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1 Vamos inclinar nossas cabeças. 
2 Senhor, em certa ocasião foi dito pelos Teus amados discípulos, “Ensina-nos a orar”. Pois 
quando tivemos visão do grande Deus do Céu, nós realmente vimos quão insuficiente somos. 
Então ensina-nos a orar, Senhor, em nossos corações agora, pois as coisas que – que seriam 
benéficas ao Teu Reino e aos Teus servos Tu conheces a necessidade de cada pessoa aqui. 
3 E aqui na mesa nesta manhã estão estes lenços e aventais, e simplesmente pequenos 
embrulhos dos necessitados de um auxílio físico, e doméstico  seja o que quer que seja. Mas Tu és 
Deus e somente Deus , e o único Deus verdadeiro que existe; e pedimos a Ti no Nome de Jesus, 
Teu filho amado, e cures cada um destes. E pode haver alguém aqui que não tenha um lenço ou 
um embrulho do necessitado de cura. 
4 Pode haver alguém através da nação ao redor do mundo que (mesmo esta fita) seria ouvida 
em suas casas ou suas igrejas. Nós oramos, Senhor, que enquanto o culto prossegue que – em – ou 
a fita está sendo tocada, ou na posição em que estivermos, ou – ou melhor, condição, que o grande 
Deus do Céu possa honrar esta sinceridade dos nossos corações nesta manhã, e cure os 
necessitados e dê a eles o que necessitam. 
5 Abençoe-nos durante este culto. Fale conosco como nunca antes pelo amor do Reino de 
Deus. Nós esperamos no Nome de Jesus por Tua resposta. Amém. 
6 É bom estar aqui na igreja outra vez, nesta manhã. E eu estava apenas falando com alguns 
amigos acabavam de chegar do Ohio – sobre uma garotinha, que foi trazida aqui a alguns meses 
atrás, que estava morrendo com leucemia. As pessoas eram muito pobres – os pais. E eu não tenho 
tempo nesta manhã para ler O – testemunho que vai para o arquivo. Mas aí está a foto da garotinha 
depois de três dias, eu creio que foi, depois dela receber oração. Os médicos lhe deram apenas 
três dias de vida, e depois dos três dias eles não puderam encontrar nenhum traço disto. Então ela 
está na escola, muito feliz. Eu tenho certeza que a igreja recorda quando estávamos com ela ali 
dentro. 
7 E também o bebezinho que nasceu com os intestinos, como que do lado de fora. De algum 
modo os médicos...Nesta pequena condição, da forma que os intestinos foram formados, não 
podiam colocá-lo no lugar de volta outra vez. Eles estavam com medo de tocar naquela coisinha – 
era apenas um neném recém – nascido. E agora, o sujeitinho, eu creio que já está com um ano, ou 
algo assim, com seus intestinos normais, tudo tão normal como pode ser. É apenas a graça de 
Deus, quão bom ele é para conosco. 
8 Agora, hoje, eu estava – desejo anunciar que a reunião que planejamos – eu estava planejando 
ir nesta próxima semana na – à África, lá no irmão Joseph Boze em Kenya e Tanganyika. Não 
poderemos realizar a reunião, com o telegrama que recebemos do irmão Boze: “ Na semana 
passada três dos nossos próprios missionários foram mortos – assassinados”. E eles têm uma 
rebelião lá agora, e os comunistas estão passando armas para os nativos; alegando que eles têm 
barcos de pesca colocados ao redor (da China Vermelha e da Rússia) e estão ajuntando armar 
para os nativos; e eles não sabendo melhor as usam em tudo que vêem. Então o – o governo pensa 
que não seria prudente ter uma reunião neste momento. E como eu entendi, também que o irmão 
Boze não pode ter nem mesmo a sua escola aberta nesta área onde estávamos indo desta vez. 
Mas não foi cancelada, está apenas adiada até termos tudo calmo outra vez. 
9 Estou muito feliz nesta manhã ao ver nosso meio outra vez, depois de muitos anos de 
ausência, o irmão Sidney Jackson e a irmã Jackson da África do Sul. Ele já falou? (O irmão Neville 
responde: “Sim” – Ed.) e estas pessoas foram meus verdadeiros irmãos e irmãs, e co-obreiros na 
Campanha da África do Sul, na última viagem, que nós esperamos que um dia, pela graça de 
Deus, voltaremos com eles outra vez; pois é necessário. E tenho tentado por nove anos voltar, mas 
em razão das denominações e coisas assim eles não me deixam voltar. 
10 Então eu lhes escrevi recentemente uma carta e disse, “Então que o sangue dessas almas 
perdidas esteja sobre vocês e não sobre mim”. Pois eu creio que Deus estava querendo usar o 



meu ministério ali por aquelas pessoas por algum tempo. E pelas suas diferenças denominacionais 
eles não me deixaram voltar. Mas tudo bem, o Senhor cuidará disso. 
11 Agora, o que eu gostaria de dizer nesta manhã, que se o Senhor permitir...o irmão Neville me 
pediu para dirigir o culto nesta noite – e no Tabernáculo, então nós – vocês estão convidados. E 
então domingo que vem, o Senhor permitindo, eu também estarei aqui, então talvez pelos próximos 
dois ou três domingos, por causa da ausência deste, sendo – o cancelamento desta reunião que 
estava em andamento. 
12 Agora, nós também gostaríamos de dizer que – eu disse que talvez pregaríamos sobre as Sete 
Trombetas durante este período. Nós queríamos saber apenas como faríamos para fazer isto na 
insuficiência do tamanho do edifício e pela inconveniência do ar-condicionado (não há ar no 
ambiente; não está preparado ainda para o ar-condicionado). E nós tentamos alugar esta escola 
aqui em cima que tem ar-condicionado, e comporta cêrca de – oh, eu não sei; tem uma boa 
capacidade de lugares, uma excelente escola, mas não pudemos encontrar nada. E isto-eles nos 
dariam na semana que vem, mas na semana que vem.....Vêem, existem delegações vindo de 
diferentes partes do mundo; da Jamaica e das Ilhas, e do Sul – e mesmo da América do Sul, 
Canadá, México, e através das nações; e enviamos as notificações na segunda, então eles não as 
receberão até por volta de quarta ou quinta-feira, e então, tenho que pedir um tempo livre e assim 
por diante, para lançar isto para fora. Nas próximas semanas em diante ate a volta das aulas; isto – 
teríamos que usar isto uma noite, e então talves uma ou duas noites livres, então usar de novo, 
então....Nós simplesmente não poderíamos fazer isso; você não poderia fazê-lo. 
13 Eu gostaria de saber porque, quando eu orei sinceramente. E então, já é hora de 
regressarmos para o Arizona outra vez para as crianças voltarem às aulas e então nós....Eu falava 
com minha esposa e....  
14 Ontem eu entrei no quarto, e disse, “Senhor, eu – talvez eu não use muitas palavras, mas 
compreenda por favor, Deus, o que quero dizer no meu coração. O que aconteceu que tudo é 
cortado para eu não pregar estas Trombetas?” E então Ele veio e revelou isto. 
15 E agora, nesta manhã eu quero lhes falar sobre o porquê. 
16 E agora vamos, aqueles que têm suas Bíblias e gostariam de – abramos nossas Bíblias – nós 
leremos primeiro em Levíticos, e capítulo 23 de Levíticos. 
17 Se o Senhor permitir, nesta noite eu pregarei sobre o tema “Saindo fora do arraial” e será 
rapidez; e então você poderá ter tempo para voltar a seus lugares para trabalhar. 
18 Estamos contentes em ver visitantes aqui, pessoas de outra cidade. Quantas pessoas que 
são de fora que estão aqui, enquanto estamos olhando? Noventa e cinco por cento, sim, noventa e 
oito por cento da congregação. Então vê você, não é Jeffersonville; são as pessoas que chegam a 
Jeffersonville; são as pessoas que vêm para Jeffersonville. Estamos aqui pela graça do Senhor. 
19 E agora, eu quero ler um três lugares nesta manhã. Um é encontrado em Levítico capítulo 23, 
e o outro é em Isaias 18, e Isaias 27 ( vocês que estão anotando). 
