era esse? Cristo]: das suas raízes:

E repousará sobre ele o Espírito do SENHOR, o espírito de sabedoria e de
entendimento, o espírito de conselho… fortaleza, o espírito de conhecimento
e… de temor do SENHOR.

E deleitar-se-á no temor do SENHOR; e não julgará segundo a vista dos
seus olhos, nem… segundo o ouvir dos seus ouvidos.

Mas  julgará  com justiça  aos  pobres,  e  repreenderá  com equidade aos
mansos da terra; e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos
seus lábios matará ao ímpio,
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E a justiça será… o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus
rins.

E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará
[isso é uma cabra]; e o bezerro, e o filho de leão e o animal cevado andarão
juntos, e um menino pequeno os guiará.

…a vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão
comerá palha como o boi.

E  brincará  a  criança de peito  sobre a  toca da áspide,  e  a  desmamada
colocará a sua mão na cova do basilisco.

Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a
terra se encherá do conhecimento… como as águas cobrem o mar.

Isso é nessa nova Jerusalém, esse novo… Renovo aqui refere-se ao Renovo de
David. Ele é tanto o renovo como a descendência.

80 Agora, depois disto a noiva aparece. Depois das setenta semanas, a noiva aparece
em Apocalipse no capítulo dezanove, no versículo um a dezasseis. Ela chega com o seu
noivo, o poderoso Rei. (Oh, bem! Eu não sei se vamos ver tudo ou não. Tenho isso tão…
Vamos ler parte disto de qualquer forma.) Aqui está onde a noiva vai chegar, depois
disto, veja. Depois de o Milénio se estabelecer, depois Cristo volta com a noiva. Certo!
Do um até ao dezasseis no capítulo dezanove. E depois destas coisas - depois desta
tribulação, depois dos ais, depois dos selos, depois das pragas, depois da expulsão de
Satanás, depois do estabelecimento do Milénio… Veja.

…depois destas coisas, ouvi… no céu como que uma grande voz de uma
grande multidão,  que dizia:  Aleluia:  Salvação,  e  glória,  …honra,  …poder
pertencem ao Senhor nosso Deus;

Porque  verdadeiros  e  justos  são  os  seus  juízos,  pois  julgou  a  grande
prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos
dela vingou o sangue dos seus servos.

E outra vez disseram: Aleluia. E o fumo dela sobe para todo o sempre.

[Essa é a velha igreja prostituta. O fumo dela subiu.]

E  os  vinte  e  quatro  anciãos,  e  os  quatro  animais,  prostraram-se  e
adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Ámen, Aleluia.

E saiu uma voz do trono, que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os
seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes.

E ouvi como que a voz de uma grande multidão,…

[Ouça! Aqui estão vocês, igreja. Depois que ela subiu no capítulo três, aqui vem
ela, vejam. No versículo seis.]

E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de
muitas águas e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia: pois
já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.

[Aleluia! Veja! Vem agora o casamento do Cordeiro. Aqui vem ela!]

Regozijemo-nos, e alegremo-nos, e demos-lhe glória; porque vindas são
as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou.

[Aqui vem ela, a noiva e o noivo.]

E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente; porque
o linho fino são… as justiças dos santos.

E disse-me: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia
das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são… as verdadeiras palavras de
Deus.

E eu lancei-me a seus pés para o adorar; mas ele disse-me: Olha não
faças tal: sou teu conservo,… e de teus irmãos, que têm o testemunho de
Jesus: adora a Deus; porque o testemunho de Cristo… de Jesus é o espírito
de profecia.
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E  vi  o  céu  aberto,  e…  um  cavalo  branco  [Oh,  bem!];  e  o  que  estava
assentado sobre ele… chama-se Fiel e Verdadeiro; e… julga e peleja com
justiça.

E os seus olhos eram como chama de fogo; e… sobre a sua cabeça havia
muitos diademas…

[Ele foi coroado o quê? Rei dos Reis];

…e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão… ele mesmo.

