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

18 de Março de 1963

Vamos inclinar as nossas cabeças agora para oração. Nosso Pai celestial, nós Te agradecemos esta 
noite por isto, por outra oportunidade para Te virmos adorar. Nós estamos gratos por estarmos vivos e 
por termos esta grande revelação da vida eterna a habitar dentro de nós.

1

E viemos esta noite, Pai, para estudarmos juntos a Tua Palavra, estes grandes mistérios escondidos, 
que estiveram escondidos desde a fundação do mundo. E o Cordeiro é o único que o pode revelar a nós. 
Eu oro para que Ele venha ao nosso meio esta noite e tome a Sua Palavra e a revele a nós, para que 
possamos saber como ser melhores servos para Ele, nestes tempos finais. Oh Deus, enquanto vemos que 
estamos agora no tempo do fim, ajuda-nos a saber qual é o nosso lugar, Senhor, e dos nossos frágeis 
seres e a certeza da vinda do Senhor brevemente. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.

Eu creio que foi David que disse: “Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.” É 
sempre um grande privilégio vir, e estudarmos juntos a Palavra dá-nos esta grande esperança.

Agora, estão muitos de pé e eu vou apressar-me o mais possível. Mas eu confio que têm desfrutado 
da presença do Espírito Santo como eu tenho destas últimas vezes. E hoje houve algo que me 
aconteceu que já não me acontecia há bastante tempo. Eu estava a estudar acerca desta revelação 
aqui, acerca da abertura do selo.

2

Há anos atrás eu passei por isso aqui - há uns vinte anos atrás, penso eu, ou algo assim - mas de 
certa forma nunca fiquei exactamente satisfeito. Parecia que havia algumas coisas... especialmente 
nestes selos, porque esses selos são o livro completo. São o livro. O livro inteiro é um livro selado. 
Começa...

Por exemplo, se eu tivesse aqui alguma coisa… eu mostrava-lhe o que eu quero dizer. Aqui está um 
Selo. É um… E enrola-o assim - da forma que foi enrolado. E enrola-o desta forma e no final ali está uma 
parte de fora assim. Esse é o primeiro selo. Muito bem. Então essa é a primeira parte do livro. Depois o 
selo seguinte está enrolado desta forma, mesmo ao lado disso. E está enrolado desta forma, assim. E 
depois no final, aqui mesmo, está outro de fora e isso significa que são dois selos. E foi assim que a 
Bíblia inteira foi escrita - em pergaminhos. E assim, ao romper estes selos, abrem-se os mistérios do 
livro.

3

Chegaram a estudar em Jeremias, como ele escreveu aquilo (muitos de vocês anotaram ontem à 
noite)? Como aqueles selos foram escritos e guardados até que ele voltasse passados os setenta anos 
do cativeiro? Ele voltou e reclamou a sua posse. E é claro que eu gostava de afirmar que você não 
pode… não há forma de O expressar completamente, porque é uma Palavra eterna. É um Livro eterno. 
Por isso, nós apenas temos de chegar aos pontos mais importantes.

4

E hoje ao estudar, eu tenho aqui anotadas muitas escrituras para que as possam estudar. E também 
nas fitas vai revelar muito acerca disso enquanto estudam.

Há tantas coisas, se eu pudesse ficar aqui na plataforma e revelar-vos da forma que me foi revelado 
no escritório, bem, seria maravilhoso. Mas quando se chega aqui, você é pressionado e passa por cima 
das coisas e tenta apenas chegar à parte principal para que as pessoas possam ver isso.

5

Eu gosto muito daquela canção que o Irmão Ungren acabou de cantar: “Desceu Da Sua Glória.” Se 
Ele não tivesse descido desde a Sua glória, onde é que nós todos estaríamos esta noite? Assim, estamos 
gratos por Ele descer para nos ajudar.

6

Agora, com muitas pessoas de pé, nós vamos apressar-nos aqui da melhor forma possível. Eu não 
digo que nos vamos apressar a passar por isso, mas estou a querer dizer que vamos começar o mais 
rapidamente possível.

7

E agora, vamos abrir agora… Nós já vimos o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4; e o 5 ontem à noite; e esta 
noite estamos a começar o capítulo 6 de Apocalipse. Agora, enquanto estudamos este capítulo, vamos 
referir vários lugares, tanto do Velho como do Novo Testamento, porque o Livro inteiro é a revelação de 
Jesus Cristo. Isso é tudo a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. É Deus a revelar-Se 
no Livro - a revelar-Se através de Cristo no Livro.

E Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. Deus 
estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Por outras palavras, você nunca saberia aquilo que 
Deus era até que Ele Se revelasse através de Cristo. Então consegue ver. Eu costumava pensar há anos 
atrás que talvez Deus estivesse zangado comigo, mas Cristo amava-me. Acabei por descobrir que é a 
mesma pessoa, veja, e Cristo é o próprio coração de Deus.

E agora, enquanto estudamos isto, estamos a comparar agora… Os primeiros três livros (da Bíblia) de 
Apocalipse - os que, nós já estudamos isso ao detalhe - são as Eras da Igreja, as sete Eras da Igreja.
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Agora, há sete Eras da Igreja, sete Selos, sete Trombetas e Taças e espíritos imundos semelhantes a 
rãs. E tudo isto se une. Bem, como eu gostava de ter um grande mapa e desenhar por cima dele, da 
forma que eu o vejo, você sabe - como cada um assume o seu lugar. Eu desenhei numa folha pequena 
de papel, mas você sabe… E tudo está exacto, com o tempo e as eras da forma que vieram e passaram 
e tudo se uniu perfeitamente.

Assim, pode não estar completamente correcto, mas é o melhor que eu sei acerca disso. E eu sei 
que se der o meu melhor e cometer um erro ao tentar dar o meu melhor, o melhor que eu sei, que Deus 
me vai perdoar por fazer… pelo erro, se o tiver cometido.

Agora, esses primeiros três livros são as primeiras sete Eras da Igreja e depois descobrimos no 
capítulo 4 de Apocalipse, João é arrebatado, veja. Nós vemos as igrejas. Não há muito que seja dito 
acerca das Eras da Igreja. É aí que eu acho que as pessoas vão ficar bastante surpreendidas. Estão a 
colocar a igreja lá na tribulação, naquelas coisas que aconteceram. E, como eu disse no Domingo 
(ontem): “A primeira coisa que acontece é que essas tribulações vão suceder-se e você vai admirar-se 
porque é que não foi…? A primeira vinda foi o Rapto. E será como sempre tem sido: já veio e não o 
conheceram.”

9

Agora, não há muito prometido a essa Igreja, a essa Igreja Gentia, a Noiva.

Agora, eu quero que tenham em mente, há uma Igreja e uma Noiva. Você tem sempre de fazer com 
que seja três, quatro está errado. Três! Três, setes, dez, dozes, vinte e quatros e quarentas e 
cinquentas - esses números inquebráveis. A Bíblia é… E Deus leva as Suas Mensagens em numerais da 
Bíblia nesses números. Se tiver alguma coisa que sai de um desses números, é melhor ter cuidado. Não 
vai dar certo, na coisa seguinte. Você tem de trazer isso até aqui onde começou.

10

Irmão Vayle, o Irmão Lee Vayle - penso que ele está aqui. Nós estávamos a falar no outro dia 
acerca de pessoas que... que saem do caminho. É como atingir um alvo. Se essa arma está 
perfeitamente equilibrada, perfeitamente treinada e apontada, tem de atingir o alvo a não ser que o 
cano se mova, ou torça, ou as vibrações o desviem e onde quer que.... ou uma rajada de vento. Onde 
quer que comece, só há uma forma de o fazer: é voltar até onde se desviou e começar de novo, se for 
atingir o alvo. Senão, ora, não atinge o alvo.

11

E é assim ao estudar a Escritura, eu creio. Se descobrimos que começámos alguma coisa aqui e não 
dá certo, veja, cometemos um erro algures. Temos de voltar atrás. Você nunca vai descobrir através da 
sua mente. Não é... Nós descobrimos pelas Escrituras que ninguém no Céu, ou na terra ou debaixo da 
terra, ou que já tenha vivido, ou que venha a existir o possa fazer. Só o Cordeiro o pode fazer. Assim, as 
explicações do seminário, seja o que for, não são nada. É necessário o Cordeiro para o revelar. Só isso. 
Assim, confiamos que Ele nos vai ajudar.

12

João arrebatado no capítulo 4 para ver as coisas que eram, que são e as que hão-de vir. Mas a 
Igreja termina no capítulo 4 e Cristo leva a Igreja para cima, arrebatada nos ares para se encontrar com 
Ele e não aparece novamente até ao capítulo 19, quando Ele regressa como Rei dos reis e Senhor dos 
senhores com a Igreja. E agora... Oh, espero que um dia vejamos isso tudo, talvez antes de Ele vir. 
Senão, vamos ver isso de qualquer forma, por isso não interessa.

13

Agora, neste capítulo 5, a abertura destes Selos. E agora, o Livro com Sete Selos... primeiro 
queremos ler o Primeiro Selo. Ontem à noite (para dar mais um pouco de revisão), vimos que quando 
João olhou e viu aquele Livro ainda nas mãos do Proprietário original - Deus... Lembra-se como é que foi 
perdido? Por Adão. Ele perdeu o Livro da Vida por causa do conhecimento de Satanás e perdeu a sua 
herança. Ele perdeu tudo e não havia forma de redenção.

14

Então Deus, feito à imagem do homem, desceu e tornou-se Redentor por nós, para nos redimir. E 
agora vemos que nos dias antigos, estas coisas que eram misteriosas serão abertas para nós nos últimos 
dias.

Agora vemos também nisto que, assim que João ouviu este anúncio para que o Redentor Parente 
avançasse e reclamasse os Seus direitos, não havia ninguém que o pudesse fazer. Nenhum homem no 
céu, nenhum homem na terra, nenhum homem debaixo da terra, ninguém era digno de olhar sequer para 
o Livro. Pense nisso! Nenhuma pessoa digna sequer de olhar para aquilo. E João começou a chorar.

15

Ele reconheceu-os a todos, não havia hipótese de redenção então. Tudo tinha falhado e 
rapidamente... Nós vemos que o seu choro parou rapidamente, porque foi anunciado por um dos quatro 
animais, ou dos anciãos melhor dizendo, um dos anciãos disse: “Não chores João, porque o Leão da tribo 
de Judá prevaleceu” - por outras palavras, venceu e conquistou.

João voltou-se, viu um Cordeiro a surgir. Devia estar ensanguentado e cortado e ferido. Tinha sido 
morto. Um Cordeiro que tinha sido morto e, claro, ainda estava ensanguentado. Se vocês tivessem 
cortado o cordeiro e matado, a forma como o Cordeiro estava de qualquer forma... Foi batido até ficar
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em bocados numa cruz, lanças de um lado e pregos nas mãos e nos pés e espinhos sobre a sobrancelha. 
Ele estava numa condição terrível. E este Cordeiro avançou e foi ter com Aquele que estava assentado 
sobre o Trono, que tinha na mão o título completo da propriedade da Redenção. E este Cordeiro vai e 
toma o Livro da mão do que estava assentado sobre o Trono e tomou-o e abriu os Selos e abriu o Livro.

Depois quando isso aconteceu, nós vimos que deve ter havido algo importante que aconteceu no 
céu, porque os anciãos e... os vinte e quatro anciãos, os animais e tudo no céu começaram a clamar: 
“Digno” e aqui vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. Os santos debaixo do 
altar clamaram: “Digno és tu, oh Cordeiro, porque nos redimiste e agora nos fizeste reis e sacerdotes e 
vamos governar sobre a terra.” Oh, bem! E isso aconteceu quando Ele abriu aquele Livro.

Veja, o Livro, na verdade, foi planeado e escrito antes da fundação do mundo. Este Livro - a Bíblia - 
foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da 
fundação do mundo. E os membros da Sua Noiva, os seus nomes foram colocados no Livro da Vida do 
Cordeiro antes da fundação do mundo. Mas foi selado e agora está a ser revelado; que nomes estavam 
lá, tudo acerca disso. Que coisa grandiosa. E João, quando viu isso, disse que tudo no céu, tudo 
debaixo da terra, tudo o ouviu dizer: “Amém, bênçãos e honra!” Ele estava a passar por momentos 
maravilhosos, porque o Cordeiro era digno.

17

E agora, o Cordeiro está de pé. Agora, esta noite, enquanto entramos neste capítulo 6, Ele tem o 
Livro na Sua mão e está a começar a revelá-lo. E, oh, eu teria completamente hoje... e eu espero que 
as pessoas sejam espirituais. Eu teria cometido um erro horrível acerca disso se não tivesse sido... por 
volta das doze horas hoje, quando o Espírito Santo entrou no escritório e me corrigiu acerca de algo que 
eu estava a apontar para dizer.

18

Eu estava a assumir isso a partir de um tema antigo. Eu não tinha nada acerca disso. Eu não sei o 
que é o Segundo Selo, nada mesmo. Mas eu tenho alguns temas antigos acerca de algo que eu falei há 
vários anos atrás e escrevi. E tinha reunido este tema a partir do Dr. Smith, muitos doutores notáveis 
que eu encontrei. E todos eles criam nisso, então eu apontei. E eu estava prestes a dizer: “Bem, agora 
vou estudar a partir desse ponto.” E ali, por volta das doze horas durante o dia, o Espírito Santo entrou 
de rompante no escritório e tudo se abriu para mim e ali estava; este Primeiro Selo a ser aberto.

Tenho a certeza absoluta que esta é a Verdade do Evangelho que vos vou mostrar esta noite. Eu sei 
que é. Porque se uma revelação é contrária à Palavra, então não é uma revelação. E vocês sabem, há 
coisas que podem parecer completamente verdade e, no entanto, não são verdade. Parece que é, mas 
não é.

19

Agora, vemos o Cordeiro com o Livro agora. E agora no capítulo 6 lemos:20

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

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

Agora, esse é o Primeiro Selo, aquele que vamos tentar explicar, pela graça de Deus, esta noite. 
Pelo melhor... e eu estou ciente que um homem a tentar explicar isso está a caminhar em terrenos 
perigosos, se não souber aquilo que está a fazer.

21

Assim, se vier a mim através da revelação, eu vou dizer-lhe isso. Se eu tiver de ver isso através da 
minha própria mente, então vou dizer-lhe antes de falar sobre isso. Mas eu tenho a certeza absoluta 
esta noite que veio a mim fresco hoje desde o Todo-poderoso. Eu não me inclino a dizer coisas assim 
quando se trata desta parte da Escritura. Eu espero que saiba aquilo de que estou a falar agora. Sabe, 
você não pode dizer coisas, se algo deve estar colocado aqui antes de acontecer. Não pode dizer até 
que algo o coloque ali. Vê? Estão a ler, estão a ouvir alguma coisa?

Agora, o Livro enrolado com Sete Selos está agora a ser libertado pelo Cordeiro. Nós estamos a 
abordar esse lugar esta noite. Deus nos ajude. Enquanto os Selos são abertos e libertos, os mistérios do 
Livro são revelados. Agora, você vê que este é um Livro selado. Agora, nós cremos nisso, não cremos? 
[A congregação diz: “Amém.”] Nós cremos que é um Livro selado. Agora, nunca soubemos isto antes, 
mas é! Está selado com Sete Selos. Ou seja, na parte de trás do Livro, o Livro está selado com Sete 
Selos.

22

Se estivéssemos a falar acerca deste tipo de livro, seria como colocar uma fita à sua volta - sete 
fitas. Mas não é este tipo de livro; é um pergaminho. Então, quando o pergaminho é desatado, isso é 
um; depois sobre o pergaminho está o número dois e aqui mesmo diz o que isso é - mas é um mistério. 
Mas, no entanto, investigamos isso, mas lembre-se, o livro está selado e o Livro é um livro do mistério 
da revelação. É a revelação de Jesus Cristo, veja, um Livro de revelação. E agora você sabe que ao 
longo da era o homem tem investigado e tentado entrar nisso. Todos nós!

23
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E, no entanto...24

Eu lembro-me de uma vez... Se o Sr. Bohannon estiver presente, ou alguém da sua família, eu não 
estou a dizer isto como um insulto. O Sr. Bohannon é um amigo íntimo e ele era o superintendente dos 
Serviços Públicos quando eu trabalhava lá. Quando eu me salvei no início, eu estava a falar-lhe acerca 
de ler o livro de Apocalipse. E ele disse: “Eu tentei ler isso.” Ele disse... E o Sr. Bohannon era um bom 
homem e era um membro da igreja, não sei a qual é que ele pertencia. Mas ele disse: “Acho que João 
deve ter tomado uma sopa de pimentos vermelhos naquela noite e foi para a cama com o estômago 
cheio.”

Eu disse-lhe (apesar de poder ter custado o meu emprego), eu disse: “Não tem vergonha de dizer 
isso?” Eu era apenas um jovem, mas eu disse: “Não tem vergonha de dizer isso acerca da Palavra de 
Deus?” No entanto, eu era apenas um miúdo - não tinha mais do que ... talvez vinte e um, vinte e dois 
anos de idade. E havia pouco emprego e a depressão estava a acontecer. Mas, ainda assim, havia um 
temor ali quando eu ia contra... ouvia alguma coisa contra a Palavra de Deus. É verdade! Tudo verdade!

25

Assim, nem foi um sonho nem um pesadelo. João não comeu... Ele estava na Ilha de Patmos porque 
tinha tentado colocar a Palavra de Deus na forma de um livro e foi exilado para lá pelo governo Romano. 
E estava na ilha no dia do Senhor e ele ouviu atrás dele uma voz de muitas águas e virou-se para olhar 
e viu sete castiçais de ouro. Ali estava o Filho de Deus no meio deles.

Agora... e depois o Livro é uma revelação. Assim, uma revelação é algo que foi dado a conhecer 
acerca de alguma coisa, algo que foi revelado. E agora (repare, para que não esqueça!), está fechado 
até ao tempo do fim, veja. Todo o mistério está fechado até ao tempo do fim. Nós vemos isso na 
Escritura aqui.

26

Agora, os mistérios do Livro são revelados quando os Selos são abertos. E quando os Selos são 
completamente abertos, o tempo da Redenção está terminado, porque o Cordeiro deixou o lugar de 
intercessão para avançar para reclamar os Seus direitos. Ele era um mediador entre isso. Mas quando a 
verdadeira revelação acontece nos Selos, assim que começam a ser abertos, o Cordeiro está a vir do 
santuário. Isso está de acordo com a Palavra. Nós lemos isso ontem à noite. Ele saiu do meio e tomou o 
Livro. Assim, Ele já não é mais mediador, porque até Lhe chamaram leão - e esse é o Rei e Ele já não é 
um mediador nessa altura.