20 E agora em vez de pregar-o Senhor permitindo, eu farei isto hoje a noite; mas eu gostaria de 
ensinar nesta manhã sobre A Festa das Sete Trombetas. Sendo que este mês é a Festa das Sete 
Trombetas, começando....E sendo que é o sétimo mês, que seria...15 de julho seria o começo da 
Festa das Sete Trombetas nas Leis de Levítico. 
21 Agora, se você tem seus papéis, e coisas, e gostaria de anotar as Escrituras, e textos e assim 
por diante, enquanto seguimos... Há uma coisa nesta reunião; está quente, e estamos 
acostumados a isto, pois – através dos anos... Mas alguém pode pensar que eu creia que quando 
entramos neste edifício que nós paramos o tempo, talvez parcialmente – parcialmente na 
eternidade, a forma – quanto tempo eu seguro as pessoas. Eu não tenho intenção de fazer isto 
desta maneira, mas eu creio que estamos vivendo tão perto da vinda de Jesus, que eu tenho que 
tirar vantagem de cada minuto que tenho com o povo reunido. 
22 E eu estava pensando enquanto dirigia pela estrada há algum tempo atrás ( saí para orar um 
pouquinho antes de subir no púlpito, como qualquer ministro verdadeiro e sincero faria), eu estava 
pensando, “Você sabe, estamos tendo um tempo glorioso quando nos reunimos aqui, mas – e as 
pessoas de muitos Estados se reunindo, assentados bem aqui agora, de bem longe, centenas e 
centena de milhas. E nos reunimos para ter companheirismo na Palavra, mas haverá um tempo em 
breve quando isto será apenas uma terna recordação”. Isto é certo. Este tempos serão tirados de 
nós. Portanto, devemos fazer tudo que sabemos fazer, para que cada minuto seja considerado. E 
pensar nisto agora, enquanto estamos sofrendo no calor da manhã. E você sabe, cada corpo 



humano é um – um dínamo de calor ele próprio, e isto fica muito difícil para você, e para mim – mas 
eu quero que você tenha a Palavra. Agora, pouco antes de nós – de lermos, vamos orar. 
23 Senhor, a maioria das pessoas aqui que podem mover suas mãos poderia virar as páginas 
desta Bíblia. Mas há apenas Um no nosso meio nesta manhã que pode abri-La, Este é o Grande 
Espírito Santo, o Qual está no nosso meio. Abra-nos a Palavra, Senhor, enquanto lemos, como Tu 
fizeste aos discípulos, enquanto eles seguiam caminho para Emaús, e começaste a lhes explicar as 
Escrituras. E que nós quando sairmos, possamos dizer como aqueles que, voltando para 
Jerusalém de Emaús: “Não ardiam nossos corações enquanto Ele nos falava pelo caminho:” Pois é 
no Nome de Jesus que pedimos isto. Amém. 
24 Vamos nos colocar de pé em reverência à Palavra. Agora, o meu assunto nesta manhã é: A 
Festa das Trombetas. Eu quero ler agora no verso 23 do capítulo 23 de Levítico. 
 E falou o Senhor a Moisés dizendo: 
 Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, 
memória de jubilação, santa convocação. 
25 Agora, do Livro de Isaias, começando com o primeiro verso do capítulo 18 (este é a conexão 
disto): 
 Ai da terra que assombra com as suas asas que está além dos rios da Etiópia. 
 Que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, 
mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio; a uma 
nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. 
 Vós, todos os habitadores do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a 
bandeira nos montes, o vereis; e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. 
26 E Isaias 27:12 e 13: 
 E será naquele dia que o Senhor padejará e seu fruto desde as correntes do rio, até ao rio do 
Egito; e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. 
 E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra 
da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor 
no monte santo em Jerusalém. 
27 Vamos orar novamente. 
28 Senhor, abençoe estas palavras nos nossos corações. Que nossos pensamentos e nossa 
meditação sejam de acordo com Tua ordem, no Nome de Jesus. Amém. (Podeis vos assentar). 
29 Há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua congregação, que ele ama, e um povo 
diferente de lugares diferentes, que não seria permitido por causa do tempo. 
30 Agora, enquanto nos aproximamos deste assunto, queremos que vocês se sintam livres. E 
muitos de vocês estão de pé, e quando eu passava, os corredores estavam cheios, e lá fora nas 
portas, na frente, e ao redor do edifício, e ao redor das paredes. Então agora, se você deseja trocar 
de lugar um com o outro, isto está bem. 
31 Agora, A Festa das Trombetas. Agora, este era o ajuntamento de Israel onde eles se reuniam, 
A Festa das Trombetas. Agora, eu tenho antecipado por algum tempo o – o falar no assunto das 
Sete Trombetas no Livro de Apocalipse. E agora, nós reveremos isto, só por um momento, para 
trazer a causa verdadeira de eu não falar daquela vez; porque o Espírito Santo não se deixou falar 
daquela vez sobre estas coisas. Eu sei que isto soa bastante imaturo, talvez, para pessoas de 
grande aprendizagem e conhecimento, mas para o cristão é diferente. Nós – nós seguimos a 
liderança do Espírito, somente isto. 
32 Agora, eu comecei a observar na pregação das Sete Eras da Igreja, que é o – o exemplo, ou a 
previsão de tudo que Deus faria pelas igrejas, e através, e através das igrejas, colocando-as em 
posição. Os primeiros três capítulos do Livro de Apocalipse revelam todos os acontecimentos da 
igreja. Então do terceiro capítulo ao capítulo 19 de Apocalipse não existe mais visão da Igreja. A 
Igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 e Apocalipse, a Noiva e o Noivo 
juntos vindo à terra. E então, do capítulo 19 à conclusão 22, está tudo no Milênio e o que será nos 
anos que seguirão. Durante o 4º ao 19, Deus está tratando com Israel. 
33 Agora então, quando terminarmos com o Livro de Apocalipse da igreja (o que Deus fêz a 
estas Sete Igrejas, que estavam então em sua infância ou sua sombra na Ásia Menor), então o 
Espírito Santo revelou e nos abriu todos os mistérios ali de como Ele trouxe a Sua Igreja através da 
história. E se você não tem a fita das sete Eras da Igreja, seria bom se você a ouvisse; e em breve 
elas estarão em forma de livro. 



34 Então apenas deixando isto ali e presumindo que após algum tempo nós pregaríamos sobre 
os Selos, não sabendo o que eram os Selos. Eu tinha a minha própria idéia, como cada ministro 
faz, da leitura, talvez o que outro homem disse, e crendo tanto quanto eu – possivelmente com eles 
sobre as coisas que eles extraíram, sua conclusão. Eu li o livro do Se. Smith, Uriah Smith, que é um 
professor adventista, e li seu – seus pensamentos sobre isto. E li o Sr. Larkins, eu li, oh, muitos 
diferentes e seus comentários sobre isto. Mas, de um modo ou de outro, eu pensei em ter um – um 
pequeno disto eu mesmo, que pode ser de – de diferentes lugares. Mas tentando certa vez, apenas 
falando três assuntos, o primeiro – ou os quatro assuntos dos quatro cavaleiros, eu preguei sobre 
isto quatro noites, uma em um cavalo e a outra....Mas então, pouco antes disto acontecer, me foi 
dada uma visão (a qual está na fita como todos vocês sabem, Senhores, é este o tempo?), que eu 
deveria ir a Tucson, Arizona, e ali, atrás no deserto (Lá em cima nas montanhas, onde eu estava 
com alguns irmãos), e foi dito sobre um grande estrondo que aconteceria; e eu – sete Anjos 
desceriam. Eu, pensei eu mesmo, este será o fim de minha vida, disse a minha esposa para ficar 
com Billy, e o que fazer com as crianças, e assim por diante, até nos encontrarmos outra vez do 
outro lado. 
35 Então certo dia no Sabino Canyon, quando Deus me chamou bem cedo lá em cima, eu 
levantei com as minhas mãos para cima, orando, e uma espada veio na minha mão. Vocês sabem 
disto. Eu fiquei ali e olhei para aquilo, tão real o quanto a minha mão é agora. Não sabendo o que 
isto significava, e isto me deixou com uma Voz que disse, “Esta é a Espada do Rei”. E então, mais 
tarde quando o Anjo do Senhor revelou isto, Isto era a Palavra na mão. 