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

“No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus; e o Verbo se fez carne e habitou
entre nós.” Quem era? Jesus. “E o nome pelo qual se chama é A Palavra de Deus.”

E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestes de linho
fino, branco e puro. [Glória! Aqui vem Ele.]

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

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

81 O que foi isso? O Seu povo tinha-O coroado Rei dos reis e Senhor dos senhores,
voltando ao Seu santo templo, ungido com a presença de Deus, para viver e para reinar
ao longo do Milénio com a Sua igreja. Amém! Aparecendo com o Rei poderoso para
tomar o seu lugar ao lado Dele, o novo templo real ungido.

Agora, o sêxtuplo propósito de Apocalipse 6:1 até Apocalipse 19:21 está cumprido.
Ouça!

82 Agora para encerrar, os sete selos, as sete trombetas, as sete taças, os três ais, a
mulher no sol, a expulsão do diabo ou do dragão vermelho, vem entre estes tempos,
durante o período da grande tribulação. Não se esqueça. Todas estas coisas acontecem
durante este tempo, mas aqui está o sêxtuplo propósito da sua vinda. Crêem nisso? Que
tempo glorioso está preparado para aqueles que amam o Senhor. Digo-vos, amigos, nós
não nos podemos dar ao luxo de perder isso. Não percam isso seja o que for que façam.
Tenham a certeza!

83 Agora, no próximo Domingo, se o Senhor permitir, eu quero apresentar, se Ele me
ajudar, a mostrar exactamente onde é que cada um desses sete dias, onde é que eles
aconteceram, trazendo esta mesma coisa que eu fiz hoje; e colocar esses sete tempos…
sete semanas… setenta semanas mesmo no lugar daquele santuário Judaico e mostrar
exactamente onde é que nós estamos a viver aqui no final, se o Senhor permitir.

84 Vocês amam-No? Conseguem dar-se ao luxo de perder o céu? Nós estamos no
tempo do fim! O que é que Ele vem fazer? Qual é a primeira coisa que acontece? Antes
de Jesus chegar sequer à terra, qual vai ser a primeira coisa que acontece? A igreja vai
ser  quê?  Arrebatada!  Será  que  Jesus  vem  à  terra  e  vai  andar  pela  sepultura  e
cumprimentar o papá e a mamã, falar com todos nós aqui e subir? Não! Como é que vai
ser? Nós dizemos isto a vocês pela Palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos e
permanecermos (II Tessalonicenses, no capítulo cinco) nós os que ficarmos vivos e
permanecermos até à vinda do Senhor,  não precederemos ou impediremos os que
dormem.  Porque  a  trombeta  de  Deus  soará;  os  mortos  em  Cristo  se  levantarão
primeiro;  e  nós  os  que  ficarmos  vivos  e  permanecermos  seremos  arrebatados
juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Nós seremos arrebatados num
momento, num abrir e fechar de olhos. Durante este tempo… Isso termina a era da
igreja.

Depois aqui na terra Deus começa a tratar com os Judeus.

85 Haverá dois profetas (no capítulo onze, vamos ver isso) - dois profetas ungidos
como Elias e Moisés, que eu penso que são. E eles vão trazer grandes maldições, depois
de verem que consolidaram e Roma quebrou o concerto (o príncipe). No meio desta
semana setenta, vai quebrar o seu concerto com Roma… ou, Roma vai quebrar com
Israel e isso vai fazer com que a abominação se comece a espalhar. E haverá a grande
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enchente, quando o remanescente Gentio, as virgens adormecidas… O dragão (Roma)
fez jorrar água da sua boca para fazer guerra ao remanescente da semente da mulher
que cumpre os mandamentos de Deus. Roma vai fazer isso.

86 Uma confederação da igreja vai consolidá-los juntos e vai levar os Judeus a esta
confederação e vai levá-los de volta à sua própria adoração do templo novamente, no…
Assim diz o Senhor, da Bíblia, e eles vão ter a sua própria igreja.