27

Apesar de os actores destes Selos começarem na Primeira Era da Igreja... Agora, lembre-se, para 
que perceba o contexto disso completamente, se pudermos, ou o mais completo possível. Os actores... 
eu vou dizer assim, porque um actor é um homem que muda de máscaras.

28

Neste acto esta noite, vamos ver que é Satanás a mudar a sua máscara. E todos os actores... 
Cristo, a actuar a Sua parte quando passou de um Espírito a homem, Ele apenas colocou a roupa de um 
actor, carne humana e desceu na forma de um homem para ser um Redentor Parente.

Agora, veja, é apenas a forma de um actor. É por isso que estão todos em parábolas e a forma como 
estão aqui, como bestas e animais e assim por diante. É tudo um acto. E estes actores começam na 
Primeira Era da Igreja, porque era Cristo a revelar-Se às Sete Eras da Igreja. Entendem agora? Muito 
bem. Vê? Cristo a revelar-Se às Sete Eras da Igreja. Depois, ao longo destas Eras da Igreja, há uma 
grande confusão que surge. Depois, no final da Era da Igreja, a mensagem do sétimo anjo vai pegar 
nestes mistérios perdidos e dá-los à igreja, veja. Agora, nós vamos reparar nisso.

29

Mas... não são revelados nessa altura no seu estado real. Agora, nos tempos da Bíblia, os mistérios 
estavam ali e eles viram estas coisas acontecer da forma que João viu aqui. Agora, ele disse: “Há um 
cavaleiro do cavalo branco.” Mas o que o mistério disso é... Há um mistério que acompanha esse 
cavaleiro. Agora, aquilo que era, eles não sabiam; mas é para ser revelado. Mas é para ser revelado 
depois que o Cordeiro sai do trono do Pai, da Sua intercessão como redentor parente.

30

Eu vou deixar aqui uma coisa pequena. Agora, se alguém receber estas fitas... Qualquer homem 
pode falar o que quiser. Tem o direito, qualquer coisa que seja a sua convicção. Mas vocês sabem, se 
um ministro não quiser isto entre o seu povo, então digam-lhe para não ter. Mas isto está entre o povo 
a quem eu tenho sido enviado a falar. Por isso devo revelar aquilo que é verdade.

31

Agora, o Cordeiro no tempo da intercessão aqui, Ele sabia que havia nomes ali que foram lá 
colocados desde a fundação do mundo. E enquanto aqueles nomes ainda não tinham sido manifestados 
na terra, Ele tinha de ficar lá como intercessor. Entende? Perfeitamente predestinação, veja.

32

Muito bem, Ele tinha de ficar ali, porque Ele veio para morrer por aqueles que Deus tinha ordenado 
para a vida eterna, veja. Pela Sua presciência, Ele viu-os, não foi pela Sua própria vontade. A Sua 
vontade era que ninguém perecesse, mas pela Sua presciência, Ele sabia quem ia e quem não ia.

Por isso, enquanto houvesse um nome que ainda não tinha sido declarado na terra, Cristo tinha de
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ficar ali como um intercessor para cuidar desse nome. Mas assim que esse último nome foi mergulhado 
nesse cloro ou nessa lixívia, então os Seus dias de intercessão terminaram. “Aquele que é imundo 
permaneça imundo. Aquele que é santo... permaneça santo.” E Ele sai do santuário e depois torna-se um 
trono de juízo. Ai daqueles que estão fora de Cristo nessa altura.

Agora, repare. Mas é para ser revelado quando o Cordeiro deixa o Seu lugar de intercessão no Pai. 
(Agora, isso é Apocalipse 5). Agora, Ele toma o Livro dos Selos - o Livro dos Selos ou um livro selado 
com Selos - rompe-os e mostra-os... Veja, no final da era agora, depois que a intercessão termina, as 
Eras da Igreja terminaram... Ele veio na primeira era, na Era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. 
Repare no que aconteceu enquanto avançamos.

33

Aqui está o plano acerca disso: A primeira coisa que acontece é que há um anúncio nos céus 
primeiro. O que acontece? Um selo é aberto. O que é isso? Um mistério é desvelado, veja. E quando um 
mistério se desvela, então soa uma trombeta. Declara uma guerra. Cai uma praga e abre-se uma era da 
igreja. Vê? Porquê a guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus, ainda não completamente 
revelado; mas quando o faz, ele capta este mistério de Deus e depois vai ter com o povo - depois do 
mistério lhe ter sido dado, vai ter com o povo. O que é que ele faz lá? Ele começa a proclamar essa 
mensagem e o que é que isso inicia? Uma guerra! Uma guerra espiritual.

E depois Deus toma o Seu mensageiro juntamente com os Eleitos daquela era e coloca-os a dormir e 
depois Ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram - um juízo temporário.
34

E então, depois disso terminar, então Ele continua. E eles denominam-se e trazem as denominações 
e começam com essa obra do homem - como Wesley e todos os outros. E depois começa tudo numa 
zanga outra vez; e depois aparece outro mistério. Então o que é que acontece? Chega outro mensageiro 
à terra para uma era da igreja, veja. Depois, quando ele chega, a trombeta soa. Ele declara guerra, 
veja. E depois o que acontece? Finalmente, então ele é arrebatado. E depois quando ele é recolhido, a 
praga cai nessa altura - destrói-os. A morte espiritual atinge a igreja e ela está perdida, esse grupo. 
Depois entra noutra.

Oh, é um grande plano até que chega a esse último anjo. Agora, ele não tem nenhum mistério em 
particular. Mas ele reúne tudo o que esteve perdido nessas outras eras - todas as verdades que ainda 
não estavam totalmente reveladas, veja, assim que a revelação vinha. Depois ele revela essas coisas no 
seu dia. Se quiser ler isso, aí está: Apocalipse 10, 1 até cerca do 4 vai ver isso. Muito bem.

Veja, toma o Livro dos Selos e abre-os e mostra o sétimo anjo, porque isto apenas - os mistérios de 
Deus - é o ministério do sétimo anjo! Agora, nós acabamos de ver as Eras da Igreja até com a história 
para provar isso. É a mensagem do anjo da sétima igreja. Muito bem, revela todos os mistérios que 
existiam no passado - tudo do passado. Apocalipse 10:1-7. Isso vai acontecer.

35

Agora lembre-se, nos dias do sétimo anjo - o seu soar, fazendo soar a trombeta do Evangelho - ele 
vai terminar todos os mistérios de Deus. Tal como... Surge aqui nas eras da igreja primitiva (vamos ver 
isso daqui a pouco) uma doutrina, depois... Torna-se primeiro um rumor e depois uma doutrina e depois 
torna-se um estatuto, depois torna-se uma igreja. E ao longo das eras das trevas [o período medieval - 
Trad.] e a partir das eras das trevas, surge a primeira Reforma com Lutero. E ele trouxe consigo todo o 
tipo de coisas misteriosas que aconteceram durante aquela era da igreja (tudo ali atrás), mas ele nunca 
terminou.

36

Depois veio Wesley com a santificação, teve mais. Ainda assim não terminou. Deixou pontas soltas 
por toda a parte, tal como aspersão em vez do baptismo. E Lutero tomou o “Pai, Filho e Espírito Santo” 
em vez do “Senhor Jesus Cristo” - todas estas coisas diferentes.

Depois veio a era Pentecostal com o baptismo do Espírito Santo e eles aproveitaram-se disso. 
Agora, não podem haver mais eras. Isso é tudo. Essa é a era de Laodicéia. Mas depois vemos no estudo 
da Escritura que o mensageiro à era vem sempre no final da era. Paulo veio no final da era. Nós vimos 
que Irineu veio no final da era; Martin, no final da era; Lutero, o final da era Católica; e o quê? - Wesley, 
no final da era Luterana; e o Pentecostes, no final da era da santificação, para o baptismo do Espírito 
Santo.

37

E no final da era Pentecostal devemos receber, de acordo com a Palavra, enquanto Deus me ajuda 
esta noite a mostrar-vos aqui, que vamos receber um mensageiro que vai pegar em todas as pontas 
soltas ali e revelar todo o segredo de Deus, para o arrebatamento da Igreja.

Depois surgem sete trovões misteriosos que nem sequer estão escritos! Está certo! E eu creio que 
através desses sete trovões serão revelados nos últimos dias, de forma a reunir a Noiva para a fé de 
arrebatamento; porque com aquilo que temos agora mesmo, não seríamos capazes de o fazer. Há algo 
em que temos de dar um passo em frente. Mal conseguimos ter fé suficiente para a cura divina. Temos 
de ter fé suficiente para sermos transformados num momento, para sermos rapidamente retirados desta

38
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terra. E nós vamos ver isso, daqui a pouco, se o Senhor permitir, vamos ver onde está escrito.

Depois, todos os juízos destes que praticam o mal... Agora, veja, ao longo das eras, enquanto estes 
Selos se têm aberto... até agora, o último Selo está aberto. E agora, enquanto eles têm estado a olhar 
para estes Selos e apenas a presumir acerca daquilo que estão a fazer, agora, no final das eras (das 
Eras da Igreja), todos estes que praticam o mal vão tomar o lugar e vão entrar na tribulação.

39

Todos estes que praticam o mal dos sete selos que têm estado a operar de forma misteriosa na 
igreja... E nós vamos descobrir dentro de um minuto que até operou em nome de uma igreja. Eles 
chamam-se a igreja! Veja se não está certo! Não admira que eu tenha estado tão contra a 
denominação, sem saber porquê.

Eles terminam... Agora, começa aqui de uma forma suave e continua a piorar e a piorar, até... E as 
pessoas entram nisso, dizendo: “Oh, sim, isto está bem.” Mas nos últimos dias estas coisas são dadas a 
conhecer. E eles finalmente ficam tão mal que entram directamente no período da tribulação.

Como é que um homem pode dizer que a Noiva de Cristo entra na tribulação? Eu não consigo 
entender isso! Ela é tirada da tribulação. Se a Igreja já foi julgada, e eles julgaram-se a si mesmos e 
aceitaram o sangue, como é que Deus pode julgar um homem que está perfeitamente, completamente 
sem pecado? Você diz: “Uma pessoa assim não existe.” Todo o crente nascido de novo, verdadeiro 
crente, está perfeitamente, absolutamente sem pecado perante Deus. Ele não está a confiar nas suas 
obras; mas no sangue de Jesus, onde a sua confissão caiu. A Bíblia diz isso. Vê?

40

“Aquele que é nascido de Deus não comete pecado” - porque não pode pecar. Como é que pode 
fazer com que um homem seja um pecador, quando a lixívia do sangue de Jesus Cristo está entre ele e 
Deus? Isso desfaria o pecado até não restar mais nada, veja. Como é que esse sangue puro de Cristo 
pode deixar sequer passar um pecado por ali? Não pode.

Jesus disse: “Sede vós pois perfeitos, como o vosso Pai no céu é perfeito.” E como é que podíamos 
começar sequer a pensar em sermos perfeitos? Mas Jesus requereu isso; e se Jesus requereu, Ele tem 
de abrir um caminho para isso. E Ele fez isso - o Seu próprio sangue.

Agora, revela todos os mistérios que aconteceram no passado. Agora, o pensamento é, aqui no 
tempo do fim, que os mistérios que começaram lá atrás há muito tempo e passaram ao longo das eras da 
igreja serão revelados aqui na abertura dos Selos - aqui no último dia, depois que o tempo da 
intercessão está prestes a terminar, nessa altura.

41

Depois, os juízos aguardam aqueles que ficam atrás. Eles entram nisso. Isso é depois da noiva ter 
sido tirada de cena.

Oh, vamos ler uma Escritura. Todos vocês gostam de apontar algumas Escrituras? Vamos ver II 
Tessalonicenses só por um momento e vamos ver aqui só um minuto. É uma bela imagem aqui. Eu gosto 
disto. Vamos ver. Sim, II Tessalonicenses e eu quero ver o capítulo 2 de II Tessalonicenses e o versículo 
7. Vamos ver. II Tessalonicenses 2:7. Acho que está certo. Agora, eu estava a apontar isto enquanto 
tremia e estremecia.

42

…já o mistério da iniquidade opera; somente há um que agora resiste, até que do meio 
seja tirado.

Quem? “Um que resiste.” Veja, um mistério... o mistério da iniquidade lá atrás nessa primeira era da 
igreja, aqui. Aqui está Paulo a escrever, a dizer que o mistério da iniquidade... O que é iniquidade? 
Iniquidade é algo que você sabe que não deve fazer e faz de qualquer forma. E Paulo disse que existem 
alguns assim na terra hoje, que praticam a iniquidade.

Oh, se você... nós vamos chegar a... vamos ler essa parte. Vamos começar um pouco mais à frente 
- o versículo 3.
43

Ninguém, de maneira alguma, vos engane; porque não será assim sem que antes venha 
a apostasia, e se manifeste o homem  do pecado, o filho da perdição 

,
[h-o-m-e-m] [está 

certo]

O qual se opõe, e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte 
que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus 

.
[a remir 

pecados]

Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? [Eu 
gostava de ter sentado a ouvir alguns dos seus ensinamentos. Vocês não?]

E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado.
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Não foi naquela altura, veja! Não foi naquela altura, mas a seu tempo. Veja, na abertura desse Selo, 
nós vamos saber exactamente o que isso era. Quem é este homem de iniquidade? Quem é este homem 
de pecado? Este homem que está a operar a iniquidade, que será revelado a seu tempo?

Porque já o mistério da iniquidade opera...44

[Enganadores, veja, a enganar as pessoas para saírem para alguma coisa]:

…somente há um que... agora resiste, até que do meio 
seja tirado;

[Deus] [A Igreja, Cristo, a Noiva] 

E então será revelado o iníquo...

[Na abertura do Selo, no Seu tempo. Paulo disse: “Não será no meu tempo, mas no tempo em que 
ele vai ser revelado”. Vê?]

...a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca...

[Vamos ver isso daqui a pouco]...

pelo assopro da sua boca [Veja o que isso é] e aniquilará pelo esplendor da sua vinda;

A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás...

[Esse, esse, um homem, cuja obra é segundo a obra de Satanás]

...com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira,

E com todo o engano da injustiça , para os que 
perecem...

[A enganar as pessoas pela injustiça]

[Não é esta Noiva; para os que estão à procura de tal coisa]...

porque não receberam o amor da verdade...

[E Cristo é a verdade e Cristo é a Palavra, mas eles preferem ter um credo]

...para se salvarem.

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

[Devia estar traduzido aí, como eu procurei no léxico: “na mentira.” Não é “uma mentira”; “a 
mentira” - a mesma que ele contou a Eva.]

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

Que afirmação! Bem! Depois que a Noiva é tomada, então este homem de pecado vai revelar-se. 
Ela, a verdadeira Noiva de Cristo, foi eleita a partir de cada Era da Igreja.
45

Agora, no outro dia eu fiz uma afirmação em que a Noiva podia ir para o lar e você nem saberia nada 
acerca disso. É verdade. Alguém disse: “Bem, Irmão Branham, isso seria um grupo extremamente 
pequeno.” Jesus disse: “Assim como foi nos dias de Noé [agora, fale com Ele acerca disso] em que oito 
almas se salvaram pela água, assim será na vinda do Filho do homem.”

Se houvesse oitocentas pessoas que fossem no rapto esta noite, você nunca ouviria uma palavra 
acerca disso amanhã, nem no dia seguinte nem em altura nenhuma. Eles iam embora e você não ia saber 
nada acerca disso. Seria a mesma coisa.

46

O que é que eu estou a tentar dizer? Eu não vos estou a tentar assustar, ou preocupar. Eu quero 
que estejam alerta. Estejam preparados, à espreita, a toda a hora. Parem com as coisas sem sentido. 
Deitem mãos à obra em relação a Deus, porque é mais tarde do que pensam.

Agora, lembre-se, a verdadeira Noiva... Agora, há uma noiva falsa. Nós vemos isso em Apocalipse 
17. Ela diz: “Eu sou uma viúva e de nada tenho falta” - assentada sobre uma besta de cor escarlate e 
assim por diante, (ou a besta, melhor dizendo). Mas a verdadeira Noiva será formada de milhares de 
milhares de pessoas. Mas serão os Eleitos de cada Era da Igreja - sempre que uma mensagem surgia e 
as pessoas criam e aceitavam em toda a luz que isso era, aí eram selados até àquele dia da Redenção.

47

Não é Jesus que fala da mesma coisa quando disse: “O som veio na sétima vigília”? Essa é a última 
Era da Igreja, veja. E disse: “Eis que aí vem o Noivo. Saí ao Seu encontro.”

Então a virgem adormecida veio a esfregar os olhos e disse: “Acho que devia ter algum desse azeite
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também. Então, talvez fosse melhor arranjar algum.”

A verdadeira Noiva ali disse: “Nós só temos o suficiente para nós mesmas. Nós só temos o suficiente 
para entrarmos nós mesmas. Não vos podemos dar nada. Se quiserem algum, vão orar.”

E enquanto ela saiu o Noivo veio e a Noiva entrou. E depois o remanescente ali, aquelas que eram 
completamente virgens, a igreja, foi deixada do lado de fora! E Ele disse: “Haverá choro e pranto e 
ranger de dentes” - vê?

48

Agora, esse é o Eleito. E quando o som surgiu: “O Noivo vem aí” - então cada um daqueles que 
dormiu ao longo dessas eras foi acordado - cada um!

Veja, não é Deus, como nós pensamos, que vai caçá-lo de entre alguns milhares de pessoas desta 
era e tomá-las. É o próprio Eleito de cada era! E é por isso que Cristo tem de permanecer no trono de 
mediação ali como um intercessor até que o último entre na última era. E estas revelações então, 
acerca daquilo que tem acontecido, irrompem no meio do povo e eles vêem aquilo que está a acontecer. 
Entendem agora?

49

Muito bem.50

Repare, o resto dos mortos - membros de igreja - não viveram até que se passaram mil anos. Os 
membros de igreja, os Cristãos, a igreja, não viveu novamente até ao final dos mil anos e depois 
surgiram para estar diante da Noiva. Está certo. Diante do Rei e da Rainha. Glória!