36 Imediatamente após aquilo, os Anjos do Senhor apareceram e falaram sobre as Sete 
trombetas – ou melhor, os sete selos; e eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os Sete 
Selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Ali onde o Anjo do 
Senhor nos encontrou em... A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. Ali Isto se abriu e revelou todas as 
coisas que os reformadores haviam deixado. Aquilo foi a revelação completa de Jesus Cristo, 
totalmente nova para nós, porém perfeita, exata com a Escritura. Aquela foi a Palavra que sempre 
existiu. Eu fui tão inspirado e dirigido.... 
37 Então, quando eu cheguei nesta parte aqui para pregar as Sete Trombetas, eu pensei, “Bem, 
eu não tentarei pensar nada, eu apenas esperarei até aquele tempo e deixarei que Ele me revele 
isto”. E então ontem quando eu estava – eu entrei no quarto e pensava no porquê (me perdoem, foi 
antes de ontem quando eu entrei no quarto e tentava compreender): foi ali que o Espírito Santo 
abriu isto e me mostrou a razão pela qual não é benéfico mesmo para a Igreja nesta hora, porque 
isto não tem nada a ver com a Igreja de modo algum. 
38 Agora, os mistérios escondidos de Cristo foram totalmente revelados nos Sete Selos. Isto 
revelou primeiro As Sete Eras da Igreja, abriu as eras e as colocou em posição, ambos com a 
história e com a Bíblia, e as colocou na posição que elas estavam. Então nós nos encontramos na 
última era da igreja, sendo a Era da Igreja de Laodicéia, a qual era a mais corrupta de todas as 
eras da igreja, desde o princípio de... Éfeso foi uma grande era da igreja. 
39 E então assim aqui o Espírito Santo me deu uma visão e vendo o que aconteceria, eu 
desenhei no quadro negro a dois anos atrás (aqui está aqui em cima no desenho) de como a Luz 
estava diminuindo na terra, que seria exatamente da forma que a Luz vinha na terra como o 
Evangelho, como Isto ia escurecendo. Não sabendo disto na época, o que significava, e como isto 
seria, mas o grande mundo ecumênico tinha – uma reunião em Roma. E Roma, que é a mãe de 
toas as organizações... O papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a Jerusalém e 
a muitos lugares. Agora, Jerusalém é a moradia antiga de nossa religião, é Jerusalém. E nesta 
moradia antiga o papa de Roma, que tem sido o maior inimigo da Igreja em todos os tempos, saiu 
para visitar Roma – ou de Roma para a Palestina, Jerusalém. 
40 E como vemos, eu mesmo sendo inculto, não conhecendo a – as palavras e como dizê-las, eu 
sempre ensinei com tipos e exemplos da natureza.  A natureza seguirá a natureza; a natureza é de 
Deus. 
41 Quando você toma o tempo...Quando o gado em – no campo se reúne em um canto do 
campo, tire sua linha fora d’água; o peixe não morderá; você nunca o apanhará. Vêem? O gado 
está descansando (A não ser que aconteça de você deixar cair alguma coisa no meio deles). Mas 
quando o gado vai comer, observe! Ao mesmo tempo que o gado o faz, os pássaros também vão 
para as árvores; eles param de comer. Vêem? É a natureza; tudo se mistura. Você observe as 
abelhas por sua vez atrás do seu mel, não ajuntando-o. Toda a natureza opera conjuntamente. 



42 E portanto, como vemos, uma árvore deixa uma folha cair, logo em breve, nuns dois meses, 
as folhas deixarão a árvore e a – a vida, a seiva, descerá para a raiz. E as folhas da árvore cairão e 
no chão apodrecerão. E o cálcio, e – e o potássio – que estavam nas folhas da árvore apodrecerão 
no chão, e o que acontece? A vida segue em frente, e sugará aquilo de volta para si mesma, e trará 
aquelas folhas de volta outra vez. É a morte, sepultura e ressurreição. 
43 E toda natureza... E a lua é a... é a esposa do sol; sua luz é menor. E também, quando o sol 
se Poe, na ausência do sol, a lua reflete a luz para a terra, que é um tipo da Igreja. E quando o 
papa saiu, o antigo inimigo da Igreja, e foi até Jerusalém, que é o lugar da Igreja (sendo a Nova 
Jerusalém e a Velha Jerusalém, nós observamos, antes de acontecer isto, houve um “black out” 
total da lua. 
44 E nos jornais, através da nação, como temos no quadro, isto mostrou como a lua se 
transformou de luz em trevas. E o próprio fenômeno disto, que – que a lua desenhou exatamente 
nos céus a mesma coisa que o Espírito Santo me fez desenhar aqui há dois anos atrás, e mostrou 
a cobertura! O....Quando completou as seis gravuras, eu coloquei a sétima ali, por causa das Sete 
Eras da Igreja, apenas uma sombra de luz, a ida do...É aí onde Jesus está à porta batendo. Mas 
isto entra em total escuridão. E que reflexo, que mensagem de Deus Ele Mesmo, de que estas 
coisas são a verdade! Testifica isto primeiro em Sua Palavra, então através do Espírito na 
plataforma, então declara isto nos céus. 
45 Não há engano nisto de forma alguma. Estes Selos e eras estão perfeitamente em linha, 
perfeitamente, Deus testemunhando através de sinais sobrenaturais e maravilhas, com a Palavra e 
a história tudo colocado junto, na era em que estamos agora vivendo. 
46 Agora, é difícil para as denominações verem isto. Eles sempre pensam que você está 
tentando repreender as pessoas. Você não está, a gente tenta advertir as pessoas. Não é tentando 
ser mau para com elas, você está tentando tirá-las do mal. Não são as pessoas nas organizações, 
é o sistema no qual elas estão que as estraga. 
47 Os católicos, protestantes, judeus são pessoas honestas e sinceras. São seres humanos, 
quem – quem....As freiras não vão ao convento para serem mulheres iníquas, elas vão ali para 
serem boas mulheres. Elas tentam se aproximar de Deus, mas é o sistema que as polui. As 
pessoas se unem à igreja, não para serem pessoas ruins, mas para serem boas pessoas. Mas é o 
sistema da igreja que os afasta da Palavra e dos princípios que Deus tem estabelecido para este 
dia; e isto é o que os afasta. 
48 Agora recordem, Deus é a Palavra. E em cada era Ele dividiu a Palavra para cada era que 
estaria na terra. Ele A dividiu nas Eras da Igreja, e os Sete Selos revelaram cada pedacinho disto. 
Vêem? 
49 Por que – haviam mistérios que continuavam escondidos? Apocalipse 10, nós encontramos, 
no final da Mensagem do sétimo anjo que estes mistérios, que haviam sido escondidos, seriam 
revelados, Apocalipse 10:1 – 7. Observem, a razão é porque não havia nenhum profeta durante 
esta era. A Bíblia diz que Deus nada faz até que ele revele isto a Seus profetas. Seus servos, os 
profetas. E a Palavra do Senhor em todas as eras sempre têm vindo aos profetas, nunca a um 
sistema, nunca a um grupo. 
50 Deus nunca usou um grupo. Cada vez que qualquer grupo de pessoas se organizou, Deus o 
deixou e nunca retornou. Examine a história e veja se isto é correto ou não. Nós já fizemos isto. Ele 
nunca trata com um sistema ou com um grupo depois de organizado; é contra Deus. 
51 Portanto, durante o tempo da reforma, ali chegaram os reformadores como os selos provaram 
que isto foi. Mas nos últimos dias agora, isto estava suposto a ser revelado outra vez; porque 
encontramos nas Escrituras em Malaquias 4, que tem haver uma unção que descerá , e restaurará 
outra vez aquela fé original, e trará a fé do povo de volta ao Pentecostes original, a fé dos pais. 