Eles são o quê, agora? (Eu apenas captei isto agora. É fresco.) Eles são agora uma
nação reconhecida. Está certo? Mas eles não têm a sua própria adoração do templo
ainda. E quando eles estabelecerem a adoração do templo, a igreja já terá partido. Deus
vai tratar com os Judeus como uma nação. E depois quando eles forem levados a esta
confederação, Roma vai quebrá-la no meio do ano setenta - três anos e meio, ele vai
quebrar esse concerto com ele e vai  fazer com que a abominação da desolação se
espalhe até à consumação. Depois ele vai tomar tanto Protestantes como Judeus e vai
persegui-los e naquela altura estes dois profetas vão levantar-se e amaldiçoar a terra,
para que não chova nos dias da sua profecia e vão chamar fogo dos céus e tudo o resto.
Espere apenas. Nós temos muito aqui armazenado para aprender.

87 Oh, que grande Deus que Ele é! Que Pai misericordioso! Amigos, deixem-me dizer
isto enquanto vosso pastor: Vocês não se dão conta dos privilégios em que estão a
viver. Não se dão conta. Há muitos grandes homens, há muitos santos, há milhares de
homens  santos  que  morreram no  passado,  homens  cheios  do  Espírito  que  teriam
gostado muito de ver este dia em que vocês estão a viver. Vamos nós, vocês e eu, ver a
vantagem disso.

O que é que nós temos para olhar? O que é que podemos fazer depois disto? Onde
é que nós estamos a ir? O que vai acontecer? Nós temos de ir para algum lugar. Vocês
não podem estar sempre aqui. Vocês podem cortar erva; na semana seguinte é preciso
cortar outra vez. Sim, duas vezes antes dessa altura. Você pode criar os seus filhos. Dá-
lhes de comer ao almoço; ao jantar têm fome outra vez. Dá-lhes de comer ao jantar;
eles têm fome outra vez na manhã seguinte. Compra-lhes um par de sapatos; se eles
forem como os meus, dois ou três meses depois compra outro par. Compra-lhes roupas
este mês; um mês ou dois depois compra-lhes roupas novas, vê? Nada é contínuo, nada
é estável, não há nada que possa permanecer.

Não cobice as riquezas vãs deste mundo,
Que tão depressa entram em decadência,
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Elas nunca passarão!

O tempo está cheio de transições rápidas,
Nada na terra imóvel pode permanecer,
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Ouça!

Quando a nossa jornada está completa,

(Ele vai dizer-nos quando acabar!)
Se tiver sido fiel para com Deus,
A nossa casa na glória bela e brilhante, (essa cidade ungida)
As nossas almas arrebatadas irão ver!

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Não cobice as riquezas vãs deste mundo,
Que tão depressa entram em decadência,
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Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Elas nunca passarão!

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Enquanto inclinamos as nossas cabeças, se nunca pegou na Sua mão, por que não
vem agora fazer isso?

Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

88 Meninas, vocês são meninas pequeninas agora. O vosso cabelo é bonito, a vossa
cara é rosada. Mas sabem, já amanhã elas vão desaparecer. Como é que nós sabemos
que na próxima semana os insectos não estarão a comer, na terra, essas bonitas faces
rosadas?

Jovem  irmão,  você  é  forte  -  grande,  músculos  fortes.  Você  tem  grandes
espectativas. Mas passado um pouco, já amanhã, esse cabelo encaracolado vai cair e o
que lhe sobrar vai ficar branco. Esses ombros grandes, firmes vão descair e os insectos
vão comer os braços e a carne. Eles vão levá-lo para o pó.

Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão…

(Não pode levantar a mão e segurar na mão Dele agora?)
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

Depois quando esta jornada está completa (Um dia vai estar.),
Se tiver sido fiel para com Deus,
A nossa casa na glória bela e brilhante,
As nossas almas arrebatadas irão ver! (Por que é que você não?)

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

89 Já vi muitas coisas, cerca de trinta e um anos atrás da mesa do escritório. Eu já vi
muitas coisas tristes; eu já vi muitas coisas gloriosas. A coisa mais triste que eu já vi na
minha vida - apesar de já ter visto crianças a passar fome nas ruas, eu já vi mães a
pedir  um bocado de pão -  a  coisa  mais  triste  que eu já  vi  foi  um homem, um ser
humano que devia ser um filho de Deus, a morrer sem conhecer Deus.