Há uma igreja hoje que se chama a si mesma “A rainha do céu”. A Rainha do céu é a Noiva 
seleccionada de Cristo e ela vem com Ele. Daniel viu e disse: “Dezenas de milhares de milhares Lhe 
ministravam.” Agora, se observar aí a Escritura em Daniel, assentou-se o juízo e abriram-se os livros.

Agora lembre-se, quando Ele vem, Ele vem com a Sua Noiva. A Esposa ministra para o Seu marido. E 
milhares de milhares de milhares Lhe ministravam. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros e outro livro 
foi aberto que era o Livro da Vida. Não é a Noiva! Ela já subiu e voltou e está ali no julgamento daquelas 
gerações que recusaram a mensagem do Evangelho.

51

Não foi Jesus que disse: “A rainha do sul se levantará com esta geração nos dias do seu juízo e 
condenará esta geração: porque veio das partes longínquas do mundo para ouvir a sabedoria de 
Salomão! E aqui está um maior do que Salomão.”

Ali estava o juízo. A rainha de Sabá, do sul, esteve ali no juízo. E o próprio testemunho dela, (nem 
sequer uma Judia) veio com aquela geração que era Judia e eles estavam cegos e não O viram, porque 
estavam à procura Dele, mas Ele veio de forma tão simples que eles passaram por cima disso, assim. E 
ali, aquela grande rainha, humilhou-se e veio e aceitou a mensagem. “E ela estará no juízo” - disse Ele - 
“e condenará esta geração.”

52

Agora, vê sempre as três classes? O livro, os mortos foram julgados; outro livro, o Livro da Vida - 
aqueles que tinham os seus nomes no Livro da Vida. Você diz: “Se o seu nome está no Livro da Vida 
então está tudo bem, hum?” Não, senhor!

53

Veja, Judas Iscariotes tinha o seu nome no Livro da Vida. Agora diga que isso está errado! Jesus, em 
Mateus 10, deu-lhes poder para expulsar demónios e enviou-os a curar os enfermos e a limpar os 
leprosos e a ressuscitar os mortos. E eles saíram e voltaram, Jesus ali mesmo com eles. E eles 
expulsaram demónios e fizeram todo o tipo de milagres e voltaram e disseram: “Até os demónios se nos 
sujeitam.”

Jesus disse: “Não vos maravilheis porque os demónios se vos sujeitam, mas maravilhai-vos porque os 
vossos nomes estão escritos no céu” - e Judas estava com eles! Mas o que aconteceu? Quando se 
tratou do grupo Eleito subir lá ao Pentecostes e realmente receber o Espírito Santo, Judas mostrou as 
suas cores. Ele estará lá no juízo.

Assim, os livros foram abertos e o Livro da Vida foi aberto e todos foram julgados de acordo. Agora, 
a noiva está lá com Cristo para julgar o mundo.

Não é Paulo que diz: “Ousa algum de vós [a falar para a noiva] tendo algum negócio contra outro, ir 
a juízo perante a lei dos injustos. Não sabeis vós que os santos hão-de julgar a terra?” Aí está. Os 
Santos vão julgar a terra e conquistá-la. Está certo!

54

Você diz: “Como é possível ser um grupo assim pequeno?”... Eu não sei como vai ser feito, mas Ele 
disse que vai ser feito. Assim, isso por mim encerra o assunto.

Agora, repare que o resto dos mortos (os membros de igreja: membros de igreja mortos) não 
viveram  durante  mil  anos.  E  depois  nos  mil  anos  foram  reunidos.  Veio  outra  ressurreição,  que  é  a
55
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segunda ressurreição e eles foram reunidos. E Cristo e a igreja, a Noiva (não é a igreja, a Noiva), Cristo 
e a Rainha (não é a igreja), Cristo e a Noiva estavam ali. E eles foram separados como as ovelhas dos 
bodes. Está certo. É aí que surgem os membros de igreja.

E se ouviram a Verdade e rejeitaram a Verdade, então o que é que vai ser dito, quando a grande 
coisa for espalhada numa tela em que até os vossos próprios pensamentos vão estar lá, aquilo que 
pensaram acerca disso? Como é que vão escapar e está ali mesmo na tela dos céus na grande televisão 
de Deus e ali estão os seus próprios pensamentos de rebelião?... Os seus próprios pensamentos vão 
falar contra si naquela hora!

Assim, se falar uma coisa e pensar outra, é melhor parar com isso. Mantenha os seus pensamentos 
em Deus. Mantenha-os puros e permaneça aí com isso e fale sempre a mesma coisa, veja. Não diga: 
“Bem, eu vou dizer que creio. Mas eu vou descobrir.” Creia. Amém.

Repare, estes tipificam; a razão por que morrem é que passam pela purificação do juízo da 
tribulação, porque, na verdade, não estão debaixo do Sangue. Eles afirmam que estão, mas não estão. 
Como é que podem passar por um juízo para os purificar quando a lixívia que é o Sangue de Jesus Cristo 
tira todo o sintoma do pecado e essas coisas de si? E você já está morto e a sua vida está escondida 
Nele através de Deus e está selado ali pelo Espírito Santo?

56

Porque é que vai ser julgado? Quando é que vai receber a sua purificação? De que é que tem de ser 
purificado, quando já está perfeitamente em Cristo, sem pecado? Para que serve o julgamento?

Mas é o grupo adormecido que aquelas pessoas não conseguem entender.

Agora, eles não o têm feito durante anos, veja, mas esta é a hora da revelação, veja, sendo 
revelado - na vinda da Noiva, o último resumo, as últimas coisas a vir, estão a chegar ao fim amigos, eu 
creio.

57

Quando? Não sei. Não vos posso dizer, mas qualquer coisa... eu quero viver esta noite como se 
fosse hoje à noite, eu estaria pronto. Ele pode vir esta noite; no entanto, Ele pode não vir nos próximos 
vinte anos. Eu não sei quando é que Ele virá, mas seja quando for... E a minha vida pode terminar esta 
noite. Então tudo o que eu tiver feito aqui está terminado nessa hora. Eu tenho de me encontrar com 
Ele no juízo da forma que eu andei aqui. Da forma como a árvore tomba, é assim que ela cai.

Lembre-se, quando elas foram comprar azeite, elas... “Oh” - diz você - “agora, espere um minuto, 
Irmão Branham. Eu não tenho a certeza acerca disso.” Quando elas foram comprar azeite, quando 
voltaram, a Noiva já tinha ido e a porta estava fechada. E elas bateram e disseram: “Deixai-nos entrar, 
deixai-nos entrar” - mas ficaram fora nas trevas exteriores.

58

Agora, se quiserem um tipo para isso, veja agora: “No tempo de Noé” - disse Jesus (a referir-se a 
isso). Agora, no tempo de Noé eles entraram na arca, mas foram levados durante o tempo do juízo. Mas 
isso não tipificou a Noiva de Cristo. Enoque tipificou a Noiva.

Enoque... Noé passou pela Noiva, passou pelo período de tribulação e sofreu e tornou-se um bêbado 
e morreu. Mas Enoque caminhou diante de Deus durante quinhentos anos e tinha um testemunho que 
agradava a Deus com fé de arrebatamento; e começou apenas a andar e subiu aos céus e foi para 
casa. Sem sequer provar a morte. Ele nunca chegou a morrer!

Esse é um tipo de nós os que ficarmos vivos e permanecermos não precederemos, (ou impediremos), 
aquele mesmo tipo de pessoas que dormem; que adormeceram devido à idade humana e ao estado da 
idade humana. Eles morreram lá, mas não estão mortos. Estão a dormir! Amém! Estão a dormir; não 
estão mortos! E a única coisa que é necessária é que o Noivo os acorde. “E nós os que ficarmos vivos e 
permanecermos não precederemos aqueles que já adormeceram. Porque a trombeta de Deus soará e os 
mortos em Cristo se levantarão primeiro; depois nós os que ficarmos vivos e permanecermos seremos 
arrebatados juntamente com eles e encontraremos o Senhos nos ares.” “E o resto dos mortos não 
viveram durante mil anos.” Aí está. Passaram pelo período da tribulação. O que foi isso? Como Enoque.

59

Sabe, Noé observou Enoque. Porque quando Enoque desapareceu, ele sabia que o juízo estava 
próximo. Ele ficou-se pela arca, mas Noé não subiu. Ele apenas levantou uma pequena parte e passou 
por cima das tribulações. Ele foi levado ao longo do período da tribulação, para morrer. Vê? Mas Noé foi 
levado; Enoque foi trasladado sem morte, um tipo da Igreja a ser arrebatada juntamente com aqueles 
que dormem, para encontrar o Senhor nos ares e o resto da igreja é levada até ao período da tribulação. 
Eu não consigo tirar outra conclusão acerca disso. Enoque arrebatado - sem morte.

60

Agora. Vamos começar a estudar um pouco agora. Vamos ver aqui, antes que eu continue até nunca 
entrarmos neste Selo. Agora, repare. Vamos ver, agora… porque vamos ter um longo… Talvez amanhã à 
noite ou no dia seguinte, à noite, ver uma Trombeta agora e depois, porque a Trombeta soa ao mesmo 
tempo que os Selos. É a mesma coisa - a Era da Igreja abre - é a mesma coisa.

61
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Agora, uma trombeta sempre representa guerra, ou, por outro lado, distúrbio político, a trombeta é 
isso; um distúrbio político e isso provoca guerra. Quando se mete na política e fica com aquilo tudo 
confuso, como temos agora, esteja atento. A guerra está próxima.

62

Mas veja, o reino ainda pertence a Satanás. Ele ainda tem esta parte na sua mão devido a quê? 
Está redimida por Cristo. Mas Ele está a fazer a parte do Redentor Parente a tomar os seus súbditos, 
até que o último nome que esteja colocado naquele Livro já recebeu e foi selado. Agora, já entendeu? 
Depois Ele vem do Seu trono, do trono do Seu Pai, avança, toma o Livro da mão de Deus no trono e 
reclama o Seu direito. A primeira coisa que Ele faz é chamar a Sua Noiva. Amém! Depois o que é que Ele 
faz? Ele pega no Seu adversário, Satanás, e ata-o e lança-o no fogo ali, com todos aqueles que o 
seguem.

Agora lembre-se, não foi a Rússia! Não. O anticristo é um homem sagaz. Veja como ele é sagaz. Ele 
é inteligente. Sim, senhor. É necessário o Espírito Santo, é a única coisa que o pode vencer.

Repare, as trombetas representam distúrbio político, guerras. Mateus 24, Jesus fala disso. Ele disse: 
“Ouvireis de guerras e de rumores de guerras…” Veja, ao longo do tempo. Lembra-se de Jesus falar sobre 
isso? “Guerras, rumores e guerras, rumores e guerras” e até ao final. Agora, isso é uma trombeta a soar.

63

Agora, quando nós chegarmos às trombetas, nós vamos voltar ali atrás e vamos pegar em cada uma 
dessas guerras e vamos mostrar-lhe que elas seguiram essas igrejas. Nós vamos mostrar-lhe que elas 
seguiram estes Selos. Guerras e rumores de guerras. Mas a trombeta representa distúrbio político; mas 
os Selos lidam com distúrbios religiosos, veja.

Um Selo é aberto, é solta uma mensagem. E depois a igreja está sempre tão estabelecida nas suas 
próprias formas políticas e seja o que for e todos os seus dignitários e quando essa verdadeira 
mensagem desce, esse mensageiro surge e fá-los em pedaços. Está certo. Quando um Selo é aberto é 
um distúrbio religioso. É isso que tem acontecido.

Sim.

Eles ficam todos à vontade em Sião. A igreja fica completamente estabelecida e… “Já temos tudo 
feito.” Tal como a igreja de Inglaterra - estavam todos estabelecidos. A igreja Católica - todos 
estabelecidos e depois veio Lutero. Houve um distúrbio religioso. Sim, senhor, claro que houve.

64

Bem, a igreja continuou com Zwingli e depois de Zwingli vieram outros e até Calvino. E passado 
pouco tempo, a Igreja Anglicana estabeleceu-se e baixou a guarda. E depois veio Wesley. Houve um 
distúrbio religioso. Está certo. Veja, representa sempre um distúrbio religioso.

Agora, o Selo. Vamos ler por um pouco agora. Eu quero ver isto. Vamos ler… Eu acabo por falar 
muito.
65

E, havendo o Cordeiro aberto um dos selos , e ouvi, como em voz 
de trovão,…

[O que aconteceu?]

Oh, como eu gostava de ficar aí por alguns minutos! Espero agora que todos os que sabem estas 
coisas e estão à espera da consolação do Senhor vão agora estudar com muita atenção e nestas fitas 
também para que pensem nisto.

A primeira coisa que aconteceu, quando esse Cordeiro abriu aquele Primeiro Selo, foi um trovão que 
soou. Agora, isso é importante. Tem um significado. É um significado. Nada acontece sem um significado. 
Muito bem, um trovão, um trovão soou. Gostava de saber o que foi aquele trovão.

Vamos ler um pouco. Vamos abrir em Mateus… Não, vamos ver S. João em primeiro lugar. S. João, 
capítulo 12 e retenha-o por um minuto. S. João, capítulo 12 e agora vamos começar com o versículo 23 
de S. João 12. Agora ouçam aqui agora com muita atenção; depois não vão ter de se questionar mais 
acerca do que isso é.

66

E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do homem há-de ser 
glorificado.

Veja, você está no final de uma era ali. O Seu ministério está a terminar, veja. “É chegada a hora em 
que o Filho do homem há-de ser glorificado.” Então e a hora já veio em que a Sua Noiva deve ser 
arrebatada? E se a hora já veio em que não haverá mais tempo? O Anjo está pronto para colocar um pé 
sobre a terra e o outro sobre o mar com um arco-íris sobre Si, com os pés e dizer: “Já não há mais 
tempo.” E para além disso, Ele levantou a Sua mão e jurou que não haveria mais tempo quando isto 
acontecesse. Como isto é perfeito - um depoimento sob juramento para a Igreja! “É chegada a hora em 
que o Filho do homem há-de ser glorificado.”

Na verdade, na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer,
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fica ele só; mas, se morrer, dá muito fruto.

Quem ama a sua vida perdê-la-á, e, quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-
la-á para a vida eterna.

Se alguém me serve, siga-me, e, onde eu estiver, ali… estará, também, o meu servo. 
E, se alguém me servir, meu Pai o honrará.

Agora a minha alma está perturbada;…

Você diz: “Bem, Ele a chegar ao final do caminho e tem problemas?” O que é que o leva a pensar 
que quando algo espiritual importante acontece, isso perturba-o? Oh, bem.
67

Agora a minha alma está perturbada; e que direi eu? Pai, salva-me desta hora; mas 
para isto vim a esta hora.

Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, que dizia: Já o tenho glorificado, e 
outra vez o glorificarei.

Ora a multidão que ali estava, e que a tinha ouvido, dizia… havia sido um trovão:…

Então, quando o Cordeiro pegou no Livro e rompeu esse Primeiro Selo, Deus falou a partir do Seu 
trono eterno para dizer o que era aquele Selo que ia ser revelado. Mas quando foi colocado perante 
João, foi num símbolo. Quando João o viu, ainda era um mistério. Porquê? Nem sequer estava revelado 
naquela altura. Não pode ser revelado até àquilo que Ele disse aqui no tempo do fim. Mas veio num 
símbolo.

68

Quando veio o trovão, lembre-se, um alto som de um trovão é a voz de Deus. É isso que a Bíblia diz, 
veja - um soar de trovão! Eles pensaram que era um trovão, mas era Deus. Ele entendeu, porque Lhe foi 
revelado, veja. Era um trovão.

E repare, o Primeiro Selo abriu-se; o Primeiro Selo, quando foi aberto na forma de símbolo, ouviu-se 
um trovão! Agora, então e quando é aberto na realidade?

Ouviu-se um trovão assim que o Cordeiro rompeu o Selo. E o que é que isso revela? Não é tudo. 
Primeiro está com Deus, depois está num símbolo, depois é revelado, três coisas, veja. Está a surgir a 
partir do trono. Primeiro, não pode ser visto, nem ouvido, nem nada. Está selado. O sangue do Cordeiro 
pagou o preço. Trovejou quando Ele o falou. E quando fez isso, um cavaleiro num cavalo branco 
começou a aparecer. E continuava a ser um símbolo.

69

Agora veja. Ele disse que seria conhecido nos últimos dias, mas surge num símbolo da igreja. 
Entende, igreja? [A congregação diz: “Amém.” - Ed.] Surge num símbolo de uma igreja que… Eles sabem 
que há um Selo, mas o que isso é eles ainda não o sabem, porque é um cavaleiro num cavalo branco. E 
só será revelado no último dia, quando este mesmo Selo é aberto. Aberto para quem? Não é para Cristo, 
mas para a Igreja.

70

Repare, agora… Oh, bem, isso faz-me tremer. Eu espero que a Igreja verdadeiramente entenda. 
Aquilo que eu quero dizer, para vocês aí - eu vou chamar-vos Noiva. Entendem?

A Voz é um trovão. A Voz veio de onde? Do trono, de onde o Cordeiro tinha acabado de sair como 
intercessor. Agora Ele está aqui para assumir a Sua posição e os Seus direitos. Mas o trovão veio do 
interior do trono - trovejou! E o Cordeiro estava aqui fora. O trovão, de onde o Cordeiro tinha saído - 
deixou o trono do Pai para ir tomar o Seu próprio trono. Glória. Agora, não percam isto, amigos.
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Todos nós sabemos, como Cristãos, que Deus jurou a David que Ele ia levantar Cristo para se 
assentar no Seu trono e dar-Lhe um reino eterno aqui na terra. Ele fez isso. E Jesus disse: “Aquele que 
vencer o anticristo e todas as coisas do mundo assentar-se-á comigo no meu trono como eu venci e me 
assentei no trono do meu Pai.”

Agora, um dia Ele levanta-se do trono do Pai e vai assumir o Seu próprio trono. Agora, Ele vem para 
chamar os Seus súbditos. Como é que Ele os vai reclamar? Ele já tem o Livro da Redenção na Sua mão. 
Glória! Oh, apetece-me cantar um hino:

72

Em breve o Cordeiro vai tomar a Sua Noiva
Para estar sempre ao Seu lado,
Todo o exército do céu vai ser reunido (para ver isso);
Oh, será uma visão gloriosa,
Todos os Santos de branco sem mancha;
E com Jesus festejaremos eternamente.

Oh, bem. Fale-me de assentados agora em lugares celestiais, o que isso vai ser, se nós conseguimos
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sentir assim assentados aqui na terra antes do rapto chegar, nesta condição em que estamos agora e 
conseguimos disfrutar; de pé encostados à parede e de pé à chuva só para ouvir isto. Como é que vai 
ser quando O virmos ali assentado? Oh, bem. Oh, será um momento glorioso.