52 E tomamos o Elias da primeira sucessão; tomamos a Eliseu para seguí-lo. Tomamos a João 
Batista após aquilo, que era o Elias daquele dia, e uma promessa de outro neste dia. Agora João 
Batista não era o Elias de Malaquias 4, ele era o Elias de Malaquias 3, Jesus disse: “Eis que envio 
o Meu mensageiro diante de minha face para preparar o caminho”. Nós o encontramos sendo 
aquilo. 
53 Agora, fazendo isto, encontrando aquelas posições, nós sabemos que todo o restante da 
Escritura inspirada por Deus nos revela que estamos nos últimos dias.  
54 Agora, se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na Era da Igreja de 
Laodicéia, e isto não estaria certo. Esta é a razão pela qual Wesley não podia tomar a mensagem 
de Lutero. Lutero estava em uma era – a era da igreja, e Wesley estava em outra era da igreja. Se 



Jesus tivesse vindo em – com a mensagem de Moisés, isto não teria dado certo. Se Moisés tivesse 
vindo com a mensagem de Noé, isto não teria dado certo. 
55 Mas Deus tem destinado a Seu – a Seu povo de cada era uma Escritura; e antes que a era 
pudesse vir à existência, chegasse o tempo, então as igrejas misturavam aquilo de tal forma que 
eles – eles não sabiam onde estavam. 
56 Esta é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus como o Filho de Deus. Suas – 
suas tradições haviam cegado os seus olhos, mas Ele estava exatamente com a Escritura. 
57 Foi da mesma forma com os profetas. Jesus disse, “Qual de vós – de vossos pais que não 
apedrejaram aqueles profetas que lhes foram enviados?” 
58 Então Deus envia o Seu profeta para – e o profeta é a Palavra viva de Deus sendo 
manifestada. 
59 Jesus disse, “Como vocês podem me condenar por dizer, “sou Filho de Deus”, e vocês 
clamam em suas próprias leis....Vocês dizem que aqueles a quem a Palavra do Senhor veio (os 
quais eram os profetas), vocês os chamam deuses, e eles são, pois as Escrituras não podem ser 
rompidas”. Ele disse, “Então como podem vocês me condenar?” Quando Ele é... Eles eram uma 
parte da Lei; eles eram parte da Palavra de Deus; mas Jesus era a plenitude da Palavra de Deus, 
todo Seu plano de redenção, toda a suficiência de Deus estava Nele. 
60 E agora, através das eras da igreja eles fizeram o mesmo; e os sete Selos são para revelar 
todos os mistérios que foram deixados durante aquele tempo, porque estamos sem profetas. E a 
Palavra não vem aos reformadores – profeta. 
61 Deus é imutável. Malaquias 3 diz, “Eu sou Deus e não mudo”. A primeira maneira de Deus 
fazer qualquer coisa, esta é sempre a maneira de Deus para fazer qualquer coisa. Deus decidiu 
que ele salvaria o homem através do sangue derramado de um Inocente no jardim do Éden e Ele 
nunca mudou isto desde então, Ele não pode mudar isto. Nós tentamos através da educação, 
através dos edifícios, através dos sistemas, através das denominações, através das éticas, e tudo 
mais, e tudo isto falhou. Mas há somente um lugar onde Deus se encontra com o homem, este é 
sob o sangue derramado do Inocente. Somente através do sangue, esta foi a Sua primeira decisão. 
Vêem? 
62 Nós podemos fazer uma decisão, e no ano que vem podemos pensar melhor. Nós teremos 
uma melhor idéia disto no próximo ano. Deus não; Ele é infinito; a Sua primeira decisão é perfeita, 
nada pode mover isto. Eu posso aprender mais; nós somos finitos. Eu posso aprender mais, você 
pode aprender mais; mas Deus não pode aprender mais, Ele é perfeito para começar. E assim 
sendo, a Sua primeira decisão, descanse a sua alma ela. O que a Bíblia diz, é isto. 
63 Deus tem que julgar o mundo um dia, e os Católicos dizem que Ele o julgará através da igreja 
Católica. Se assim for, qual igreja Católica? Elas.....são diferentes umas das outras. Se for julgar 
através da Protestante, qual igreja Protestante? Elas são diferentes uma das outras. E isto seria um 
pouquinho confuso; ninguém saberia onde se firmar. Se a Metodista estiver certa, a Batista estará 
perdida. Se os Protestantes estiverem certos, os Católicos estarão perdidos; se os Católicos 
estiverem certos, os Protestantes estarão perdidos. 
64 Mas a Bíblia diz que Ele julgará o mundo através de Jesus Cristo, e Ele é a Palavra! Então Ele 
o julgará através da Palavra. 
65 E todas as denominações têm se afastado Dessa Palavra para fazerem seus credos. Eu 
simplesmente peço a qualquer um que me prove onde eles tomam toda a Palavra. Eles não podem 
fazer isto, porque são controlados através de um sistema de homens. Onde você tem 
homens....Deus nunca tratou a não ser com uma só pessoa de cada vez. Ele nunca nem mesmo 
teve dois profetas ao mesmo tempo – um! Deus pode ter um homem em Sua mão. Ele não trata 
com – sua organização, Ele trata com você. 
66 Agora, sobre aquela base nós chegamos na Festa das Trombetas, os ministérios escondidos. 
Foi profetizando que isto teria que ser desta maneira; portanto, isto teve que ser revelado da 
maneira que isto era. Mas para ser revelado neste último dia para cumprir exatamente o que acabei 
de dizer, Malaquias capítulo 4, Lucas capítulo 17, o – verso 30 (como Ele faria isto), em Hebreus 
13:8, Hebreus 4:12, e muitas destas Escrituras que nos dizem. 
67 Agora, se isto é estranho para alguns de vocês, deixe-me dizer que Deus sempre, a maneira 
que Deus é conhecido entre o povo é pelo ser profético. Os judeus sempre souberam crer em seus 
profetas. Ele disse, “Se há alguém entre vós, eu, o Senhor, falarei com ele através de sonhos 
espirituais e de visões. E o que ele disser acontecerá, então a ele ouví”. Ele sempre...Foi aí como 
eles falharam em reconhecer Jesus e tiveram que classificá-Lo de outra coisa. Então eles O 



chamaram de espírito maligno, Belzebu, porque Ele era capaz de discernir os pensamentos que 
estavam em seus corações. Nós sempre que este é o sinal da Palavra. 
68 Hebreus capítulo 4, o verso 12 diz que a Palavra de Deus é mais afiada do que uma espada 
de dois gumes e que discerne os pensamentos e as intenções do coração. 
69 “Quando lê, o Espírito Santo, vier sobre vós, Ele vos lembrará estas coisas que Eu vos tenho 
dito e vos mostrará as coisas que virão”. 
70 “Deus muitas vezes e de várias maneiras (Hebreus !) falou aos pais através dos profetas, 
nestes últimos dias através de Seu Filho, Jesus Cristo”. O mesmo Deus apenas mudou dos 
profetas ao Filho. Isto é tudo. Vêem? Sempre a mesma Mensagem, a mesma maneira de fazer isto. 
71 Agora, está profetizando que as igrejas estariam nesta condição e teriam que ser restauradas 
outra vez. E Ele disse em Malaquias 4, que Ele enviaria Elias, o profeta, e restauraria o – o povo de 
volta outra vez com – o trazendo isto. Observem, e pouco antes – bem após a sua Mensagem, 
haverá um tempo quando o mundo será queimado e os justos pisarão sobre as cinzas. 
72 Agora, para alguns teólogos (que poderão estar ouvindo na fita, em alguma parte ao redor do 
mundo), se você pensa que aquele era João, recorde, então as Escrituras estavam erradas; pois o 
mundo não se incendiou após a mensagem de João. Jesus não veio para levar o povo para o 
Milênio, mas Ele prometeu fazer isto depois que o Espírito de Elias viesse sobre a terra outra vez. 
73 Observe agora, em Malaquias 4, nós vemos aqui que isto está suposto a ser feito para 
restaurar  o quê? A fé do povo de volta aos pais originais, á doutrina Pentecostal, aos pais 
originais. E ele restaurará o povo de volta aos pais. 
74 Nós encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando Ele viesse últimos dias.....Lucas 
17:33, nós encontramos o que Jesus disse, “Como foi nos dias de Ló, então assim será na vinda do 
Filho do homem, quando o Filho do homem há de ser revelado”. 