90 Eu lembro-me de uma mulher de pé na porta uma noite nesta igreja, riu-se de mim
e disse, “Eu não deixava a minha vaca ter o tipo de religião que ele tem!” Menos de uma
hora depois eu fui chamado ao hospital. Uma mulher bonita, com mais ou menos vinte e
dois anos de idade. Ela estava a gritar, “Chame aqui esse pregador!” Ela era Católica,
penso eu.

Quando eu fui lá, a irmã disse, “Chegou demasiado tarde, Irmão Branham. Ela
morreu há cerca de cinco minutos atrás.”

Eu disse, “Posso vê-la?”

Disse, “Ela gritou por si, as suas últimas palavras foram, «Vá buscar esse pregador,
o Irmão Branham.»”

O seu marido estava ali a gritar, “Diga uma oração por ela, Irmão Branham.”

Eu disse,  “É demasiado tarde agora.”  Eu levantei  a  cobertura.  Ela  tinha olhos
castanhos grandes, uma mulher bonita,  com pequenas sardas na cara dela,  cabelo
ruivo, muito atraente. Ela tinha sofrido tanto que até as sardas estavam salientes na
cara como borbulhas. Os seus olhos estavam inchados para fora das órbitas, assim.
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Claro que os seus intestinos e os rins tinham inchado, que é no… Toda a gente faz isso
quando está a morrer, quase. E ali estava ela deitada naquela condição. A boca dela
aberta e as suas pálpebras aqui tinha coberto quase a sua parte castanha dos seus
olhos. Nunca vou esquecer aquilo. Aquela canção veio à minha mente:

Não cobice as riquezas vãs deste mundo…

91 Eu estive ao lado de um homem aqui em Port Fulton, a morrer. Eles chamaram-me
para a beira da cama dele. Quando eu orei com ele aqui no altar um dia à noite, ele pôs
o seu braço à volta de uma mulher. Eu disse, “Tire o seu braço daquela senhora.”

Ele disse, “Eu estou a guiá-la a Deus.”

Eu disse, “Não é com o seu braço à volta dela. Eu não creio numa coisa dessas.”
Ele ficou zangado comigo e bateu com a porta. E eu fui ter com ele um pouco mais tarde
quando ele estava a morrer. Ele olhou para mim e disse, “Não ore por mim, Irmão Bill.
Eu estou perdido. Eu estou perdido.” Disse, “Tudo o que eu já ganhei está perdido.”

92 Eu fiquei ali no canto, perto daqui um dia, com um homem que me chamou para a
beira da sua cama quando ele estava a morrer. Ele disse, “Eu sempre quis assim e
assim e assim,” disse ele, “mas eu nunca servi ao Senhor. Não quis ir ao altar muitas
vezes.” Ele disse, “Irmão Branham, ore para que Deus permita que a minha menina que
está em casa… das coisas que eu tenho feito. Talvez ela possa fazer alguma coisa para o
Senhor.”

Eu disse,  “Isso não pode ser feito,  irmão. As coisas que você teria feito estão
perdidas.”

93 Sentar ao lado de um homem e vê-lo a lutar com demónios durante vinte e quatro
horas. A dizer que demónios estavam ao lado da sua cama com correntes à volta dos
seus pescoços.  Dizia,  “Não os deixe apanhar-me!” -  a gritar.  A segurá-lo na cama.
Disse, “Ali está. Não consegue ver? Vêm atrás de mim.” Ele tinha rejeitado Deus por
demasiado tempo. Tinha grandes celeiros cheios de feno, cheios de trigo, belos cavalos
de corrida.  Um ano antes de ele amaldiçoar a Deus na Sua face,  esbofeteou a sua
esposa por vir ao Tabernáculo. Sabe o que aconteceu? Um relâmpago atingiu o seu
celeiro e matou os seus cavalos, queimou-lhe o feno. E o homem morreu numa espécie
de feitiço, a lutar para tirar os demónios dele.