Ele sai do trono do Pai; avançou, o Seu Filho, para ser o… Ele é o Filho de David. Foi isso que Israel 
pensou que Ele ia ser naquela altura. Lembra-se que a mulher Sirofenícia disse: “Tu Filho de David”? 
Lembra-se do cego Bartimeu: “Tu Filho de David”? E Jesus sabendo qual era o plano, porém eles não 
sabiam. Eles tentaram forçá-Lo a assumir o trono. E até Pilatos Lhe perguntou. Mas Ele disse: “Se o meu 
reino fosse deste mundo, então os meus súbditos lutariam. O meu reino é de cima.” Mas Ele disse: 
“Quando orardes, orai «Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, assim como no céu.»” 
Amém. Como isto é grandioso e glorioso.

73

Ele saiu do trono do Pai para assumir o Seu próprio trono. Ele tem de vir agora da Sua obra de 
intercessão para reclamar o Seu próprio trono, os Seus súbditos redimidos. Foi por isso que Ele avançou 
desde o trono. É aí que a criatura semelhante ao leão disse a João: “Vem e vê.” Veja. Está a ler?

74

…um dos selos, e ouvi um dos quatro animais, como em voz de trovão…

Vocês sabem quais eram os animais. Nós vimos: um semelhante a um leão, um semelhante a um 
bezerro, um semelhante a um homem e um semelhante a uma águia. Agora, este primeiro animal disse… 
Veja, é um animal diferente de cada vez, até que passem os quatro cavaleiros. Há quatro animais e há 
quatro cavaleiros.

Repare, cada um destes animais anuncia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos voltar aí e 
provar qual é Mateus, qual é Marcos, qual é Lucas, qual é João, cada um enquanto passavam.

Agora, repare, um dos animais a dizer: “Vem e vê.” Ele ouviu o soar de um trovão e um dos animais 
dizia: “Agora vem e vê.” Por outras palavras, aqui está o Cordeiro e João está ali a observar aquilo a 
acontecer. O Cordeiro aparece desde o trono, como tendo sido morto - o sangue estava sobre Ele. Ele 
foi aquele que fora achado digno e quando Ele estendeu a mão e pegou no Livro, então tudo começou a 
clamar, a gritar e a fazer barulho, veja, porque eles sabem que a Redenção foi paga.

75

Agora, Ele veio para reclamar os que são Dele. Por isso, Ele pega no Livro, fica ali perante João e 
puxa-o, rompe o Selo, abre o Selo. E quando Ele abre o Selo, um trovão soou ali. E quando um trovão 
soou, não há dúvida que João deve ter saltado no ar, quando um trovão soou. E depois um dos quatro 
animais disse: “Agora, vem e vê o que isto é, qual é a revelação que está aqui debaixo. [Oh, bem] João, 
escreve aquilo que vês.”

76

Assim, João vai ver, vê o que isso era. João vai ver aquilo que o trovão disse. É nessa altura que 
esta criatura disse a João: “Vem e vê qual é o mistério debaixo do Primeiro Selo.” O trovão, a voz do 
Criador, fez soar isso. Agora, Ele tem de saber o que está ali. Oh, bem.

Mas pense, agora ele escreveu isto; mas quando ele começou a escrever aqueles outros sete 
trovões, disse: “Não escrevas.” Ele tinha sido comissionado a escrever tudo o que ele visse. Mas quando 
estes sete trovões lá em Apocalipse 10 soaram, disse: “Não os escrevas.” São mistérios.
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Nós ainda não sabemos o que eles são. Mas, na minha opinião, eles serão revelados de seguida. E 
quando forem, vão dar fé para essa graça de arrebatamento para essa Igreja. Nós já passamos por tudo 
aquilo que nós conhecemos. Ao longo de todas as dispensações, observamos tudo. Nós já vimos os 
mistérios de Deus. Já vimos o aparecimento do grande ajuntamento da Noiva nos últimos dias. Mas, 
ainda assim, há algo ali que ainda não conseguimos esclarecer. Há ali alguma coisa.

Mas eu imagino que quando aqueles mistérios começaram a surgir - Deus disse: “Espera agora. 
Espera um minuto. Eu vou revelar isso naquele dia. Não os escrevas, João, porque eles vão atrapalhar-
se com isso. Deixa. Mas eu vou revelar isso naquele dia em que houver necessidade de ser revelado.”

Eles nunca soaram sem razão. Lembre-se, como a pequena gota de tinta, tudo tem um propósito. 
Tudo tem uma causa. Repare, o Criador fez soar a Sua voz; e ele ouviu esta Voz e foi ver.

Mas agora o Cordeiro está a mostrar a João, no símbolo de uma igreja à semelhança da Escritura. 
Para que a Igreja saiba. O que é para escrever, Ele está apenas a mostrar-lhe, dizendo: “Não digas isto, 
diz só o que isto é. Não vás, João, nem digas: «Agora, isto é apenas o que isto é. Agora, aquilo que 
está debaixo deste sétimo selo…» Não vás dizer isso. (Porque se eu disser isso a João, então ao longo 
da era o plano inteiro vai ser quebrado). É um segredo!”

78

Ele quer apenas… A Sua vinda… Ele disse: “Ninguém saberá quando eu venho; eu apenas estou a ir” 
- só isso. Não me diz respeito saber quando. Eu vou apenas estar pronto, vê?

Então ele disse… Agora João foi. Ele pensou: “Vou ver isso agora.” E o que é que ele fez? Quando 
João apareceu, o que é que ele tem de fazer? Agora, ele tem de escrever isto para a Era  da  Igreja.  É
79
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isso que ele deve fazer - escrever isso para as Eras da Igreja. “Escreve aquilo que vires acerca destes 
sete castiçais de ouro no princípio. Escreve a esta Igreja e diz-lhes.”

Muito bem e um trovão apareceu. João sabia que era a voz de Deus. E depois a criatura semelhante 
ao leão disse: “Vem ver o que era” - e João foi, agora, com a sua caneta para escrever aquilo que ele ia 
ver.

80

Agora, ele nunca viu exactamente o que aquilo era. Ele nunca o entendeu. Mas aquilo que ele viu foi 
aquilo que Deus estava a enviar à Igreja durante um tempo. Agora Ele tem… Ele vai, Ele sempre faz, Ele 
torna-o claro quando é tempo de o tornar claro. Mas Ele não o tornou claro naquela altura. Porquê? 
Porque Ele ia manter um segredo até à última era. E o soar da mensagem do último anjo era para reunir 
estes mistérios; veja, torna-o claro.

Mas aquilo que João viu, ele apenas viu um cavalo branco a aparecer com um cavaleiro sobre ele; 
então foi isso que ele escreveu. Foi isso que ele disse: “Vem e vê.” Assim, João foi ver aquilo que ele 
conseguia ver para escrever à Igreja. E quando foi, ele viu um cavalo branco e aquele que estava sobre 
ele tinha um arco e saiu conquistando e para conquistar. E foi-lhe dada uma coroa. E agora, isso foi tudo 
o que João viu, por isso ele escreveu isso.
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Agora veja, isso está em símbolo. Essa é a forma em que a Igreja o recebeu; mas com a promessa 
de que no último dia Ele ia revelar, ia mostrar o que isso é. Deus nos ajude a entender.

Eras da Igreja… mas não é completamente dado a conhecer até à sétima mensagem desta última 
Era da Igreja. Repare, ele começa… Este mensageiro da Sétima Era da Igreja, se reparar, ele não inicia 
uma denominação como os outros fizeram. Lembre-se que ele não começa, não, se for ver, ele está 
contra isso.
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Elias estava contra isso? Claro que estava. João estava contra isso (com o Espírito de Elias)? Que 
tipo de Espírito Elias tinha sobre si? Ele era… Ninguém sabe muito acerca dele. Ele era apenas um 
homem; mas era um profeta. Ele foi odiado. Bem! E em que altura é que ele surgiu? Mesmo no tempo da 
popularidade de Israel, quando todos tinham ido para o mundo. E ele veio ali. E odiava as mulheres. Claro 
que sim. E gostava muito do deserto. Essa era a sua natureza.

Então aquelas pessoas deviam ter percebido quando aquele homem apareceu ali com aquele mesmo 
espírito sobre si. Apareceu ali, aquele João, não estava vestido como uma celebridade, como eu disse 
ontem à noite. Eles beijavam os bebés e casavam e enterravam e assim por diante. Mas este homem 
veio como um homem do deserto. O que é que ele era? Ele gostava muito do deserto.
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Outra coisa que ele fez foi odiar a denominação. Ele disse: “Agora, não comecem a dizer: «Nós 
pertencemos a isto ou aquilo» - porque eu vos digo que Deus é capaz destas pedras suscitar filhos a 
Abraão.” Ele não cedia. Disse: “Vieram ver uma cana agitada pelo vento?” João não! Não, senhor.

O que é que ele também fez? Tal como Elias tinha dito a Jezabel, ele disse a Herodias. Ele avançou 
perante Herodes e disse-lhe na cara: “Não te é lícito tê-la.” Ela cortou-lhe a cabeça por causa disso. Ela 
tentou apanhar Elias. Esse mesmo espírito que estava em Jezabel estava naquela mulher. E a mesma 
coisa está na igreja Jezabel hoje - a mesma coisa.
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Agora, repare. Que grande lição vemos aqui. E agora, parece que aquelas pessoas teriam percebido. 
João começou a gritar com aquelas pessoas e estava ali, parecia que teriam percebido que aquele era 
esse Espírito de Elias. Eles deviam ter percebido que era isso.

Agora, descobrimos ao passarmos pelas Eras da Igreja, de acordo com a Escritura, que temos 
prometido um regresso desse Espírito antes do tempo do fim. É verdade? [A congregação diz: “Amém.” - 
Ed.] Agora, e repare, vai reparar na natureza disso. Agora, ele não vai iniciar outra Era da Igreja como 
Lutero e Wesley e como todos os outros fizeram. Ele não vai iniciar outra igreja, porque não há mais Eras 
da Igreja futuras. Não vão haver mais. Assim, ele tem de estar contra isso, porque o seu Espírito será 
exactamente como eles foram lá atrás - o mesmo Espírito.
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Como eu disse ontem à noite, agradou a Deus usá-lo três vezes diferentes. Esse é o número Dele, 
três, não é dois; três. Ele já o usou duas vezes, agora vai usá-lo novamente. Ele disse isso. Ele 
prometeu.

Agora, repare, Ele… repare agora quando Ele fez. Ele não vai iniciar uma denominação porque a Era 
da Igreja de Laodicéia é a última era. E o mensageiro do sétimo anjo, que é o sétimo mensageiro à 
Sétima Era da Igreja, é o homem que vai revelar, através do Espírito Santo, todas estas coisas 
misteriosas que vão ser… Quantos estiveram aqui ontem à noite? Vamos ver as vossas mãos. Acho que 
não vou ter de ler isso então. Vocês sabem onde isso está - o capítulo 10, vejam. Muito bem.

86

Muito bem.
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Os reformadores vieram para reformar a Era da Igreja anterior, caída, que os precedeu. Depois dos 
reformadores virem e reformarem a Era da Igreja desde onde estava e voltou para o mundo, então 
começaram uma nova Era da Igreja. Sempre fizeram isso. Sempre. Agora, nós já vimos isso. Vê?
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Por outras palavras, tinha existido aqui a era da igreja Católica, a igreja Católica Romana. Depois 
veio Lutero, um reformador. Ele é chamado reformador. E o que é que ele faz? Ele começa ali a bater e 
quando o faz protesta contra a igreja. E a primeira coisa que damos conta, o que é que ele faz? Ele 
constrói a mesma coisa de que ele saiu, outra igreja.

Depois eles têm outra Era da Igreja. Depois, a primeira coisa que damos conta é que aqui vem… A 
Era da Igreja está numa confusão tal que depois vem John Wesley, outro reformador. Veja, constrói 
outra Era da Igreja. Vê o que eu quero dizer? Outra Era da Igreja foi construída. Eles são todos 
reformadores.

Repare. Esta última mensagem da última Era da Igreja não é um reformador, ele é um profeta; não é 
um reformador. Mostre-me onde é que um profeta já iniciou uma Era da Igreja. Ele não é um reformador; 
ele é um profeta. Os outros foram reformadores, mas não profetas. Se eles tivessem sido… A Palavra do 
Senhor vem ao profeta. É por isso que eles continuaram no baptismo no Pai, Filho e Espírito Santo e 
todas estas coisas - porque eles eram reformadores e não eram profetas.
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Mas, ainda assim, eles foram grandes homens de Deus e viram a necessidade do dia em que viveram. 
E Deus ungiu-os e eles foram lá e rasgaram aquelas coisas em pedaços. Mas a completa Palavra de Deus 
nunca veio a eles, porque eles não eram profetas. Eram reformadores.

Mas nos últimos dias, terá de ser um profeta para pegar nos mistérios de Deus que eles teriam, 
porque os mistérios só seriam conhecidos pelos profetas. Tem de ser este homem a vir. Vê o que eu 
quero dizer agora? Não pode ser um reformador; tem de ser um profeta, porque tem de ser alguém que 
tenha um dom e que fique ali e capte a Palavra.
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Agora aqueles reformadores sabiam que alguma coisa estava errada. Lutero sabia que aquele pão 
não era o corpo de Cristo e por isso pregou: “O justo viverá pela fé” - e essa foi a sua mensagem. E 
quando John Wesley apareceu, ele viu que havia a santificação, por isso pregou a santificação. Essa foi 
a sua mensagem, veja. Os Pentecostais trouxeram a mensagem do Espírito Santo e assim por diante. 
Mas nos últimos dias, nesta última era, o mensageiro não vai iniciar nenhuma reforma, mas vai tomar 
todos os mistérios que esses reformadores deixaram e vai juntá-los e vai solucioná-los para as pessoas.

Deixe-me ler outra vez. Soa-me tão bem que eu gosto de ler.90

E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua 
cabeça… estava o arco celeste, e o seu rosto era… o sol, e os seus pés como colunas de 
fogo;

Agora nós vimos a mesma coisa, que era Cristo. E nós sabemos que Cristo é sempre o mensageiro à 
Igreja. Muito bem. Ele é chamado coluna de fogo, o Anjo do concerto e assim por diante.

E tinha na sua mão um livrinho aberto…

[Agora, os selos já foram abertos aqui. Nós estamos a abri-los agora, mas nisto, a coisa está 
aberta].

…e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra;

E clamou, com grande voz, como quando brama o leão; e, havendo… clamado, os sete 
trovões fizeram soar as suas vozes. [Bem, completo].

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. 

 [escrever o quê? Aquilo 
que eles disseram] [Deus]

[Não o escrevas, veja].

E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra… levantou a sua mão ao céu,

E jurou, por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a 
terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora;…

[Veja! Não se esqueça disto agora, enquanto continuamos.]91

Mas, nos dias  da voz do sétimo anjo,…[dias]

Esse último anjo, anjo terreno. Este anjo desceu do céu. Não foi Ele; Ele desceu do céu. Mas está a 
falar aqui da voz do sétimo anjo. Já que anjo significa um mensageiro. Todos sabem isso. E um 
mensageiro para a Era da Igreja…
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…nos dias da voz do sétimo anjo, quando começar a soar, o mistério…

[Sete selos, tudo isso, todos os mistérios]

…de Deus se cumprirá, como anunciou aos profetas, seus servos.

O mistério completo é desvelado. Esse é o ministério daquele anjo. Veja, é tão simples que as 
pessoas não prestam atenção a isso. Mas aqui será perfeitamente vindicado por toda a parte. Será 
perfeitamente conhecido. Todos os que quiserem ver conseguem ver. Está certo. Mas aqueles… Jesus 
disse, como disse quando veio, disse: “Tendes olhos e não vedes. Isaías disse que sim. Tendes ouvidos e 
não ouvis.”

92

Assim vemos que… Isso assustou-me. Eu olhei para ali para aquele relógio e pensei que eram dez 
horas. Mas tenho… ainda não são nove horas. Muito bem. Oh, bem! Vamos ver isto agora!

Repare (eu gosto muito disto). Os outros eram reformadores, mas por serem grandes homens de 
Deus, vendo a necessidade do dia, trouxeram a reforma. Mas Apocalipse 10 dizia que a sua mensagem 
iria revelar; (não é reformar), revelar os segredos; revelar os segredos. É a Palavra no homem. Hebreus 
4 disse isso: “a Palavra de Deus é mais aguda que uma espada de dois gumes, penetrando até… divisão 
e é apta para revelar os segredos do coração” - veja. Este homem não é um reformador; ele é um 
revelador. Revelador de quê? Dos mistérios de Deus. Naquilo que a igreja tornou tudo confuso e tudo o 
resto, ele surge com a Palavra de Deus e revela a coisa, porque ele vai restaurar a fé dos filhos de volta 
aos pais. A fé original da Bíblia será restaurada pelo sétimo anjo. Agora, oh, como eu gosto muito disto. 
Todos os mistérios dos Selos que os reformadores nunca entenderam completamente, veja.

93

Agora, olhe para Malaquias 4 só por um minuto. Anote. Ele é um profeta e restaura a fé original dos 
pais. Agora, estamos à espera que essa pessoa apareça em cena. Ele vai ser tão humilde que dezenas 
de milhões de milhões vão… Bem, vai haver um pequeno grupo que vai entender.

94

Lembra-se no outro dia quando João devia vir, a profetizar acerca de um mensageiro antes que 
Cristo viesse, uma voz do que clama no deserto? Malaquias viu-o. Veja, no capítulo 3 de Malaquias está 
a vinda de Elias que devia vir e preceder a vinda de Cristo. Você diz: “Oh, não, não, Irmão Branham, isso 
é no capítulo 4.” Peço desculpa. Jesus disse que era no capítulo 3.

Agora veja S. Mateus, no capítulo 11 e no versículo 6. Ele vai dizer isto (capítulo 11, creio que é no 
versículo 6 - 4, 5 ou 6, por ali). Ele disse: “Se o podeis receber, [Ele estava a falar acerca de João], 
este é aquele de quem foi falado: «Enviarei o meu mensageiro diante da minha face.»” Agora leia 
Malaquias 3.