75 Agora observe, Ele veio em três nomes de filho. Ele veio no nome de Filho de Daví, ou melhor, 
Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Daví. Agora, Ele tinha que vir como Filho do homem, 
porque ele era um profeta. Jeová, Ele mesmo, chamou os profetas filho do homem. E Jesus nunca 
referiu a Si mesmo como Filho de Deus, Ele se referia a Sí sempre como Filho do homem. 
76 E observe, Ele Se revelou então como o Profeta, o vidente. Disse, “Se eu não fizer as obras 
do Meu Pai então não creais”. Ele se encaixou em cada descrição que havia sido dita sobre Ele na 
Escritura, ate mesmo na Sua morte, sepultamento, ressurreição, Sua crucificação, Seu nascimento, 
tudo. E em Sua obra Ele se encaixou na descrição de vidente, o Filho do homem. 
77 Agora, Ele tem sido revelado através das eras da igreja (agora observe), através das eras da 
igreja como Filho de Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, Ele Se revelou na eras da 
igreja como – na congregação, como o Espírito Santo entre o povo. 
78 Nós encontramos na era da Igreja de Laodicéia, a última era da igreja, Ele é tirado da igreja. 
Em nenhuma outra parte dói Ele alguma vez tirado em nenhuma era, exceto na Era de  Laodicéia. 
Porque eles disseram, “Somos ricos e de nada temos falta”. 
79 “E não sabeis, que sois miseráveis, pobres, nus e cegos e não sabeis”.  
80 Ele foi tirado da era da igreja, e então de acôrdo com Lucas 17, Ele disse, “Como foi nos dias 
de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do homem”. Agora, Ele estava lendo o mesmo 
Gênesis que nós lemos. Observe em Sodoma o que aconteceu. O que foi isto em Sodoma? 
Abraão.... 
81 Sempre há três classes de pessoas. Havia Abraão o eleito e chamado, fora de Sodoma ele 
mesmo; ali estava Ló, o membro de igreja ou o homem denominacional, lá embaixo – ele se tornou 
parte daquele mundo sendo o prefeito da cidade – assentado no portão, ele era um juiz, que é um 
prefeito; e ali estava Sodoma, ela mesma. 
82 Agora, no entardecer, ou no meio do dia, quando Abraão estava sob o seu carvalho, três 
Anjos lhe apareceram. Dois deles desceram até Sodoma, e pregaram o Evangelho, e tentaram 
chamá-los. Eles não quiseram; eles eram pervertidos. Apenas Ló com sua esposa e duas de suas 
filhas saíram; e a sua esposa virou uma estátua de sal. 
83 Mas aquele que ficou e falou com Abraão, a quem Abraão chamou de Elohim, o Todo 
Poderoso (Gênesis 1, Deus; o Existente de Sí próprio, Abraão o chamou de Elohim) e – Ele se 
assentou e comei com Abraão; ele bebeu; Ele estava na carne humana. E observe o sinal que Ele 
deu a Abraão.  
84 Agora, eles procuravam por um filho que viria, um filho prometido, Isaque. Vinte e cinco anos, 
em uma longa jornada, eles tinham procurado por isto; mas eles estava no final da jornada. Deus 
tinha aparecido em muitas formas, como Ele fez através das eras da igreja, e luzes, e assim por 



diante (como Ele falou a Abraão), e através de vozes. Mas, pouco antes do filho que viria chegar 
(agora, nós passamos por isto, e você sabe que estou apenas repassando para levar isto a você, 
que Ele mudou o corpo de Abraão e Sara, imediatamente após aquilo, para que então eles 
pudessem receber o filho), observem, o último sinal que eles obtiveram antes do filho chegar foi 
Jeová falando com eles na forma de um homem. E como eles sabiam que aquele era Jeová, 
porque Ele disse, “Abraão (não Abrão; poucos dias antes Deus havia mudado o seu nome), onde 
está a tua esposa Sara (Não Sarai, mas S-a-r-a, princesa?”). 
85 E Abraão respondeu, “Ela está na tenda atrás de Ti”. 
86 E Ele disse, “Eu (este é um pronome pessoal) – Eu te visitarei de acôrdo com a Minha 
promessa no tempo de vida ( nos próximos vinte e oito dias algo acontecerá com Sara)”. 
87 E Sara, na tenda, riu por dentro e disse em seu coração, “Como poderia ser isto, sendo que 
sou velha, e ter prazer com meu senhor, que é também velho, Abraão?” 
88 E o Anjo ou o Homem disse, “Por que  Sara disse aquilo em seu coração?” – na tenda atrás 
Dele! “Por que ela disse que estas coisas não podem acontecer?” Vêem? Um Homem em carne 
humana como um profeta, e Ele era Elohim, discernindo o pensamento no coração de Sara atrás 
Dele. 
89 E Jesus disse, “Como foi nos das de Ló, então também será a vinda, no fim do mundo, 
quando o Filho do homem, não o Filho de Deus, quando o Filho do homem há de ser revelado”. 
90 Não tiveram isto através das eras. Vejam esta perfeita continuidade da Escritura? (Aqui 
vivemos nisto). Os mistérios, mesmo do Batismo no Nome do Senhor Jesus e longe da idéia da 
Unicidade, e estas outras coisas, como o Espírito Santo tem movido aquilo, e mostrado 
perfeitamente; e o verdadeiro Batismo do Espírito Santo, o Sinal, e tudo mais, e colocou isto; e 
como Ele colocou cada reformador, e tudo mais exatamente, e (vêem?) bem diante dos nossos 
próprios olhos. E não está em um canto; é conhecido no mundo. Jesus m o Filho de Deus, Se 
revelando através das Escrituras, fazendo aquela Escritura, que tem sido predestinada para este 
dia (como isto foi para aquele dia, e todos os outros dias), viver. E crer Nisto é a evidência do 
Espírito Santo – justiça! 
91 Você não pode dizer que apenas ir à igreja é a evidência do Espírito Santo. Se é, então 
aqueles farizeus O tinham. Vêem? Você não pode dizer que pular ou agitar sendo o....ou se você 
disser, os pagãos O têm. Se você disser que falar em línguas, o que.....qual adorador do diabo que 
não fala m línguas? Diga-me um. O irmão Jackson assentado aqui para a África – da África, ele 
poderia lhe dizer isto. 
92 Eu já estive nos campos indígenas, ví feiticeiras e feiticeiros se cortarem, e derramarem o seu 
próprio sangue, e falarem em línguas; e – e o curandeiro interpretá-la; e ví colocar um lápis ali e 
escreverem em línguas desconhecidas. Então aquilo não é isto. Mas se isto.... Qual é a verdadeira 
evidência? Jesus disse, “Para que creais que Sou Ele”. Ele é a Palavra. 
93 Por que eles não receberam isto? Por que os judeus não receberam isto? Eles eram homem 
justos; eles eram homens bons; eles eram homens santos, e eles eram todo o tipo de pessoas. 
Mas para quem está predestinado a ouvir a Palavra..... E como você sabe se é a Palavra? Cada 
um diz isto. É a promessa da Bíblia sendo vindicada para aquela era. Aí está você. Então você 
volta para onde o Espírito Santo está. 
94 Observe o som da Trombeta em poucos minutos, o que ele declara. A Trombeta, a Trombeta 
do Evangelho, veja quem pode ouvir Isto. Recorde aqueles nas cidades muradas não podiam sair 
para o jubileu. Não, senhor. Eles estavam dentro do muro, eles ficavam ali. Estava acabado, eles 
eram escravos para o resto de suas vidas e tinham que ser marcados. 
95 Agora, como vemos todos estes exemplos, observe. Agora, estes atos, Malaquias 4, tudo isto, 
e Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre”, Ele permanece para sempre 
a Palavra, a Palavra manifestada. Isto é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta 
não significa unicamente “um vidente, um adivinho”, significa “um revelador da palavra que está 
escrita em sua própria vida”. Suas próprias obras revelam e vindicam a Palavra daquele dia, como 
Noé construindo a arca, Moisés ali embaixo, outros mais, então você ...?... a Palavra prometida 
para aquela hora. 