94 E um velho amigo meu (na glória, lá) chegou ao fim do caminho. Eu disse, “Estás a
ir, Pai?”

Disse, “Acabou, Billy.”

Eu disse, “Como é?”

Ele disse, “Tudo bem.” Disse, “Traz as crianças para a beira da cama.” Ele colocou
as suas mãos fracas sobre cada um dos seus filhos e abençoou-os. Disse aos seus dois
filhos, disse, “Segurem nas minhas mãos; levantem-nas como Josué e Calebe fizeram.”
Nós perguntamo-nos o que é que ele ia dizer. Ele disse:

Dia feliz, dia feliz,
Desde que Jesus limpou os meus pecados!
Ele ensinou-me a estar com atenção e orar,
E viver rejubilando todo o dia.

Nós temos de chegar a algumas dessas coisas, amigos. Não chega apenas desejar
comer boa comida, conduzir um bom automóvel, ter o melhor que podemos ter. Eu não
o culpo. Está tudo bem. Deus quer que você tenha isso, mas…

Não cobice as riquezas vãs deste mundo,
Que tão depressa entram em decadência,
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Elas nunca passarão!

Vamos levantar as nossas mãos agora enquanto cantamos:

Segure na mão imutável de Deus!
Segure na mão imutável de Deus!
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!
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95 Enquanto estamos de pé, vamos virar-nos e cumprimentar alguém agora. Nós
vamos continuar no serviço só por um momento. Mas eu quero que se virem enquanto
cantamos outro verso dessa canção.

Segure na mão imutável de Deus!

(Façam isso, pais! Façam isso, mães!)
Segure na mão imutável de Deus!

(Façam isso, adolescentes! Façam isso, filhas! Façam isso, irmãos!)
Construa as suas esperanças em coisas eternas,
Segure na mão imutável de Deus!

96 Não estão contentes por  Ele? Digam, “Amém!” Todos os que O amam, digam,
“Glória ao Senhor.” Todos os que crêem que vão para aquela cidade em quadrado,
levantem as mãos. (Oh, só um minuto com a sua canção.)

Eu estou destinado àquela bela cidade, (Como é agora?)
Que o Senhor preparou para os Seus;
Onde todos os redimidos de todas as eras
Cantam glória à volta do trono branco.

Por vezes eu sinto saudades do céu,
E a glória que lá eu sempre verei.
Que alegria que será,
Quando o meu Salvador eu vir
Nessa bela cidade de ouro.

Não gostam disso?

Eu estou destinado àquela bela cidade,
Que o meu Senhor preparou para os Seus;
Onde todos os redimidos de todas as eras
Vão cantar glória à volta do trono branco.
Oh, por vezes eu sinto saudades do céu,
E das alegrias que lá eu sempre verei.
Que alegria que será,
Quando o meu Salvador eu vir
Nessa bela cidade de ouro.

Você ama-O? Então…

Leva tu contigo o nome.
Filho de tristeza e dor;
Este nome dá alegria e conforto,
Leve-o para onde for.

Precioso nome (precioso nome), oh quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome (precioso nome), oh quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Agora, não se esqueça do próximo Domingo de manhã, 9:30; e depois nós vamos
tentar, se o Senhor permitir, acabar a tempo, para termos oração pelos enfermos, no
próximo Domingo de manhã às 9:30.

Prostrando ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.

Precioso nome (precioso nome), oh quão doce! (Oh quão doce!)
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome (precioso nome), oh quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Ouça este verso:

Prostrando ao nome de Jesus,
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Como escudo contra toda a armadilha;
Quando as tentações se juntam à sua volta,
Sussurra esse nome santo em oração. (Isso chega!)

Precioso nome (precioso nome), oh quão doce! (Oh quão doce!)
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome (precioso nome), oh quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Agora,  eu  vou  entregar  o  serviço  ao  pastor.  O  Irmão  Neville  vai  ter  as  suas
palavras de despedida, ou o que ele queira dizer.
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