95

Alguns deles tentam aplicar isso a Malaquias 4. Não, senhor! Não é isso. Repare, Malaquias 4, assim 
que esse mensageiro surge, o mundo é completamente queimado e os justos pisarão no milénio as cinzas 
deles. Assim, veja, se disser que é ele ali, então a Bíblia diz uma coisa que não aconteceu. Já tivemos 
dois mil anos e o mundo ainda não foi queimado e os justos ainda não vivem nele. Assim, tem de ser no 
futuro.

Oh, bem. Se vier aqui a Apocalipse e vir aquilo que o mensageiro no final desta era deve fazer, então 
vai ver o que é. Ele tem de ser um profeta. Ele tem de captar estas pontas soltas, que estes 
reformadores não viram, e colocá-las aí.

Como é que Mateus 28:19 se compara com Actos 2:38 sem a revelação espiritual de Deus? Como é 
que estas pessoas dizem que os dias dos milagres já passaram e assim por diante, sem a revelação de 
Deus? - a única forma de chegarem a saber, de saber se é certo ou errado. Vê? Mas vieram pelos 
seminários…
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Espero que tenhamos tempo de entrar nisso. Eu quero apressar-me, porque quero mantê-los aqui 
durante uma semana (vocês sabem o que eu quero dizer) nesta abertura destes Selos. Eu tenho um dia 
e gostava de ter oração pelos enfermos nesse dia, se conseguir.

Agora, veja, Malaquias 4, ele é um profeta e restaura a fé original dos pais. No tempo do fim, 
quando vem o período da tribulação (agora, aqui está uma coisa em que vamos voltar atrás num minuto) 
onde os três anos e meio ou as setenta semanas de Daniel, a última metade das setenta semanas de 
Daniel, que são três anos e meio… Agora, nós… Quantos se lembram disso das Eras da Igreja? Há 
setenta semanas determinadas. Veja como isso foi perfeito. Disse: “O Messias virá e será cortado como 
um sacrifício no meio da semana e a oblação vai terminar.”

97

Depois, ainda há três anos e meio à espera da doutrina Messiânica para o Judeu. E Deus não trata 
com o Judeu e com o Gentio ao mesmo tempo. Ele trata com Israel como uma nação; com o Gentio 
como indivíduo. Ele não vai tomar os Gentios como a Sua noiva; Ele está a tirar um povo dos Gentios, 
veja. Agora, Ele trata com Israel como uma nação. Agora, ali está ela agora como uma nação.

98
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Eu recebi uma carta hoje de Paul, Paul Boyd, e ele estava a dizer-me, disse: “Irmão Branham, é 
mesmo verdade. Estes Judeus ainda têm um sentimento estranho em relação aos Gentios, não importa o 
que aconteceu.” Claro que sim. Tem de ser.

Quando Martinho Lutero fez a proclamação que todos os Judeus deviam ser expulsos e os seus 
edifícios queimados porque eram anticristo. Vê? Martinho Lutero fez essa afirmação nos seus escritos.
99

Agora, Hitler apenas cumpriu aquilo que Martinho Lutero disse. Porque é que Martinho Lutero disse 
isso? Porque ele era um reformador, não era um profeta. Deus lidou com esse profeta, abençoou Israel. 
Ele disse: “Todo aquele que te abençoar será abençoado e todo aquele que te amaldiçoar será 
amaldiçoado.” Como é que um profeta pode surgir e negar aquilo que outro profeta disse? Não pode fazer 
isso. Tem de estar em harmonia.

É por isso que eles classificam… Veja, supõe-se que a Alemanha é uma nação Cristã. E a forma como 
eles trataram Israel, ainda têm um certo remorso - e não se pode culpá-los. Mas lembre-se. Se houver 
aqui alguns Judeus, não se preocupem. O dia está a chegar! Deus nunca os poderá esquecer. Eles foram 
cegados por nossa causa.
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Sabe o que Ele disse, ao profeta… O profeta clamou e disse: “Vais esquecer Israel?”

Ele disse: “Pega nessa vara e qual é a altura do céu? Qual é a profundidade do mar?”

Ele disse: “Não consigo medir.”

Ele disse: “Eu nunca me poderei esquecer de Israel.” Esse é o Seu povo, os Seus servos. E os 
Gentios são apenas uns poucos tirados ali para a Sua noiva. Exactamente! Essa é a noiva.

Agora, há setenta semanas que foram determinadas, perfeitamente, como Daniel disse que o 
Messias viria e seria cortado no meio da semana. Jesus profetizou três anos e meio. Agora, no meio 
destes três anos e meio de Daniel, no meio deles, Ele foi cortado. E agora a última parte é o período de 
tribulação em que a igreja Gentia é… Oh, isto é muito bom! Não perca isto. A noiva vai com o noivo, 
então depois do milénio avança sobre as cinzas dos ímpios.
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Deixe-me mostrar-lhe uma coisa aqui. Enquanto temos isso em mente, vamos apenas mostrar-lhe 
aquilo que diz, aquilo que a Bíblia diz. E nós não podemos negar que isto é a Palavra de Deus. Se 
fizermos isso, então somos incrédulos. Veja, temos de crer. Você diz: “Eu não entendo.” Nem eu, mas eu 
estou à espera que Ele o revele. Veja.
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Porque, eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos 
, sim,… 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.

[como os 
Americanos e assim por diante]
[Vão arder]

Como é que têm inferno eterno aí então? Veja, são os últimos dias em que estas coisas estão a ser 
reveladas. Não há nenhum lugar na Bíblia que diga que o inferno é eterno. Para ter… para ser um inferno 
eterno, teria de ter vida eterna para permanecer ali. Só há uma forma de vida eterna e é por isso que 
estamos a lutar. Tudo aquilo que teve um princípio, tem um fim. O inferno foi criado para o diabo e os 
seus anjos e será consumido e será destruído. Está certo. Vê? Mas quando isto acontecer, não lhes 
deixará nem raiz nem ramo.
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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.

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

Onde é que os ímpios vão estar depois da tribulação? Em cinzas!

Lembrai-vos… das leis de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, 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;

Amém! Aqui está o Velho Testamento a encerrar dessa forma e aqui está o Novo Testamento a 
encerrar com a mesma coisa. Como é que vai manter isto afastado? Não pode. Veja: “Eu vos envio o 
profeta Elias antes que venha esse dia;”

104

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.

Aí está. Essa é a Palavra do Senhor. Ele prometeu. Tem de vir.
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E agora, se reparar como isto acontece… é belo como Deus o faz. A noiva vai com o noivo e depois 
disso os ímpios são queimados com o fogo que nunca se apaga. E depois do mundo ser purificado, 
reproduz-se…

105

Tudo tem de fazer isso - tem de passar por um estado de purificação. Os vulcões vão irromper 
naquele grande tempo do fim e o mundo vai rebentar e vai entrar em erupção e vai passar. E todas 
estas fossas de pecado e tudo o que está sobre a terra vão ser moldados até serem nada. Vão ser 
queimados com um calor tão fervente que vão ser… Como aquela lixívia que envia a cor da tinta de volta 
à sua criação original. O fogo de Deus vai ser tão quente que também vai mandar toda a coisa imunda 
de volta à sua condição outra vez, quando Satanás e todo o pecado forem queimados e tudo o resto. E 
depois ela vai surgir tão bela como estava no jardim do Éden. Está certo. Oh, essa grande hora está 
mesmo à nossa frente!

Durante o período de tribulação (aqui está aquilo que eu quero que repare agora, uma coisa que eu 
coloquei aqui), durante este período de tribulação, depois que a Noiva já foi chamada e a igreja passa 
pelo período de tribulação, os cento e quarenta e quatro mil são chamados pelas duas testemunhas de 
Apocalipse onze. Agora veja, vão profetizar durante mil duzentos e sessenta dias, vestidos em pano de 
saco.
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Agora, nós sabemos que este calendário Romano tem… Nós temos por vezes vinte e oito dias e 
trinta e trinta e um, mas, na verdade, o calendário diz isto: trinta dias todos os meses. Certo. E veja mil 
duzentos e sessenta dias e coloque aí trinta e veja como fica. Exactamente três anos e meio. Esse é o 
tempo. Esse é o tempo destinado à mensagem Messiânica para que seja pregada a Israel, como foi lá 
atrás. Quando Ele volta e Se dá a conhecer num símbolo, quando Ele vier…
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Quando José foi levado até ao país e foi rejeitado pelos seus irmãos por ser um homem espiritual… 
Ele conseguia ter visões e interpretar sonhos. E quando o fez, foi levado até ao país e foi vendido por 
quase trinta peças de prata.

108

Ele representou exactamente Cristo, porque era o Espírito de Cristo nele. Repare no que aconteceu 
naquela altura. E repare que quando ele fez isto, ele foi colocado numa prisão. E um homem foi salvo e o 
outro perdeu-se - exactamente Jesus quando esteve na prisão na cruz. Um ladrão foi salvo e o outro 
perdeu-se. Exactamente. Lançado numa sepultura, tido como morto e foi tirado e ascendeu até à destra 
de Faraó, de forma a que ninguém podia ver Faraó sem ver José primeiro. Jesus assentado à destra de 
Deus e nenhum homem pode vir ao Pai a não ser pelo Filho. Está certo.

E repare, sempre que José saía… quando José se levantava dessa destra daquele trono… Veja! 
Glória! Ali estava José à destra de Faraó. E quando José se levantava para deixar aquele trono, a 
trombeta soava. “Ajoelhem-se, todos! José vem aí!”

109

Quando aquele Cordeiro sai do trono lá nos Seus dias da obra de mediador, quando Ele deixar o trono 
ali e tomar aquele Livro de Redenção e avançar, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará! Aí 
está Ele!

Repare, e quando José, rejeitado pelos seus irmãos, foi-lhe dada uma esposa Gentia. Potifar tinha-
lhe dado… ou, Faraó tinha-lhe dado uma esposa Gentia e ele teve filhos Gentios - metade Gentios e 
metade Judeus. Eles transmitiram um grande símbolo quando Jacó os estava a abençoar - Efraim de um 
lado e Manassés do outro lado - ele cruzou as suas mãos e deu a bênção ao filho mais novo. E as duas 
crianças foram acrescentadas às doze tribos, que eram apenas dez naquela altura. E ele abençoou-os 
em Jacó. E José, o seu filho profeta, ali de pé disse: “Pai, fizeste errado.” Disse: “Colocaste a mão 
direita sobre o filho mais novo, quando devia estar sobre o mais velho.”
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Ele disse: “Eu sei que as minhas mãos estão cruzadas, mas Deus cruzou-as.” Porquê? Israel, tendo o 
direito a ser uma noiva, rejeitou e vendeu a sua primogenitura e ela passou do filho mais velho, Israel, 
para o mais novo, Gentio; e as bênçãos passaram dali pela cruz até ao mais novo.

Mas repare. Depois disso, veja, através disso… quando todos… ele tomou a sua noiva. Mas quando 
aqueles rapazes vieram comprar comida… Oh, é uma bela imagem. Eu estou fora do Selo, mas tenho de 
dizer isto, veja, porque você vai perceber melhor a imagem, eu creio.

111

Repare. Agora, quando eles vieram comprar comida, você sabe que José reconheceu-os 
imediatamente. E José era o filho da prosperidade. Não importa onde ele estivesse, ele sempre 
prosperou. Espere até Ele voltar à terra novamente - espere até o nosso José voltar. “O deserto 
florescerá como uma rosa e o Sol da justiça nascerá com cura nas suas asas.” Oh, bem! Todos esses 
cactos à volta do Arizona vão passar a ser belas árvores. Será belo.

Repare, aqui vem ele, e ele prega-lhes uma partida. E ele manda chamar e diz: “O meu pai ainda 
vive?” Vê? Ele queria saber se o pai daquele rapaz estava vivo.
112
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Ele disse: “Sim.”

Ele sabia que aquele era o seu irmão. Mas reparou? Quando ele se preparou para se revelar aos seus 
irmãos e viu o pequeno Benjamim, que tinha nascido depois de ele ter partido… e isso representa estes 
Judeus como os cento e quarenta e quatro mil que são reunidos ali agora desde que Ele partiu. E quando 
ele voltou, ele disse… Ele olhou para Benjamim. O seu coração estava prestes a desfazer-se. E lembre-
se, eles não sabiam que ele sabia falar Hebraico. Ele estava com um intérprete. Ele comportava-se como 
um Egípcio, veja.

E depois quando foi revelado… Ele queria dar-se a conhecer. Ele continuava a olhar para o pequeno 
Benjamim. E lembre-se, ele mandou a sua esposa embora. Ela estava no palácio quando ele se deu a 
conhecer aos seus irmãos. E a Noiva Gentia, a Esposa… Depois que Jesus foi rejeitado pelo Seu próprio 
povo, Ele tomou uma Noiva Gentia e vai tirá-la daqui para a levar para o palácio, para a casa do Seu Pai 
na glória para a ceia das bodas e vai voltar rapidamente para Se dar a conhecer aos Seus irmãos, os 
cento e quarenta e quatro mil. Ali está Ele! E lembre-se, olhe para os símbolos. Perfeitamente.
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E quando ele voltou para onde isto estava a acontecer, ele olhou para eles e disse… começou a 
olhar e eles começaram a falar. Eles disseram: “Agora Rúben, sabes que agora vamos sofrer. Vês? Porque 
sabes o que fizemos? Nós temos este rapaz nesta condição. Agora, não devíamos ter vendido o nosso 
irmão.” Aquele era o irmão deles ali, aquele príncipe poderoso e não o sabiam.

114

É por isso que Israel não O consegue entender hoje. Ainda não é a hora de o saberem. E depois 
ele… eles pensaram que ele não entendia Hebraico, mas ele estava a ouvi-los com atenção. Eles 
disseram: “Agora vamos sofrer.”

E José, quando olhou para eles, não conseguiu aguentar mais. Agora lembre-se, a sua esposa e os 
seus filhos estavam no palácio naquela altura - os santos partiram, fora da presença - e ele disse: “Eu 
sou José, vosso irmão.” E ele correu e agarrou no pequeno Benjamim, abraçou-o e começou a chorar. E 
ele deu-se a conhecer.
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Então eles disseram: “Agora, sabemos que vamos sofrer, porque o vendemos. Fomos nós que o 
vendemos. Fomos nós que o tentamos matar. Agora sabemos que ele nos vai matar.”

Ele disse: “Não, não fiquem zangados com vocês mesmos. Vocês apenas fizeram isso para 
preservação da vida. Foi por isso que Deus me enviou aqui.” E quando Ele Se der a conhecer, a Bíblia diz, 
enquanto chegamos a isso, que quando Ele Se dá a conhecer aos cento e quarenta e quatro mil ali - o 
pequeno Benjamim do dia e o remanescente daqueles Judeus deixados ali - quando Ele Se der a 
conhecer, eles vão dizer: “Onde recebeste essas cicatrizes? O que fazem elas nas Tuas mãos?”

Ele vai dizer: “Oh, eu recebi-as na casa dos meus amigos.”

Oh, então eles vão entender que mataram o Messias. Mas o que é que Ele vai dizer? O mesmo que 
José disse: “Vocês fizeram isso para preservação da vida, não estejam… para preservação da vida. Não 
fiquem zangados com vocês mesmos.” Porque os Gentios não seriam trazidos, se os Judeus não tivessem 
feito esse truque vendados. Assim, Ele salvou a vida da Igreja com as coisas que eles fizeram. Assim, aí 
está. É por isso que hoje eles não conseguem entender isto. Não é a hora.
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Tal como nós não conseguíamos entender estas coisas até que chegou o tempo para que fosse 
entendido. Oh, bem.

Sete trovões de Apocalipse - que Ele possa mostrar à Noiva como se preparar para a grande 
translação de fé. Agora, (vamo-nos apressar, porque apenas temos acerca de quinze, vinte minutos).
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Agora, o que significa este “cavalo branco”? Deixe-me ler isto. Eu tenho estado tão distante. 
Desculpem-me por sair do meu tema, mas eu vou ler o versículo novamente, os dois versículos.

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

E olhei, e eis um cavalo branco…

[Agora, vamos ao versículo 2]

…um cavalo branco e o que estava assentado sobre ele tinha um arco; e foi-lhe dada… 
uma coroa , e saiu vitorioso, e para vencer.[ele não a tinha naquela altura]

[Isso é tudo. Isso é o Selo.]

Agora, vamos ver os símbolos. Nós vimos o que o trovão significa. Perfeitamente, nós sabemos isso. 
O trovão era a voz de Deus quando o Selo se abre.
118
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Agora, o que significa o cavalo branco? Agora, é aqui que entra a revelação. Eu tenho a certeza 
absoluta disto e sei que isto é a Palavra. Eu já li todos os livros que consegui encontrar sobre isso. E 
com um… Da última vez que eu estive… tentei falar sobre isso, só ensino, há cerca de trinta anos atrás, 
eu peguei no livro… Alguém me disse que os Adventistas tinham mais luz acerca da segunda vinda de 
Cristo do que qualquer pessoa que eles conhecessem, por isso eu encontrei alguns bons livros deles, 
para os ler. Eu vi o livro de Smith sobre “A Revelação de Daniel”. Ele disse que este cavalo branco que 
surgiu era branco e que simbolizava um conquistador e nesta conquista…

Muitos de vocês, irmãos Adventistas aqui, conhecem o livro e muitos de vocês conhecem outros 
também, por os lerem. E outros, eu li dois ou três. Eu li… não me lembro do nome… Há mais dois livros 
que eu li e os dois homens concordavam que isso estava certo. Esses são bons doutores, supõe-se que 
são dos melhores, com a melhor luz. Assim eu pensei: “Bem, se eu não sei, vou apenas dizer aquilo que 
eles disseram, vou tentar ensinar dessa forma.” Eles deram uma boa explicação sobre isso, aquilo que 
realmente significava.

E ele disse: “Agora aqui está um cavalo branco e um cavalo branco é um poder - ao ataque.” E 
disse: “O homem que estava sobre ele era o… o cavalo branco era o Espírito Santo que surgiu na era 
primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Ele tinha um arco na sua mão, o que 
representava o mesmo que o Cupido. Ele disparava as setas do amor até aos corações das pessoas, o 
amor de Deus, e conquistou.”
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Agora, isso soa muito bem; mas não é a verdade. Não, senhor. Não era. O branco significa, de facto, 
justiça. Nós sabemos isso. O branco significa justiça. Os doutores ensinaram que era o Espírito Santo a 
conquistar na primeira era. Mas a minha revelação, pelo Espírito Santo, não é assim.