96 Agora, nós sabemos que Ele está conosco; nós cremos nisto. Você vê a Sua Palavra sendo 
manifestado por fotografias, pelas Escrituras, através de declarações do Céu na terra. Tudo mais 
que Ele disse, nem uma só vez falhou. Eu peço a qualquer pessoa que me mostre, de diferentes 
partes do país ou do mundo, você está – você está obrigada a me escrever e me dizer onde uma 
vez isto já falhou – perfeito, palavra por palavra. Agora, isto é uma promessa. 



97 Por que tinha Ele que aparecer nestes últimos dias? Se você voltar (e vocês que ouvem as 
fitas) à “A Árvore Noiva” (A Palavra Falada volume 3, nº 15 – Ed.) traga onde Cristo era aquela 
Árvore que estava no jardim do Éden. O primeiro Adão que caiu, e este Segundo Adão foi cortado 
pelo pecado; eles O penduraram em uma árvore Romana. E dali jorrou a – saiu a Árvore Noiva, que 
Ele prometeu, que vemos nas Escrituras. 
98 Agora, em ordem para ter a Noiva.... Como a pirâmide, como isto vai se tornando a minoria o 
tempo todo, por toda extensão, de Lutero, Wesley, Pentecostais. E então a pedra de coroa em cima 
dela é tão afiada; e cada uma daquelas pedras são perfeitamente colocadas juntas (e nós não 
sabemos ainda como eles fizeram aquilo); mas são tão perfeitas colocadas juntas naquela 
pirâmede (não estamos ensinando sobre pirâmedes agora, estamos apenas....Enoque e outros as 
construíram há anos atrás); e elas continuam como um símbolo. Da mesma forma que o sol nasce 
e se põe, do mesmo modo que a árvore deixa cair a sua vida – sua folha, isto volta outra vez, como 
o peixe e o gado e tudo mais simboliza isto, aquelas piramêdes se firmam como um símbolo. 
99 Entre na câmara do profeta e observe aqueles sete degraus onde o, onde o sentinela tinha o 
desafio para trazer aquele que chegava à presença do rei no topo das escadas? Era o sétimo 
degrau. Ali mostra que temos que entrar outra vez com aquele mesmo Espírito que estava em 
João. Ele introduziu o Messias; ele era maior do que todos os profetas; ele introduziu isto. 
100 E temos que chegar a um lugar outra vez, a algo que vai apresentar o Messias. E como o 
Messias – o povo que está crendo Nele sabe disto, a não ser que estejam constantemente na 
Palavra saberão o que Ele é. Daniel disse que o sábio saberia, porém o tolo, o não sábio não 
saberia. Eles conhecerão seu Deus. 
101 Agora, agora, como Ele disse que Isto apareceria nos últimos dias para trazer o povo de volta 
à Palavra, então a Noiva conhecerá Seu Esposo, conhecerá seu Companheiro, a Palavra revelada. 
É por isto tem que acontecer. Isto não foi ara os reformadores; não foi para Lutero, Wesley, e – e os 
Pentecostes, e eles; as Escrituras dizem que não foi. Mas isto virá; isto é a Sua promessa para esta 
era. 
102 Estamos vivendo na era que será a Sua vinda. Ela deve se identificar Nele. Qualquer mulher 
deve se identificar com seu marido, pois os dois são um. E a Noiva de Cristo deve se identificar 
Nele, pois os dois são Um, e Ele é a Palavra, não a denominação, a Palavra. Teremos que ser os 
filhos da Luz, e a Luz é a Palavra, que é feira Luz para esta era. Como conhecemos a Luz, a não 
ser que Ela venha da Palavra. Correto. A Palavra feito carne é a Luz da era quando você A vê; 
assim diz a Bíblia. 
103 Aquelas pessoas olhando para Jesus ali e dizendo, “Bem, este homem, quem é ele? Ora, ele 
é nascido de um nascimento ilegítimo lá embaixo. Ora, seu pai e mãe são isto, aquilo e aquilo 
outro”. Mas eles não O conheciam. Se eles conhecessem as Escrituras eles O teriam conhecido; 
Ele disse assim. 
104 Eles disseram, “Somos discípulos de Moisés!”   
105 Disse, “Se conhecessem a Moisés, vocês Me teriam conhecido, pois Moisés escreveu sobre 
Mim”. E continuam muito cegos para verem isto! Vêem quão humilde? Longe de toda tripulação e 
denominações e dos credos, e tudo mais, Deus movendo bem na carne, na forma de homem, o 
Parente Redentor. Ela deve se identificar com Ele. 
106 Somos convidados para sermos os filhos da Luz, para que possamos andar na Luz. 
107 Eu recordo lá embaixo em Kentucky aqui há não muito tempo atrás, eu tinha uma reunião. 
Logo que saí da igreja, havia um velho de pé com uma lanterna na sua mão, Ele pertencia a uma 
igreja que não cria na cura e assim por diante. Disse, “Eu – eu discordo com você, irmão Branham”. 
108 Eu disse, “Bem, você tem direito de discordar”. 
109 Ele disse, “Vê você? Eu não aceitarei nada a não ser que eu o veja. Eu tenho que ver isto 
claramente”. 
110 Eu disse, “Então você já viu Deus claramente de pé em sua frente?” ( Claro, lê não cria em 
visões e coisas). 
111 Ele disse, “Não!” 
112 “Bem”, eu disse, “então você não é um crente, senhor; eu não poderia falar contigo. (Vêem, 
vêem?) Nós vemos o que Deus promete e seguramos naquilo”. 
113 Ele disse , “Como você vê isto?” Eu disse – ele disse, “Venha, vamos para casa, e 
conversaremos à noite”. 
114 Eu disse, “Não posso: eu gostaria. Onde você mora?” 
115 Ele disse, “Você atravessa aquela montanha ali”. 



116 Eu disse, “Como você vai chegar lá, você não enxerga a sua casa?” 
117 Ele disse, “Bem, há um caminho que passa pela colina”. 
118 Eu disse, “Você não enxerga o caminho”. 
119 Ele disse, “Bem, eu tenho uma lanterna” 
120 Eu disse, “A lanterna não mostra a luz lá da sua casa” 
121 “Oh, não, mas aquele caminho me guiará até minha casa”. 
122 “Mas aquela lanterna apenas mostrará luz para um passo de cada vez”. Nós andaremos na 
luz, a bonita luz, um passo de cada vez, Senhor, se aproxime Dele. 
123 Sim, os filhos da Luz aceitam a Sua Palavra. Continue andando e observe o desenrolar. Não 
existe Isto, não importa o que isto – o que outras pessoas digam, apenas fique certo Naquilo e 
apenas siga andando Nisto. Observe isto se desenrolar e Se revelar. A Palavra é uma Semente; 
uma semente no tipo correto de chão produzirá conforme sua espécie. 
124 Observe em Apocalipse 10:1 ao 7, todos os mistérios têm que ser revelados à Noiva através 
do mensageiro da igreja de Laodicéia. Alguém tem uma Bíblia com a versão revisada? Se você 
tem, você observará ali onde diz, o anjo, esta entre parêntesis, ali diz, a água (Vêem?) o 
mensageiro para a – a igreja de Laodicéia (Vêem?), Apocalipse 10: 1 ao 7. 
125 E ele disse que isto – naquele dia que ele O viu descendo,  ele comeu o livrinho. E ali 
havia....Ele colocou um pe´ na terá e um no mar e jurou por Aquele que vive para sempre e 
sempre, que o tempo não seria mais. E quando Ele o fez, Sete Trovoes proferiram suas vozes, 
João disse que ele estava quase para escrever; e Ele disse, “Não escreva”. Vêem? E ele selou 
aquilo. 
126 Agora, alguém disse, “Bem, aqueles Sete Selos então, irmão Branham, que serão revelados 
nos últimos dias, alguns grandes mistérios como nos aproximarmos de Deus....” Não, senhor, isto 
não pode ser. “Quem tirar uma palavra desta Bíblia ou adicionar uma palavra a Ela, sua parte será 
tirada....do Livro da Vida”. O que é isto é uma revelação do que tem falado lá atrás, para 
trazer...Isto já foi escrito aqui; está aqui; é para revelar o que já foi escrito (Vêem?), porque você 
não pode adicionar nada a Isto, ou tirar uma palavra Disto. 
127 O primeiro capítulo da – da Bíblia – no princípio, Gênesis, uma mulher não descreu Disto, mas 
ela apenas interpretou isto de uma forma errada – deixou que Satanás lhe interpretasse 
erroneamente uma palavra, “Certamente...” Vêem? E então ali causou todo este problema. E aquilo 
era Deus falando, a Palavra de Deus. E no último capítulo de Apocalipse, Jesus, Ele mesmo, o 
mesmo Deus disse, “Quem tirar uma palavra ou adicionar uma palavra a isto...” Esta é a completa 
revelação de Jesus Cristo, e os Sete Selos tinham os mistérios escondidos do que tudo isto era, e 
estava suposto a abri-lo no último dia, na era de laodicéia, no fim do tempo, Graças a Deus, aquilo 
termina a Mensagem para a Igreja. Aquilo termina isto, quando olharem para trás e virem o que 
tem acontecido, e virem para onde tudo isto foi trazido, aquilo termina com isto, a era da igreja. 
128 Agora observe, As Trombetas das quais estamos falando, é um chamado para um 
ajuntamento ou para uma festa, ou para guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado, ou algo 
assim (Observe, você diz, “Para uma pessoa?”, sim), ou para um ano de jubileu, a proclamação da 
chegada da liberdade, quando eles podiam voltar. Agora, nós poderíamos tomar toda a manhã 
somente nisto. Ma agora, entrando nas trombetas, você tem um fundamento agora, dos Selos, e a 
Igreja. Agora, vamos entrar na trombeta. 
129 A trombeta soava; e a trombeta indicava ou guerra ou dia de festa, ou....o que isto significava 
era um ajuntamento do povo, a trombeta, Paulo disse, “Quando a trombeta produz um som errado, 
quem se preparará para a guerra ou para a paz, ou seja o que for?” Quem saberá? Você tem que 
conhecer qual é o som da trombeta. Portando, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra 
hoje. Há um grande problema em alguma parte; todos sabem disto. Todos se tornam neuróticos. 
Todo o mundo é um mundo neurótico, e nós sabemos que há algo errado. O Pentágono, em 
alguma parte, nós sabemos que há algo errado. 
130 Agora, a única maneira pela qual você saberá para que é o som da trombeta é olhando o que 
diz a folha da música. Isto é tudo. É uma grande sinfonia ( vêem?) e compassada como “Pedro e o 
Lobo”. Vêem? Quando você....Se o ....E o – o – o compositor escreveu o Livro, o diretor deve estar 
no mesmo espírito do compositor. Se ele não está, ele dá o compasso errado, então estraga toda a 
coisa. 
131 Este é o problema hoje. Nós temos muitos diretores no – que não estão no Espírito do 
Compositor. Eles dizem que sua denominação, “Bem, nós cremos Nisto”. Não importa o que você 
diz, a Bíblia é correta. Ritimando de acôrdo com a Folha Musical bem aqui em nossa frente, então a 



grande sinfonia do grande ato de Deus está tocando corretamente; então vemos a hora e onde 
estamos firmados. 
132 Agora observe, a trombeta é para reunir o povo – lhes ajuntar para algo. As vezes isto anuncia 
uma pessoa importante como José. Eles soavam a trombeta e José aparecia, que era um – um 
símbolo da Grande Trombeta ( de que falamos e chegaremos daqui a pouco) em Isaias que diz 
quando aquela Trombeta soar e a insígnia for levantada ali, então haverá um tempo quando a 
grande Trombeta soará; e todas as nações se ajuntarão a Jerusalém. É aí quando o Milênio 
começa, a grande Trombeta. 
133 O – este chamado para a Festa das Trombetas, a aproximação de algo.....Observe em 
Apocalipse 8 e 7, se você deseja anotar isto. Nós observamos a primeira trombeta espalhando 
granizo, sangue, fogo sobre a terra. Exatamente como em Êxodo, quando Deus estava chamando 
o Seu povo para fora no Êxodo. 
134 Agora, a razão pela qual estas Sete Trombetas não são aplicadas a esta igreja e esta era é 
porque é somente para Israel. É o chamado, o ajuntamento do povo. E agora há somente um 
significado aqui, que eu quero que você chegue em poucos minutos, é onde você por que isto não 
é aplicado a esta era em que estamos vivendo, as Sete Trombetas. 
135 Eu sei que muitas pessoas discordarão disto, mas eu sei que é isto...Eu sei disto...Não, não 
porque...estou dizendo que você está falando isto, porque eu não tirei de mim mesmo; meu – meu 
pensamento não é próprio. Mesmo que isto seja o que me disse, se isto está errado, então está 
errado. Mas não estou dizendo isto de mim mesmo, estou dizendo o que Alguém tem dito. Esse 
Alguém é o Deus que falou conosco e fez todas estas coisas que Ele tem feito, apareceu. Vê? 
Então eu sei que isto está certo. O – o ajuntamento de Israel são as Trombetas. As trombetas são 
para reunir Israel. 
136 Observe, a primeira trombeta soou, sangue, fogo, granizo, e tudo se espalhou pelo chão. 
Vêem? O que Ele estava fazendo? Tirando Israel do Egito espiritual (vêem?) de volta a sua terra 
natal. 
137 Agora, deixe-me dizer isto bem aqui, que cada trombeta que soou, soou sob o Sexto Selo. 
Nós entraremos nisto em poucos minutos onde apanhamos e selo ali. Todas as trombetas soaram 
sob o Sexto Selo, porque no Sétimo Selo havia silêncio. Ninguém sabia; aquele foi o minuto ou a 
hora que Cristo viria, como Ele nos revelou isto. Mas cada Trombeta soou sob o Sexto Selo, sob a 
perseguição dos judeus. 
138 Observe, Apocalipse agora, 8 e começando com o verso 7. Tudo foi o chamado de Israel 
natural no Egito, agora é o chamado de Israel no sentido espiritual. Ele os estava preparando para 
que viessem à Festa do Pacto. 
139 Observe, a Festa das Trombetas era primeiro, que era a de Pentecostes. A Festa do Pacto 
seguia até cinqüenta dias depois. A Festa do Pacto, lendo aqui, nós provavelmente se tivermos 
tempo, nós nos referiremos a isto e leremos para você na Bíblia aqui em Levítico 12 – agora – ou 
melhor, Levítico 23, e Levítico 16 . Nós encontramos que a primeira era a Festa do – das Trombetas 
era o Pacto e o – após isto seguiu o Pentecostes. Agora, nós descobrimos – a Festa do Pacto 
seguiu a Festa das Trombetas. 
140 Agora observe, uma trombeta soou e aquilo era para ajuntá-los. Agora, a primeira trombeta 
soou; aquilo foi o granizo, o sangue, o fogo que se espalhou sobre a terra, exatamente como foi no 
Egito, aprontando para chamá-los para o dia do pacto. Vêem? Eles rejeitaram o Verdadeiro Pacto, 
e estes anos têm se estendido através daqui, tem sido o ano Pentecostes, Vêem? Agora, o som 
para os judeus vem a seguir; isto tem sido o chamado da Igreja (Observe atentamente, agora), que 
depois Ele os levou a terra da promessa, sendo que Ele fará a mesma coisa, e m símbolo Ele leva 
a Igreja para a terra prometida. Recordem, cada trombeta soou sob o Sexto Selo, somente quando 
isto soou. 
141 Observe agora, exatamente a continuação da Escritura, exatamente o mesmo. Sob a Sétima 
Trombeta é para Israel o mesmo que o Sétimo Selo foi para a Igreja. Nós encontramos sob o 
Sétimo Selo, que quando estas almas que estavam sob o altar ali que receberam mantos; lhes 
foram dados mantos, não que eles os mereciam, porque eles estavam na dispensação quando 
Deus ainda tratava com graça para com os gentios, não os Judeus. Israel está salvo como uma 
nação; Deus trata com Israel como uma nação. Os gentios são um povo para o Seu Nome , não 
uma nação para o Seu Nome, Israel. 