A minha revelação pelo Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são exactamente a mesma 
pessoa, apenas numa forma diferente. Assim, aqui está Cristo, o Cordeiro. Nós sabemos que Ele era o 
Cordeiro. Ele está aqui com o Livro na Sua mão e ali vai o cavaleiro do cavalo branco. Vê? Assim, não 
era o Espírito Santo.

Agora, esse é um dos mistérios dos últimos dias, como é que Cristo pode ser as três pessoas numa. 
Não são três pessoas diferentes - Pai, Filho e Espírito Santo - sendo três deuses, como os Trinitarianos 
nos tentam dizer que é. São três manifestações da mesma Pessoa. Ou pode chamar-lhe três ofícios. Se 
estiver a falar com ministros, não usaria ofício, porque… (acabei de pensar que estou a ser gravado na 
fita. Assim, vou dizer-lhe…) Claro que Cristo não podia dizer: “Eu vou orar no meu ofício e Ele vai enviar-
vos outro ofício.” Nós sabemos isso. Mas se quiser fazer disso… são três atributos do mesmo Deus. Não 
são três deuses; três atributos do mesmo Deus, veja. E assim, como é que Cristo podia estar ali com um 
cavalo branco a conquistar e aqui com um Livro na Sua mão? No entanto, não é assim; não é Cristo.

120

Repare. Agora, o Espírito Santo, na revelação… E Cristo é… o Espírito Santo é Cristo noutra forma. 
Está certo. Repare, é um Cordeiro que abriu o Livro e o Cordeiro é Cristo. E Cristo não é mais visto a 
partir daquela altura. Mas Ele é visto no Livro de Apocalipse, no capítulo 19, a vir num cavalo branco. Se 
quiser ler isso, vamos abrir em Apocalipse 19:11-16. Vamos ler rapidamente, enquanto estamos… Se 
tivermos tempo suficiente, espero eu, para tornar isto um pouco melhor para nós. (19:11) Começando 
no versículo 11 e vamos ler, incluindo o 16.
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E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco…

[não é na terra; no céu, veja]

…e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e julga e peleja com 
justiça.

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

[olhe para os diademas]

Gostava de parar aí só por um minuto. Oh, bem, tenho uma boa noção, mas talvez [palavras 
imperceptíveis]. Ninguém sabe isso. Já reparou que o nome de Jeová não está correcto? Todos sabem 
isso. Dr. Vayle, você sabe que é verdade. Os tradutores nunca conseguiram traduzi-lo. É soletrado J-U-
H-V. J-V-H-U, melhor dizendo. Não é Jeová. Eles não conseguiam tocar nisso. Eles não sabem o que isso 
é. Eles apenas lhe chamam Jeová, mas esse não era o Seu nome.
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Veja. Sempre que uma vitória é conquistada ou alguma coisa acontece, um nome é mudado.

Olhe para os dias de Abraão. Ele era primeiro Abrão e nunca podia ter aquele bebé até que o seu 
nome fosse mudado para Abraão. E Sarai, S-a-r-a-i, não podia ter senão um ventre morto até que o seu 
nome foi alterado para S-a-r-a.

123
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Jacó significa suplantador - enganador - e ele era isso mesmo. Ele colocou peles de ovelha sobre si 
mesmo e enganou o seu pai profeta para tomar o direito à primogenitura. Ele colocou ramos de choupo 
na água, salpicou-os, assustou o gado quando estavam prenhas com as crias, para fazer gado e ovelhas 
salpicadas. Não passava de um enganador. Mas uma noite ele agarrou-se a algo real e ele sabia que era 
real. E ele permaneceu com aquilo e firmou-se até que venceu. E o seu nome foi alterado e chamou-se 
Israel, que significa um príncipe com poder diante de Deus. Está certo? Todo o vencedor…

Simão era um pescador. Mas quando a sua fé se firmou e conheceu que era Jesus - quando ele Lhe 
disse que era o Messias e disse-lhe qual era o seu nome e qual era o nome do seu pai - ele venceu e 
passou de Simão a Pedro.

Saúl, um bom nome. Saúl foi um rei certa vez em Israel, mas Saúl não encaixava num apóstolo. 
Podia estar bem para um rei, mas não para um apóstolo [na língua Inglesa, Saúl e Saulo são o mesmo 
nome - Trad.]. Por isso, Jesus mudou o seu nome. De quê? De Saulo para Paulo. Olhe para os filhos do 
trovão [Marcos 3:17 - Trad.] e assim sucessivamente.

E Jesus, o Seu nome na terra era Redentor - Jesus. Quando Ele estava na terra, Ele era o redentor, 
é verdade. Mas quando Ele conquistou a morte e o inferno e os venceu e ascendeu ao alto, Ele recebeu 
um novo nome. É por isso que eles clamam da forma que clamam e não recebem nada. Será revelado 
nos trovões.
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Repare, o mistério. Ele está a vir, a cavalgar. Tem de haver alguma coisa para mudar esta Igreja, 
você sabe isso. Tem de haver alguma coisa! Repare. Ninguém sabe a não ser Ele. Agora, repare, ninguém 
sabe a não ser Ele.
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E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual se chama é A 
Palavra de Deus [Oh, bem.]

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

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

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

Aí vem o Messias! Aí está Ele; não é este homem neste cavalo aqui. Veja a diferença. Aqui está Ele 
de pé com o Livro na Sua mão aqui! A obra de redenção está apenas… Ele ainda não tomou o seu lugar.
126

Assim, não foi o Cristo que apareceu, o Espírito Santo. Não é para discordar com esses grandes 
homens. Não, senhor, eu não faço isso. Eu não queria fazer isso, mas isto é a minha revelação sobre 
isso, veja. Se tiver algo diferente, bem, está tudo bem. Mas não está tudo bem para mim, veja. Eu creio 
desta forma.

Repare. Cristo não é mais visto, veja, desde esse tempo ali. Mas Ele está num cavalo branco. Assim, 
se este homem está a cavalgar sobre um cavalo branco, ele é apenas um imitador de Cristo, veja. 
Entendeu? Repare, o cavaleiro sobre o cavalo branco não tem nenhum nome. Ele pode usar dois ou três 
títulos, mas não tem nenhum nome. Mas Cristo tem um nome! Qual é? A Palavra de Deus! “No princípio 
era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus… E o Verbo se fez carne” - vê?
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O cavaleiro não tem nome nenhum, mas Cristo é chamado “A Palavra de Deus.” É isso que Ele é. Ele 
é chamado assim. Agora, Ele tem um nome que ninguém conhece, mas Ele é chamado “A Palavra de 
Deus.” Este homem não tem nome nenhum, veja, mas está sobre um cavalo branco.
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O cavaleiro não tem flechas para o seu arco. Reparou? Ele tinha um arco, mas nada é dito acerca de 
ter flechas. Assim, ele deve estar a fazer bluff. Está certo. Talvez tenha muito trovão e nenhum 
relâmpago [em Português usa-se a frase “muita parra e pouca uva” para expressar a mesma ideia - 
Trad.]. Mas vê que Cristo tinha relâmpago e trovão, porque da Sua boca sai uma aguda espada de dois 
gumes e Ele fere as nações. E este homem não consegue ferir nada, veja, mas está a fazer o papel de 
um hipócrita. Ele está a surgir a cavalgar sobre um cavalo branco, saindo para conquistar.

Cristo tem uma espada aguda e veja. Sai da Sua boca. A Palavra viva. Essa é a Palavra de Deus 
revelada aos Seus servos; como Ele disse a Moisés: “Vai para ali e pega nessa vara ali e chama por 
moscas” - e houve moscas. Claro. Tudo aquilo que Ele disse, Ele fez e aconteceu, a Sua Palavra viva. 
Deus e a Sua Palavra são a mesma Pessoa. Deus é a Palavra.
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Quem é este cavaleiro misterioso da Primeira Era da Igreja então? Quem é ele? Vamos pensar sobre 
isso. Quem é este cavaleiro misterioso que surge na Primeira Era da Igreja e cavalga até à  eternidade,
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vai até ao final?

O Segundo Selo aparece e vai até ao final. O Terceiro Selo aparece e vai até ao final. O Quarto, 
Quinto, Sexto, Sétimo - cada um deles termina aqui no final.
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E no tempo do fim, estes Livros que têm sido desenrolados, este tempo todo com estes mistérios 
neles, são abertos. Depois vem o mistério, para ver o que isso é. Mas, na verdade, eles iniciaram-se na 
Primeira Era da Igreja, porque a Primeira Era da Igreja recebeu a mensagem, como esta.

“O cavaleiro do cavalo branco surgiu” - vê? Quem é ele? Ele é poderoso no seu poder conquistador. 
Ele é um grande homem no seu poder conquistador. Quer que eu lhe diga quem ele é? Ele é o anticristo. 
É exactamente aquilo que ele é.

Agora, porque, veja, se um anticristo… Jesus disse que “os dois seriam tão parecidos que enganaria 
o Eleito (a Noiva), se possível fora.” Anticristo, é o espírito do anticristo.

Lembre-se que nas Eras da Igreja, quando nós abrimos a Primeira Era da Igreja, lá nessa altura, nós 
vimos que o Espírito Santo estava contra uma certa coisa que começou naquela Era da Igreja. E era 
chamada “as obras dos Nicolaítas.” Lembra-se disso? “Nico” significa conquistar. “Leigos” significa a 
igreja, os leigos. Nicolaitas - conquistar os leigos. Tirar o Espírito Santo da igreja e entregar tudo a um 
homem santo. Deixar que ele seja o chefe de tudo. Vocês já viram isso - Nicolaitas.

131

Repare, Nicolaita era uma afirmação numa Igreja, tornou-se uma doutrina na Era da Igreja seguinte. 
E na Terceira Era da Igreja foi uma obrigação e eles tiveram o Concílio de Nicéia. Foi feita uma doutrina 
na igreja nessa altura.

Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Veio daí uma organização. Agora, está certo? Diga-me de 
onde veio a primeira igreja organizada. A igreja Católica Romana. Diga-me se Apocalipse não diz, no livro 
de Apocalipse, 17, “que ela era uma prostituta e que as suas filhas eram prostituições.” Isso é a mesma 
coisa que se organizou com ela - prostituições “tomando as abominações, a imundície das suas 
fornicações como doutrina; ensinando como doutrina os mandamentos dos homens.”
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Repare, veja, ele saiu para conquistar. Repare, ele não tem coroa. (O cavaleiro do cavalo branco, é 
disso que eu estou a falar aqui, veja). Um arco e uma coroa foram-lhe dados depois, veja. Ele não tinha 
coroa para começar, mas foi-lhe dada uma coroa. Repare, mais tarde foi-lhe dada uma coroa. Sim, três 
deles - três em um. Isso foi trezentos anos mais tarde no Concílio de Nicéia quando ele iniciou um 
espírito Nicolaíta para formar uma organização entre o povo. E depois continuou, continuou e tornou-se 
uma afirmação. Depois tornou-se uma doutrina.
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Lembre-se que Cristo a falar à Igreja disse: “Aborreces as obras destes Nicolaítas que eu também 
aborreço.” Tentando conquistar - tirando o Espírito Santo, só um único homem santo, ele pode perdoar 
todos os pecados e tudo o resto. E nós lemos onde Paulo falou disso. “Essa coisa estaria nos últimos 
dias e não ele podia ser revelado até aos últimos dias. Depois, há um que resiste, vai retirar o Espírito de 
Deus dali e depois ele vai revelar-se.”
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Hoje, ele está com o disfarce de um cavalo branco. Veja como ele muda desse cavalo branco dentro 
de alguns minutos. Ele não se torna apenas um cavalo branco, ele torna-se uma besta com muitas 
cabeças e chifres. Vê? O cavalo branco - ele é um enganador agora e é por essa razão que as pessoas 
não sabiam isto durante todo este tempo. Pensaram sobre isto - mas aqui está agora. Vai ser revelado 
pela Escritura.

Repare, quando o Nicolaíta, veja… o anticristo é finalmente… ele é incarnado num homem; depois é 
coroado. Quando ele começa como um espírito Nicolaíta na igreja, ele é um espírito. Não se consegue 
coroar um espírito. Mas trezentos anos mais tarde ele tornou-se um papa. Depois coroaram-no! Ele não 
tinha coroa para começar, mas ele recebeu uma coroa mais tarde, veja, quando aquele espírito incarnou, 
veja. Ele tornou-se um homem. A doutrina Nicolaíta tornou-se um homem, depois eles puderam coroá-lo. 
Não podiam fazer, porque era apenas uma doutrina. Glória!
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Repare, e quando este Espírito Santo que nós temos se incarnar em nós, aquele que está agora no 
nosso meio na forma do Espírito Santo, incarna-se em nós na pessoa de Jesus Cristo, nós vamos coroá-
Lo Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém. Está certo, veja.

Agora, lembre-se, por volta da mesma altura em que Cristo chega ao trono, o anticristo chega ao 
trono - Judas. Por volta do tempo em que Cristo saiu da terra, Judas saiu da terra. Por volta do tempo 
em que o Espírito Santo voltou, o anticristo voltou.
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Você sabe que João disse aqui: “Filhinhos, não quero que sejais ignorantes [você sabe, acerca do 
anticristo], que ele já veio e está a operar nos filhos da desobediência.” O anticristo então - ali estava 
ele - começou a formar ali o espírito Nicolaíta para fazer uma organização.
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Não admira que eu não gostasse dessa coisa. Aí está. Não era eu; era algo aqui. Aí está. Foi 
mostrado. Vê? Eu andava às voltas com isso. Não consegui ver até agora. Agora já sei. Aí está - esse 
espírito Nicolaíta que Deus odiava. E agora esse espírito incarnou e eles coroaram-no. Aqui está, aqui 
mesmo, aquilo que a Bíblia disse que eles fariam com isso - perfeito. Oh, bem.

Incarnado, ele torna-se um homem e depois eles coroam-no. Leia, repare… ou leia, melhor dizendo, 
como Daniel disse “ele vai conquistar os reinos da igreja.” Gostava de ler isso? Nós temos tempo para 
isso, não temos? Muito bem. Vamos voltar a Daniel só por um momento. Voltem atrás ao livro de Daniel e 
vamos ler só por um momento. E não vai demorar mais do que talvez quinze ou vinte minutos, ou trinta, 
ou algo assim. Muito bem. Vamos ver Daniel capítulo 11 e vamos ver o versículo 21. Aqui está Daniel. 
Daniel está a falar agora acerca de como este homem vai conquistar.

137

Depois, se levantará em seu lugar um homem vil , ao qual não tinham 
dado a dignidade real ; mas ele virá caladamente, e tomará o reino com 
lisonjas.

[Roma a falar]
[agora, veja]

É exactamente isso que fez - aquilo que Daniel disse que este anticristo ia fazer. Ele vai agradar às 
pessoas. Vai agradar às igrejas neste dia. Porque nesta Era da Igreja eles não querem a Palavra, Cristo; 
mas querem a igreja. A primeira coisa… eles não lhe perguntam se você é um Cristão. “A que igreja 
pertence?” “Qual igreja?” Eles não querem Cristo, a Palavra. Se lhes for falar da Palavra e acerca de 
como ser corrigido, não querem isso.
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Eles querem algo… viver da forma que quiserem e ainda assim pertencer à igreja e guardar o 
testemunho, veja. Assim, ele encaixa exactamente. E lembre-se, ele foi finalmente chamado “ela” na 
Bíblia. E ela era uma prostituta e tinha filhas. Encaixa no dia - aquilo que as pessoas querem. Aí está.

Deus prometeu. Quando a Palavra é rejeitada, então são entregues aos seus desejos. Vamos ler 
Tessalonicenses novamente. Quero que veja aqui só por um minuto. Lemos há pouco, II Tessalonicenses 
2:9-11. Dizia que eles iam… recusar, rejeitar a verdade, seriam entregues a uma mente réproba e 
acreditariam numa mentira e seriam condenados por isso! Foi o que o Espírito Santo disse.

139

Agora, não é esse o desejo da igreja hoje? Você tenta dizer as pessoas que têm de fazer isto, 
aquilo, ou outra coisa qualquer; e vão dizer-lhe rapidamente que são Metodistas, Presbiterianas, ou seja 
o que for - não têm de andar no mesmo barco consigo. Vê? Claro! Querem isso. E Deus disse: “Se 
quiserem isso, eu vou deixá-los ter isso. E vou, de facto, levá-los a crer que isso é a verdade, porque 
vou dar-lhes uma mente réproba em relação à verdade.”

Agora, veja aqui aquilo que a Bíblia também diz. “Como Janes e Jambres resistiram a Moisés… assim 
serão também estes homens nos últimos dias, com uma mente réproba em relação à verdade; e 
converterão a graça de Deus em lascívia, negando o Senhor Deus.” Agora veja onde isso está! Não é 
apenas Católico, mas Protestante - tudo isso. É todo o mundo organizado. É esse cavaleiro do cavalo 
branco, na forma do branco, a igreja justa, veja, mas é um anticristo. Tem de se parecer… até num 
cavalo, tal como Cristo vem num cavalo. Completamente anti - “tão parecido que enganaria o próprio 
eleito…”

140

Aqui está ele. Ele é o anticristo. Ele começou a cavalgar na Primeira Era da Igreja. Ele agora 
cavalga, ao longo de todas as eras. Agora, olhe para ele.

Você diz: “Lá atrás, mesmo no tempo dos apóstolos?” Ele foi chamado Nicolaíta nessa altura. Depois, 
na Era da Igreja seguinte, então tornou-se uma doutrina na igreja. Primeiro era apenas uma afirmação, 
depois tornou-se uma doutrina.
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Pessoas orgulhosas, celebridades, bem vestidas, extremamente instruídas, polidas, não queriam todo 
esse barulho na igreja. Não, não queriam toda essa coisa do Espírito Santo. Devia ser uma igreja… E 
todos nós… passámos pelo Concílio de Nicéia e assim por diante em Roma. Depois quando eles chegaram 
ali, pegaram na igreja, pegaram no paganismo (Roma e Catolicismo, ou paganismo), a Roma pagã e 
algumas superstições; e pegaram em Astarote, a rainha do céu e converteram-na em Maria, a mãe; 
fizeram intercessores a partir de pessoas mortas e assim por diante; e pegaram nessa bolacha redonda 
kosher, que ainda é usada por lá e chamaram-lhe corpo de Cristo, porque representa a mãe do céu. E o 
Católico passa por isso e benze-se. Porque as luzes ali a arder supõe-se que seja o kosher, que é 
entregue a Deus pelo poder do padre, quando não passa de puro paganismo! Está certo.

Eu não entendo isso. Bem, sim, eu entendo. Eu entendo pela graça de Deus. Agora, repare. Oh, 
bem, como é que conseguem fazer isso? E o desejo deles é-lhes concedido. Não, é verdade. Não tem de 
fazer isso. Não, senhor. Se não quiser fazer, você não é obrigado a fazer. Se não se quiser alinhar com a 
forma de viver de Deus e assim e a adoração, não tem de o fazer. Deus não força ninguém a nada. Mas 
deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se o seu nome foi colocado naquele Livro da Vida do Cordeiro antes da 
fundação do mundo, você vai ficar feliz por o fazer, não pode esperar pela hora de o fazer.

142
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Veja aqui. Você diz: “Vou dizer-lhe que sou religioso…” Bem, isso pode ser verdade. Quem pode dizer 
que aqueles sacerdotes não eram religiosos nos dias do Senhor Jesus? Quem pode dizer que Israel não 
era religioso no deserto quando estavam a comer…

“Deus abençoou-me tantas vezes…”143

Sim, Ele também os abençoou a eles. Eles nem sequer tinham de trabalhar para viver. Ele 
alimentava-os desde os céus. E Jesus disse: “Eles estão todos perdidos e acabados e pereceram.”

“Os nossos pais” - disseram eles - “comeram maná no deserto durante quarenta anos.”

Jesus disse: “E estão todos mortos” - eternamente separados, veja. Ele disse: “Mas eu sou o Pão 
da Vida que vem de Deus do céu. Se um homem comer este pão, nunca morrerá.” Veja, Ele é a Árvore 
da Vida.

Repare como… E quando Jesus veio, esses sacerdotes, eles chegaram ali, muito religiosos. Bem, 
ninguém podia dizer que eles não eram bons homens. Bem, eles cumpriam aquela lei à risca. Tudo aquilo 
que a igreja dizia, eles faziam. Se não o fizessem, eram apedrejados. E assim, quando eles apareceram, 
sabe o que Jesus lhes chamou? João chamou-lhes: “Bando de cobras na erva. Não penseis que por 
pertencerdes a essa organização tendes alguma coisa que ver com Deus.”

144

E Jesus disse: “Vós sois de vosso pai, o diabo.” Ele disse: “Sempre que Deus enviou um profeta, o 
que aconteceu? Vocês apedrejaram-no e lançaram-no na sepultura. E agora saís ali e polis a sua 
sepultura.”

Não é a mesma coisa que a igreja Católica tem feito? Veja Joana d'Arc e S. Patrício e todos os 
outros. Foram eles que os colocaram lá. E depois desenterraram o corpo de Joana d'Arc e lançaram-no 
ao rio umas centenas de anos mais tarde. E queimaram-na por ser uma bruxa. “Vós sois de vosso pai, o 
diabo, e fazeis as obras dele.” Exactamente. Vai passar pelo mundo inteiro. Certo.

145

Foi o que Jesus disse. E acham que está tudo bem. Parece muito bom, esse é o cavalo branco; mas 
veja aquilo que tem. É exactamente isso que está a cavalgar sobre ele.

Agora, mas Ele disse: “eles queriam isso, portanto Ele lhes daria um grande engano.” Lembre-se, 
esta prostituta de Apocalipse 17, ela é Mistério Babilónia, a mãe das prostituições. E João admirou-a, tal 
como este homem escreveu… Espere até chegarmos aqui e veja-o a olhar para este cavalo aqui. Veja, 
mas repare que ela era… O que aconteceu foi: ele admirou-a com grande admiração, mas o mistério era 
que ela bebia o sangue dos mártires de Cristo. Uma bela igreja - ali decorada de púrpura e ouro - e tinha 
uma taça na sua mão, da imundície da sua fornicação.

146

O que é fornicação? É vida impura. Essa é a sua doutrina que ela estava a divulgar - tomar a 
Palavra de Deus e tirar a eficácia dela com uns “Avé Maria” e todas estas coisas e a divulgar isso. E os 
reis da terra cometeram fornicações com ela.

147

“Bem” - diz você - “isso é a Igreja Católica.” Mas ela era a mãe de prostituições, a mesma coisa que 
ela foi. Aí tem. O que aconteceu? Quando o reformador morreu e a sua mensagem morreu, vocês 
organizaram-se e colocaram um bando de Rickys ali e começaram outra vez com a coisa, para viverem 
da forma que queriam. Não quiseram permanecer com a Palavra. Em vez de avançarem com a Palavra, 
ficaram ali: “É isto.” Não faça isso. Exactamente - Ele ali.

Repare. (Isso é uma coisa. Nós queremos ver mais alguns lugares antes de encerrarmos). Ele é o 
príncipe que devia destruir o povo de Daniel. Crê nisso? (Agora, eu vou fazer isto… se me ajudar e for 
flexível comigo durante alguns minutos. Eu vou acelerar o mais que puder, mas quero afirmar isto, muito 
bem, porque o Espírito Santo deu-me isto com toda a certeza, veja).

148

Agora, veja, vamos ver… volte a Daniel novamente, só por um minuto. Eu quero ler uma coisa. Claro, 
se não voltar atrás, está tudo bem. Eu quero ler Daniel 9. Daniel 9 e quero ler o versículo 26 e 27 de 
Daniel 9. Veja se não é ele que vai destruir o povo de Daniel e aquilo que ele vai fazer.

149

E depois de sessenta e duas semanas será cortado o Messias…

[Veja, essas são sessenta e duas semanas, ele será cortado das setenta semanas]

…e nada lhe subsistirá; e o povo e o príncipe que há-de vir 
destruirá a cidade e… o santuário, e o seu fim será com uma inundação; e até ao fim 
haverá guerra; estão determinadas assolações.

 [isso é a hierarquia aqui] 

Quero perguntar-vos uma coisa. Depois que Cristo foi cortado da terra nos três anos e meio do Seu 
ministério, o que é que destruiu o templo? Quem o destruiu? Roma. Claro. Constantino, ou, peço perdão, 
Tito, o general Romano. Ele destruiu o príncipe. Agora, repare. Veja este homem a chegar. Observe-o.
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Quando Jesus nasceu, o dragão vermelho no céu ficou em frente da mulher para devorar o seu filho 
assim que nascesse. Está certo? Quem é que tentou devorar o filho quando nasceu? [A congregação 
diz: “Roma” - Ed.] Aí está o dragão vermelho. Aqui está o seu príncipe. Aqui está a sua besta. Ali estão 
eles, cada um deles, o mesmo - devorar o filho. Deus arrebatou-o até ao céu e assentou-se no seu 
trono. É aí que Cristo está agora até ao tempo apontado, veja. Agora, observe o que ele vai fazer.

151

Creio que estava a falar com alguém aqui - pode ter sido o Irmão Roberson - hoje, ou alguém com 
quem eu estava a falar acerca disto, (acerca… não sobre isto aqui, mas sobre esta mesma coisa). Creio 
que preguei sobre isso aqui há pouco tempo, o que vai acontecer a estes Estados Unidos nesta situação 
do dinheiro, veja. Bem, estamos agora a pagar as nossas dívidas sobre impostos que serão pagos daqui 
a quarenta anos. É o quanto estamos em dívida.

152

Já ligaram na “KAIR” ali ou na “Lifeline” [Estações de rádio - Trad.] e ouviram-nas, vejam, de 
Washington? Ora, estamos completamente falidos. É tudo. Qual é o problema? O ouro está todo 
guardado e os Judeus têm os títulos. Vai ser Roma.

Agora, veja. Nós sabemos quem possui os maiores armazéns de lojas, mas Roma tem a maior parte 
da riqueza do mundo. O resto são os Judeus que a têm. Agora veja isto. Agora ouça isto, como o 
Espírito Santo me mostrou isto.

E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana ; e na metade da 
semana fará cessar o sacrifício e a oblação… e sobre a asa das abominações virá o 
assolador; e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador.

153  [Agora veja]

Veja. Oh, que coisa astuta que ele é! Aqui está ele. Agora temos a nossa imagem e sabemos que ele 
é Roma. Nós sabemos que ele é um cavaleiro do cavalo branco. Sabemos que ele surgiu na forma de 
uma doutrina. Então o que era a Roma pagã? Converteu-se em Roma papal e foi coroada.

Agora, veja. No tempo do fim - não nos dias primitivos quando Cristo estava a pregar - mas no 
tempo do fim, na última parte da semana, onde acabamos de ver as setenta semanas de Daniel… E 
Cristo profetizou durante os três anos e meio, e três anos e meio ainda estão determinados. Está certo? 
E este príncipe naquele tempo vai fazer um concerto com o povo de Daniel, que são os Judeus. É aí que 
a Noiva é retirada. Ela não vai ver isso.

154

Repare. Na última metade da semana de Daniel, o povo faz um concerto. Este príncipe faz um 
concerto com Roma; faz um concerto com eles, sem dúvida que é por causa da riqueza, porque o 
Católico e o Judeu possuem a riqueza do mundo.

155

Eu estive no Vaticano. Eu já vi a coroa tríplice. Eu devia ter tido uma entrevista com o papa. O 
Barão Von Blumberg preparou-a para mim para uma Quarta-feira à tarde às três horas. Quando eles me 
levaram até ao rei, eles tiraram as dobras das minhas calças. Não faz mal. Disseram-me para nunca virar 
as costas e afastar-me dele. Não faz mal. Mas eu disse: “O que é que eu tenho de fazer diante deste 
homem?”

Eles disseram: “Entre e ajoelhe-se sobre um joelho e beije o seu dedo.”

Eu disse: “Isso não.” Está certo. Não, senhor. Eu disse: “Eu vou chamar a qualquer homem irmão, se 
quiser ser irmão. Eu vou chamar-lhe Reverendo, se ele quiser ter esse título; mas adorar um homem - 
isso só pertence a Jesus Cristo.” Não, senhor, eu não vou beijar a mão de nenhum homem assim. Claro 
que não.

Assim, não fiz isso, mas cheguei a visitar o Vaticano inteiro. Ora, não se conseguia comprar aquilo 
com cem mil milhões, de milhões de dólares. Ora, você… E pense: “A riqueza do mundo” - disse a Bíblia - 
“foi achada nela.” Oh, pense nos grandes lugares, os milhares de milhões de vezes…

156

Porque é que o comunismo surgiu aqui na Rússia? Dá-me voltas ao estômago ouvir tantos 
pregadores a clamar acerca do comunismo e nem sequer sabem do que estão a falar. Está certo. O 
comunismo não é nada. É uma ferramenta na mão de Deus para trazer vingança sobre a terra pelo 
sangue dos santos. Está certo.

E depois que a Igreja é tomada, Roma e os Judeus vão fazer um concerto um com o outro. A Bíblia 
disse que iam fazer, com o povo santo. E agora repare, eles vão fazê-lo, porquê? Esta nação vai ficar 
falida e o resto do mundo que está no padrão do ouro está falido. Vocês sabem isso. Se estamos a viver 
à custa de impostos, dívidas passadas, daqui a quarenta anos, onde estamos nós? Só há uma coisa que 
pode acontecer. É retirar a moeda e pagar os títulos e não podemos fazer isso. Wall Street é dono deles 
e Wall Street é controlado pelos Judeus. O resto está no Vaticano. E os Judeus têm o resto em Wall 
Street com o comércio do mundo.

157

Não podemos recolhê-la. E se o pudessem fazer, acha que estes homens do whiskey e todas estas158
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pessoas do tabaco, com milhares de milhões vezes milhares de milhões de dólares por ano…? E cancelam 
todos os impostos sobre os rendimentos em troca de imagens obscenas e coisas assim? Vai ali ao 
Arizona e compra milhões de hectares de terreno, ou milhares, e escavam aqueles grandes poços a 
cinquenta mil dólares e pagam com impostos sobre os rendimentos?

E vão colocá-lo na cadeia se você não pagar os seus impostos; mas eles cancelam-nos e levantam 
poços e mandam para lá as escavadoras. E o que é que fazem? Colocam lá projectos de habitação. E 
outros pegam no dinheiro que fizeram (têm de fazer um investimento) e colocam casas, projectos ali e 
vendem-nos por milhões de dólares. Acha que aqueles homens vão ceder a mudar a moeda?

Como este homem aqui no… (como é que se chama?) como Castro fez. Ele fez a única coisa 
inteligente que já fez ali naquela altura, quando destruiu os títulos - pagou-os e destruiu-os. Repare, 
mas nós não podemos fazer isso. Estes homens não nos vão deixar.

159

Os mercadores ricos da terra têm isso e só há uma coisa a fazer: a igreja Católica consegue pagar. 
Ela é a única que tem o dinheiro. E ela pode fazer isso e vai fazer isso.

E ao fazer isto, para ter isso ela vai comprometer-se com os Judeus e vai fazer um concerto. E 
quando fizer este concerto com os Judeus… Agora, lembre-se, eu estou a retirar isto das Escrituras. E 
agora, quando ela fizer isto e fizer este concerto, nós vemos em Daniel 8:23 e 25 “ele fará prosperar o 
ofício” - e ofício é produção - na sua mão.

E ele faz este concerto com os Judeus. E no meio destes três anos e meio, ele quebra o seu 
concerto assim que acabar com aquilo e tiver o dinheiro dos Judeus amarrado. E quando fizer isso… Oh, 
bem, oh, bem. Ele é chamado anticristo até ao fim da Era da Igreja, porque ele é o… ele e os seus filhos 
são contra Cristo e a Palavra. Este homem é chamado o anticristo. Agora, ele vai ter o dinheiro. E é aí 
que eu acho que vai entrar. (Só um minuto. Vou dizer isto, depois quero voltar a isso um minuto). Ele é 
chamado o anticristo e será chamado o anticristo aos olhos de Deus até ao tempo do fim. Agora, mas 
então ele vai ser chamado outra coisa.

160

Agora, quando ele tiver todo o dinheiro debaixo do seu controlo, “então ele vai quebrar o concerto 
com os Judeus”, como Daniel disse aqui que ele ia fazer, “no meio da última metade das setenta semanas 
de Daniel.” Então, irmão, o que é que ele vai fazer? Ele vai ter todos os negócios do mundo e o comércio 
- um pacto com o mundo - porque ele vai ter a riqueza do mundo, completamente!

161

E durante esse tempo, aqueles dois profetas vão surgir em cena e vão chamar esses cento e 
quarenta e quatro mil. Depois, o que vai acontecer? Depois a marca da besta de Apocalipse 13 vai 
aparecer, porque ele tem todo o comércio, todos os negócios e tudo o resto do mundo. E o que vai 
acontecer nessa altura? A marca da besta vai chegar, em que ninguém pode comprar ou vender a não 
ser que tenha a marca da besta. Graças a Deus, a Igreja vai estar a disfrutar de uns grandes três anos 
e meio na glória. Nós não vamos ter de passar por isso.

Agora, repare, no tempo do fim - no final das Eras da Igreja, agora - ele é chamado… ele e os seus 
filhos são chamados anticristo, porque qualquer coisa que seja contra Cristo é anticristo. E qualquer 
coisa que seja contra a Palavra é contra Cristo, porque Cristo é a Palavra. Agora, ele é anticristo. 
Depois em Apocalipse 12:7-9, “quando Satanás é expulso, o acusador…” (Podem anotar isso, porque eu 
quero que leiam. Não temos tempo agora porque faltam vinte, quinze minutos para as dez). Mas em 
Apocalipse 12:7-9, “Satanás, o espírito, o diabo, que está lá em cima agora, acusador dos nossos 
irmãos… (Tudo bem?) A igreja é arrebatada e Satanás é lançado de cima. Quando a Igreja sobe, Satanás 
desce. Depois, Satanás incarna-se no anticristo e é chamado a besta.”

162

Depois em Apocalipse 13, ele estabelece a marca. Veja: “quando Ele que resiste”… Só agora… O 
Cristianismo deixou a terra na sua pureza, porque é Ele que permite… Lembre-se de Tessalonicenses: 
“assentado no templo de Deus, chamando-se Deus; perdoando pecados na terra? E isso vai continuar e 
a iniquidade abundará e vai continuar, porque ele ainda não é conhecido até chegar o tempo em que 
será revelado.”

163

Depois a Igreja será arrebatada. Quando for arrebatada, então ele passa de um anticristo agora, 
bem, oh, bem! A igreja, a grande igreja e isso… Agora ele torna-se a besta! Hum… hum… gostava de 
levar as pessoas a ver isso.

Agora, lembre-se, o anticristo e a besta são o mesmo espírito. Aí está a trindade. Sim, senhor. São 
três fases do mesmo poder demoníaco. Lembre-se, Nicolaita, veja. Tinha de ser incarnado antes de 
poder ser coroado, veja. Agora, olhe para isto. Três fases: na primeira fase ele é chamado anticristo; na 
segunda fase, ele é chamado falso profeta; na terceira fase, ele é chamado a besta.

164

Repare, Nicolaita, o ensinamento do anticristo, que começou nos dias de Paulo contra a Palavra de 
Deus - anticristo. Depois, ele é chamado novamente falso profeta, quando o ensinamento se tornou um 
homem, ele era um profeta para o ensinamento da  hierarquia  da  igreja  Católica.  O  papa  era  o  profeta
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para a falsa palavra e isso fez dele um falso profeta.

A terceira fase é uma besta, um homem que é coroado nos últimos dias com todo o poder que a 
Roma pagã já teve, porque a besta de sete cabeças - o dragão - foi lançado do céu e veio incarnar no 
falso profeta. Aí está, ele tinha sete coroas e foi expulso e lançado na terra e no mar. Muito bem.

O que é que estamos a dizer? Quem é este cavaleiro, este cavaleiro sobre o cavalo? Sabe o que é? 
É o super-homem de Satanás.

Eu fui no outro dia à noite com dois irmãos que estão sentados nesta igreja agora (o Irmão Norman, 
ali atrás, creio eu e o Irmão Fred). Nós estivemos a ouvir um homem a ensinar acerca do anticristo - um 
homem bastante conhecido, um dos melhores que as Assembleias de Deus têm. E a sua interpretação do 
anticristo era que eles vão tomar uma vitamina de alguma espécie de um homem e vão transferir esta 
vida de um homem até uma grande imagem que vai dar um passo de cada vez do tamanho de um 
quarteirão. E essa é a… Consegue imaginar um homem cheio com o Espírito Santo debaixo de uma ilusão 
dessas (ou que afirma estar), quando aqui está a Bíblia que diz quem é o anticristo? Não é um… É um 
homem!

166

Repare, este cavaleiro não é nada mais do que o super-homem de Satanás, o diabo incarnado. Ele é 
um génio instruído. Agora, espero que tenham os ouvidos abertos. Eles estavam a testar um dos seus 
filhos há pouco tempo atrás num programa de televisão para ver se ele não era mais inteligente do que o 
homem ao lado, para ser candidato a Presidente. No entanto, ele tem muita sabedoria. Tal como 
Satanás. Ele tenta vendê-la. Ele vendeu-a a Eva e vendeu-a a nós. Nós sempre quisemos um super-
homem. Nós já o temos. Muito bem. O mundo inteiro quer um super-homem. Eles vão tê-lo. Espere até 
que a Igreja suba e Satanás seja lançado de lá. Ele vai incarnar. Está certo. Eles querem alguém que 
realmente consiga fazer o trabalho. Ele vai fazê-lo.

167

Instruído. Este é o super-homem de Satanás, com instrução, com sabedoria, com a teologia da 
igreja da sua própria palavra, criada por si e ele cavalga sobre o seu cavalo branco denominacional para 
enganar as pessoas. E ele vai conquistar todas as religiões do mundo, porque vão todas entrar na 
confederação de igrejas e na confederação mundial de igrejas. E eles já têm os seus edifícios 
construídos e tudo o resto em ordem. Não resta fazer mais nada. Todas as denominações estão presas a 
isso - à federação de igrejas. E o que é que a está a suportar? Roma. E o papa está agora a clamar: 
“Somos todos um. Vamo-nos juntar e caminhar juntos.”

168

E estas pessoas, mesmo alguns de vocês, pessoas do Evangelho Completo, negam… têm de negar o 
vosso ensinamento evangélico para dar um passo desses. O que é que fizeram? Tão cegos para essa 
coisa denominacional, rejeitaram a Verdade. E a Verdade foi-lhes apresentada e eles afastaram-se dela e 
abandonaram-na. “E agora foram entregues a um forte engano para crer numa mentira e ser condenados 
com isso.” É exactamente isso. E o anticristo assume o controlo de tudo. E a Bíblia disse “que ele 
enganou a todos - t-o-d-o-s - todos sobre a face da terra cujos nomes não foram escritos debaixo 
desses Selos desde a fundação do mundo!” Agora, se a Bíblia disse que ele o fez, ele fez.

169

Eles dizem: “Bem, eu pertenço…” Aí está. Exactamente. É a mesma instituição prostituta. É o mesmo 
sistema que começou no princípio, que é tudo o anticristo. Eu vou ouvir por causa disso, mas isso é… É 
a verdade. Estou à espera.

Agora, repare, ele vai conquistar e já quase tem ao seu alcance agora, enquanto ainda é anticristo, 
antes de se tornar a besta. Fale-me de punição cruel. Espere por isso. Veja o que aqueles que são 
deixados aqui na terra vão ter de passar. Haverá choro e pranto e ranger de dentes. Porque o dragão, 
Roma, lançou água da sua boca para fazer guerra ao remanescente da semente da mulher que foi 
deixado na terra depois da Noiva ter sido seleccionada e arrebatada. E o dragão fez guerra ao 
remanescente. Não queria entrar, mas foi caçado.

170

E a verdadeira Igreja iria passar por isso, se fosse possível. Mas veja, eles estão debaixo deste 
Sangue pela graça de Cristo e não é possível. Eles não têm período de tribulação. O que vem a seguir, 
para a Igreja, é o Rapto! Amém e amém! Glória a Deus.

Oh, como eu gosto muito disto! Deixe-me dizer-lhe. Nós estamos a falar da conquista que ele vai 
fazer e ele vai realmente conquistar. Ele já o fez. Já está unido, é tudo! Eles vão unir-se pelo dinheiro - 
pelo lucro imundo. Exactamente. Eles amam mais o dinheiro do que Deus. Tudo aquilo em que eles 
pensam agora é quanto dinheiro ele tem. O que é isto? Vocês sabem que foi dito muitas vezes: “Dê o 
dinheiro à igreja e ela vai revolucionar o mundo. Dê o dinheiro à igreja e ela vai enviar evangelistas por 
todo o mundo.” E o que é que ela vai fazer? “Ela vai conquistar o mundo para Cristo.”

171

Deixe-me dizer-lhe uma coisa, meu pobre amigo cego. O mundo não é conquistado pelo dinheiro, 
mas pelo sangue de Jesus Cristo. Dê a Deus homens que sejam corajosos, que vão permanecer ali 
naquela Palavra, vivam ou morram. Isso vai conquistar. Só vai haver uma coisa  que  podem conquistar:
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aqueles que têm os nomes escritos no Livro da Vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. É só isso 
que vão ouvir. O dinheiro não vai ter nada que ver com isso - envia-os ainda mais longe nas tradições 
denominacionais.

Sim, com o génio da instrução, ele vai ser assim. Ele vai ser inteligente. Bem, bem, bem, e todos os 
seus filhos à sua volta vão ser inteligentes - doutoramentos [sigla Ph.D. - Trad], doutoramentos em 
direito [sigla LL.D.], L-L.D., Q.S.D., A.B.C.D.E.F. até Z. Vão ter tudo. Inteligentes. Porquê? É segundo a 
ordem de Satanás. Qualquer astúcia inteligente contra a Bíblia é de Satanás. Foi exactamente assim que 
ele apanhou Eva. Eva disse: “Oh, está escrito. Deus disse-nos para não fazermos isso.” Ele disse: “Mas 
espera. Certamente que Deus não vai fazer isso, mas vai abrir os vossos olhos e dar-vos alguma 
sabedoria.” Ela teve. Nós temos estado à espera e também temos, esta nação.

172

Repare, ele vai conquistar todo o mundo religioso. Ele vai conquistar… vai fazer um concerto com o 
povo de Daniel. Aqui está tanto o Gentio como o… o povo de Daniel, os Judeus, através da última 
semana. E aqui estamos nós. Até desenhei nos quadros e vocês vêem perfeitamente que é aí que 
estamos. Graças a Deus. Ali está ele. Esse sistema organizacional é do diabo. E também não se poupa 
nada aí. Exactamente.

173

É a raiz do diabo. Agora, não são as pessoas, não são as pessoas lá. São pessoas de Deus, muitas 
delas. Mas sabe que mais? Quando chegarmos aqui ao… chegarmos a estas trombetas a soar, da próxima 
vez que eu voltar, estas trombetas a soar… E lembre-se, quando aqueles últimos anjos… aquele terceiro 
anjo aparece: “Sai dela, povo meu!” Quando aquele anjo voa, ao mesmo tempo aquela mensagem desce 
aqui para essa última trombeta (a mensagem do último anjo), o último Selo abre-se. Acontece tudo ao 
mesmo tempo. Sim, senhor. É tudo selado e entra na eternidade.

Agora, veja, ao mesmo tempo que este homem está a conquistar (depois vou terminar), Deus vai 
fazer uma coisa nessa altura também. Não vamos dar todo o crédito a Satanás aqui, veja. Não vamos 
falar só dele, veja. Enquanto esta grande coisa está a surgir ali - este grande sistema a terminar nestas 
organizações, numa união para que se possam agrupar e ir contra o comunismo… e sem saber que Deus 
fez surgir o comunismo para os conquistar. Claro. O que levou o comunismo a aparecer na Rússia? Foi 
por causa da impureza da igreja Romana e das outras. Tiraram todo o dinheiro que havia na Rússia e 
levaram o povo a morrer à fome e não lhes deram nada em troca e viviam como o resto do mundo.

174

Eu estive no México há pouco tempo e vi aquelas pobres crianças. Qualquer país Católico nem 
sequer é sustentável. Nenhum deles! Mostre-me onde estão. Qualquer país controlado pela igreja 
Católica nem sequer se consegue sustentar. França, Itália e todos os outros, México, onde quer que vá, 
não são sustentáveis. Porquê? A Igreja tirou tudo o que tinham. Foi por isso que a Rússia os expulsou.

175

Veja o que está a acontecer. Eu sei por mim mesmo. Eu ficava ali e você ia pensar que o jubileu 
dourado estava a acontecer por ouvir os sinos a tocar. Vem aqui uma pobre mulher pela rua, a arrastar 
os pés e um pai a levar um bebé e dois ou três deles a chorar - ela estava a fazer penitência por alguma 
mulher morta ali. Tinha o seu… achava que ia para o céu por isso. Oh, que coisa lamentável.

176

Depois vi ali… Aqui vem… A economia deles, estão tão desequilibrados. A igreja tira tudo aquilo que 
eles têm. Aqui o Pancho, talvez se chame Pancho Frank, ele vem e é um pedreiro. E ganha vinte pesos 
por semana [moeda Mexicana - Trad.], mas ele precisa dos vinte pesos para comprar um par de sapatos. 
Essa é a economia deles.

Mas agora aqui, então e agora, se ele for um pedreiro e um construtor civil e ganhar vinte pesos por 
semana… Só estou a dizer - não sei quanto é que ele ganha, mas digamos que é esse tipo de economia, 
a forma como está feita.

Repare, agora, se ele ganhar vinte pesos por semana, aqui vem o Chico, veja (que significa 
“pequeno”) e ele trabalha ali para ganhar cinco pesos por semana. E ele tem dez filhos para sustentar. 
Mas vai haver alguém a bater-lhe à porta para levar cinco daqueles pesos, ou quatro de qualquer forma, 
para pagar uma vela de gordura para queimar num altar de ouro de um milhão de dólares pelos pecados 
dele. Aí está. Essa é a balança da economia. É assim que os países deles funcionam. Aquela coisa leva 
tudo. A igreja leva tudo.

177

Ela tem aquilo nas suas mãos, é só isso. Ela, com o dinheiro dos Judeus e aquele concerto - a Bíblia 
disse que eles vão ficar com tudo. E depois ele torna-se uma besta. Ele quebra o seu concerto e 
devasta e desfaz o resto da semente da mulher assim e lança água da sua boca, faz guerra. E haverá 
choro e pranto e ranger de dentes; e a Noiva está a casar-se na Glória ao mesmo tempo. Não percam 
isto, amigos. Deus me ajude, eu quero estar lá. Não me interessa quanto custe. Eu quero estar lá.

178

Agora, repare, ao mesmo tempo que isto está a acontecer - antes disto acontecer, melhor dizendo, 
na terra - Deus já prometeu, enquanto todos aqueles escrúpulos das denominações debatem acerca das 
suas diferenças nos seus credos, Deus prometeu que nos enviaria um verdadeiro profeta da  verdadeira
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Palavra, com uma mensagem para voltar à Palavra de Deus original e à fé dos pais, para trazer o poder 
do Espírito Santo no meio do povo e o poder que a vai levantar acima destas coisas e a vai levar ali ao 
mesmo tempo. Sim.

A mesma Palavra a ser vindicada acerca de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente. “Eis que estou sempre convosco, até à consumação. E as obras que eu faço, vós as fareis 
também. Eu estarei convosco. Um pouco e eles não me verão mais, porque vão organizar-se e espalhar-
se. Mas vós me vereis, porque eu estarei convosco. Eu até estarei em vós até à consumação.” E Ele 
disse que a Sua indignação será derramada após a consumação. Aí está.

180

Oh, Deus! Quem é esse cavaleiro do cavalo branco? Vocês não estão cegos. Vocês vêem quem é. É 
esse anticristo e esse espírito enganador que tem avançado e tem entrado sorrateiramente.

Veja, Deus continua a repeti-lo. Ele mostra na forma de um homem que surge com um cavalo branco 
e com o seu arco e não tem nenhuma flecha. Ele é uma farsa. Ele não tem poder nenhum.
181

Você diz: “O poder da igreja…” Onde está? O que é que fazem? Eles dizem: “Nós somos a igreja 
original.” A igreja original expulsava demónios, curava os enfermos e ressuscitava os mortos, tinham 
visões e tudo o resto. Onde está isso agora? Veja, o bluff - um arco sem flecha. Está certo.

Mas veja, quando Cristo vem, uma espada saiu da Sua boca como um relâmpago. Saiu e consumiu 
os Seus inimigos e expulsou o diabo. Cortou tudo o resto. E veio, a Sua veste estava salpicada de 
sangue e na Sua coxa está escrito “A Palavra de Deus.” Amém. Aqui vem Ele com o Seu exército, a vir 
do céu.

182

Aquele cavaleiro do cavalo branco esteve na terra este tempo todo. Ele vai mudar a sua forma de 
anticristo. Ele muda e torna-se um falso profeta. Veja, ele primeiro começou como um anticristo, o 
espírito; depois torna-se um falso profeta. Depois, mais tarde, quando o diabo é lançado, ele incarna 
então com o diabo. Três fases: a primeira, ele é um diabo para começar - um espírito do diabo; depois 
torna-se um falso profeta, mestre de uma falsa doutrina; a seguir, ele vem como o próprio diabo, 
incarnado, veja. Aí está ele. E ao mesmo tempo que este diabo cai do céu e se incarna num homem, o 
Espírito Santo sobe e desce o homem incarnado. Oh, bem. Que tempo.

183

Amanhã à noite, Deus permitindo, é o Segundo Selo. Amam-No? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] 
Agora, crêem? [A congregação diz: “Amém” - Ed.] (Eu parei a fita.) Vou ouvir por causa disso, vocês 
sabem, mas já estou à espera. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, irmão. Eu só agora sei, pela primeira vez 
na minha vida, porque é que o Espírito sempre me avisou contra a organização.

184

Eu dou graças ao Senhor Deus por me mostrar estas coisas. Eu sei que é a verdade. Aí está, 
revelado ali mesmo. Aqui está ele ao longo da era e vem aqui e mostra-se aqui mesmo perfeitamente, 
veja. É ele. Agora não somos enganados acerca disso. Agora têm os vossos olhos abertos. Afastem-se 
desse tipo de coisas. Amem o Senhor de todo o seu coração e permaneça com Ele. Sim, senhor. Saia da 
Babilónia.

185

[Espaço em branco na fita]. Três coisas: provado pela Palavra, mostrado por uma fotografia, 
manifestado pelas obras do Espírito, vindicando que é a Palavra.

Permite que a Palavra venha sobre estes lenços, Senhor. Cura os enfermos. Cura cada enfermo que 
esteja presente, Senhor, e aqueles ali que escrevem e que telefonam.

Pai, nesta hora, há outra cura que devia ser feita agora mesmo e nós continuávamos no serviço de 
cura. Mas, Senhor, é essa alma, nós queremos isso em ordem, Senhor. E estas coisas devem vir.

Nós oramos, Deus, para que Tu tomes estas palavras agora que foram ditas e as tornes reais para 
as pessoas. Permite que elas vejam, Senhor. Estando apertado pelo tempo e, Tu sabes, Pai, assim eu oro 
para que tenha sido dito o suficiente, para que o Espírito Santo pegue nisto e revele aos corações. 
Aqueles que estão a anotar as Escrituras, que possam estudá-las. Aqueles que estão a fazer as fitas ou 
- ou - ou a ouvir as fitas, que possam estudar; não é para colocar a interpretação particular deles 
agora, mas apenas estudar a Palavra. Concede, Pai. No Nome de Jesus, eu entrego tudo a Ti e para a 
Tua glória. Amém.

[Um irmão profetiza. A congregação rejubila]. Amém. Oh, obrigado Senhor. [A congregação continua 
a rejubilar]. Oh!

Se houver aqui alguém que não O conheça, em perdão, faça-o agora. Ouça aquela repreensão 
directa, forte. Se alguma vez espera aproximar-se, faça-o agora, para os dias que se seguirão a este.

E se essa foi a abertura desse Selo? E se esse foi o Anjo que enviou ali, que (quase) me lançou no 
ar, no outro dia, quando estava ali, quando três testemunhas estão perto. Em que eu vos disse antes de 
ir: “Vai haver uma explosão que quase me lançaria no ar.” E eu fui arrebatado por sete Anjos e vim para
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o Este. A coisa quase me levantou no ar.

Está certo, Irmão Norman, Irmão Fred Sothmann, que estavam comigo quando isso aconteceu, por 
cima de Tucson? E o - o… Eu estava a tirar cardos das minhas roupas, exactamente aquilo que a visão 
disse. E foi a sul de… em direcção a Tucson. Se estiver correcto, levante a sua mão, Irmão Fred, Irmão 
Norman. Aí estão. Fiquem de pé, para que as pessoas consigam ver que vocês estiveram lá, uma 
testemunha. Eu nunca ouvi nada assim na minha vida.

E, imediatamente, eles não caçaram o resto do dia. Eu pedi ao Fred, na manhã seguinte. Ele não 
sabe isto. Eu pedi-lhe para ir caçar, continuei a dizer: “Vá. Vá.”

Mas Ele disse, Ele disse-me ali: “Ele não vai. Tu vais para o Este, agora mesmo.”

E aqueles sete Anjos! O primeiro estrondo, ela abriu. Sim. E se for isto? Estamos na última hora. Vê?

Eu amo…

(Vamos adorá-Lo).

Eu O amo

Porque Ele primeiro me amou

(Vamos ficar de pé).

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

Vamos limpar agora os nossos corações, irmãos, enquanto inclinamos as nossas cabeças. Minhas 
irmãs, eu falei muito duro com vocês, mas eu fiz isso em amor santo. Eu fiz isso porque vos amo; acerca 
de ter o cabelo comprido e vestir e comportar-se de forma correcta. Eu fiz isso por causa do amor 
santo. Vamos purificar a nossa consciência agora enquanto - enquanto é a lixívia de Deus.

Amanhã de manhã, pode ser demasiado tarde. Ele pode dar um passo em frente. Estas coisas 
surgindo assim, irmãos, podem ser o fim do ofício de mediador. Já pensou nisso? Bem, eu não sei se é. Eu 
não digo que seja. Mas e se for? E se for? Como é? Não há mais redenção; acabou, nessa altura. Eu 
espero que não, mas há a possibilidade que seja.

Eu O amo, eu…

(Purifica-nos, Senhor).

…O amo…O amo

Porque Ele primeiro me amou

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

Bendito seja o Nome do Senhor. Glória a Deus. Eu gosto muito desse sentimento doce. Não sentem 
isso? O Espírito Santo, como se estivesse a banhá-lo, a andar com isso. Oh, como é maravilhoso! Oh, 
pense na Sua misericórdia!

Eu O amo, eu O amo

Porque Ele primeiro me amou

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

Não se esqueça, amigo. Não se esqueça. Leve para casa consigo. Fique com isso. Guarde no seu 
travesseiro. Não se esqueça. Fique com isso. Deus vos abençoe agora.

Irmão Neville, o vosso pastor.
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