142 E quando Hitler e outros perseguiram os Judeus, e fizeram as coisas que fizeram sob 
aquele... Veja, eles... Stalin, Hitler, e todos estes ditadores que se levantaram (se tivéssemos 



tempo para repassar isto para alguns recém-chegados, mas nós passamos por isto), sob aquela 
mesma era, que houve na Alemanha e – e todas as outras nações....Os judeus se espalharam 
através de toda a terra, pois ali se levantou nos últimos 20 anos uma grande perseguição contra os 
Judeus. 
143 Eu já fui ali a velhos lugares onde eles queimavam seus corpos, e cremavam, e usavam o – 
usavam suas cinzas para fertilizar o solo, filhos judeus, e mulheres e tudo mais. Então eles tentam 
negar isto. Leve-os e lhes mostre onde isto foi feito. Tem sido uma perseguição geral contra Israel, 
porque tem sido o tempo de chamá-lo de volta à Expiação; ele permanece sob a expiação de um 
cordeiro natural. O Verdadeiro Cordeiro de Deus é a Expiação, e ele O rejeitou, o sangue está 
sobre ele desde então. 
144 Observe, aprontando o povo. Quão perfeito então é a Sétima Trombeta e o Sétimo Selo. 
Perfeitamente juntos na perseguição dos Judeus. Note, em Apocalipse capítulo 9 e verso 13 (agora 
ouçam atentamente), sob a sexta Trombeta (Apocalipse 9:13), sob a Sexta Trombeta, observe, 
haviam 200.000 cavaleiros que haviam sido presos no rio Eufrates e que foram soltos na Sexta 
Trombetas. Agora, não existem 200.000 cavaleiros no mundo, mas ali haviam 200.000 cavaleiros. 
Observe isto. (Eu  quero que você apenas anote isto, para que então você possa ler). Eles não 
eram cavalos naturais. Eles soltavam fogo, e eles tinham peitorais de jaspe, e tinham caldas, e final 
de calda parecido com serpentes, a cabeça de uma cobra em sua ponta, um ferrão. Vêem? Eram 
cavalos espirituais, demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no Eufrates por 
todos estes anos, demônios espirituais. O que era isto? O velho Império Romano sendo 
despertado, a perseguição dos judeus. Eles estavam presos aproximadamente por dois mil anos no 
rio Eufrates, não podiam atravessar para a promessa, uma seita religiosa que estava tentando 
chegar no outro lado. Eufrates, vocês sabem, veio através do Éden. Mas eles estavam presos ali, 
200.000 demônios de perseguição. 
145 E observe o que acontece sob a Sexta trombeta. Foram soltos sobre os judeus, a perseguição 
dos judeus! Demônios sobrenaturais, aproximadamente dois mil anos, então soltos por Stalin, 
Hitler, sobre os judeus. 
146 Você diz, “Bem, estes não são Romanos”. É o mesmo espírito que fez as mesmas coisas fez 
isto aos cristãos nos dias da velha Roma pagã (agora observe o Israel natural e a Igreja espiritual, 
enquanto separamos isto) soltando sobre os judeus. 
147 Vocês se recordem, sob o Sexto Selo, como cada um daqueles mártires está clamando – de 
acordo com a Palavra de Deus recebera, mantos? Isto lhes foi dado pela graça, porque eles foram 
cegados para não verem o Evangelho, para que este povo pudesse ser chamado dentre os gentios 
para a – a Noiva. Foram-lhes dados mantos, a Bíblia diz assim sob aquela trombeta, aqueles 
judeus, os quais absolutamente estão contra Cristo e tudo mais. A razão é porque a Bíblia diz que 
eles foram cegados; e eles foram cegados por amor a vocês! E o Deus justo sabe que eles 
receberiam isto, mas eles foram cegados por sua causa. A Bíblia assim o diz. 
148 Ali está aquele império Romano preso através de que? Dos poderes eclesiásticos, sendo que 
a Roma pagã se tornou Roma papal, e estava preso ali em suas tradições, do cristianismo, que 
parte do cristianismo e – e superstições que isto tinha em Roma, reunindo toda esta adoração de 
mulheres, e todas estas outras classes de coisas, e dias de Natal, e feriados, e dias santos e 
coisas. Isto estava preso com a tradição que não se podia soltar, porque isto estava contra os 
princípios cristãos. Permanece o mesmo espírito ímpio e pagão! E aquele espírito pegou as nações 
do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel, e o restante deles. E eles foram soltos sobre 
os judeus, que não sabiam nada sobre o Espírito. Aí estão seus mistérios que estão escondidos 
sob aquele selo ali. Vêem? Observe que nós passamos por isto. E eu lhe mostrarei esta trombeta 
aqui, esta última trombeta, o que acontece. Aí estão eles; estas trombetas foram soltas para os 
judeus (não vê você?), não sobre os gentios. Os Gentios, quando aqueles Selos são abertos e 
selados. O tempo terminou; a igreja foi chamada. 
149 Vocês se recordam da visão de outro dia? Recordam do – da pré-estréia disto? Quantos se 
lembram do domingo retrasado? Como isto exatamente aconteceu; nós vimos exatamente isto. 
Vendo aquela sujeira, aquela coisa imunda subir sendo chamado igreja (vulgaridade ao extremo), e 
aquela pequena Noiva de cada nação, casa uma se vestindo conforme a sua nacionalidade, 
perfeitamente, andando diante do Senhor. Observem, haverá um tempo, um dia quando eles dirão, 
“Bem, eu pensei que a Igreja tinha que partir antes da perseguição. Eu pensei que haveria um 
Rapto”. 
150 “Já ocorreu e você não viu”. Foi isto que Ele disse a respeito de João certa vez, você sabe. 



151 Disse, “Como - por que dizem os profetas que – os escribas que Elias deve vir? 
152 Ele disse, “Ele já veio”. E até mesmo os discípulos não sabiam disto. “Eles fizeram com Ele o 
que desejaram”. O Rapto será do mesmo modo. Em – na hora....Ele prometeu fazer isso. Ele não 
prometeu mostrar a Elias assim, mas Ele prometeu tirar a Noiva assim – em uma hora em que você 
não estiver pensando, simplesmente uma mudança num momento num piscar de olhos e a levará; 
então você será deixado. Então esta é a hora! 
153 Dois mil anos, este espírito através do povo Romano, a igreja Romana, a igreja Romana, não 
pode mover. Mas aquele mesmo espírito, vindo ali primeiro em Mussolini em Roma, o ditador.... 
154 Vocês sabem das cindo – das sete coisas que Ele me mostrou em 33 aconteceriam? Cinco 
delas já aconteceram. O Dr. Lee Vayle está escrevendo um livro sobre agora. Vêem? Cinco coisas 
perfeitamente, e só faltam mais duas coisas para acontecer. Disse que isto aconteceria pouco 
antes da vinda. Aqui estamos bem no final agora, e parece que aquela sexta coisa está se 
movendo. Vêem? Perfeitamente, exatamente, até mesmo as guerras e como elas aconteceriam. 
Exatamente na mosca, e nenhuma só vez isto falhou. 
155 Ouçam amigos, temos que fazer inventário toda hora! Nós não sabemos onde firmados – bem 
perto! 
156 Agora, agora ele foi solto....sob o Sexto Selo, estes 200.000 demônios espirituais, começaram 
em Roma, Alemanha – Hitler. Observem, na Bíblia onde eles receberam – nunca – eles receberam 
poder como reis, mas não eram reis coroados. Um ditador não é um rei coroado, apenas recebeu 
poder como um rei. 
157 Oh, o Espírito de Deus movendo através de mim agora (você sabe?) apenas dizendo algo; eu 
não sei como dizer isto, nem o que dizer e talvez seja melhor não dizer. 
158 Observe, 200.000 demônios soltos sobre aqueles judeus, quando eles os queimavam, os 
crucificavam; colocavam bolhas em suas veias; eles os matavam até não terem mais gás com 
matá-los; e eles atiravam neles até não terem mais balas para atirar; e eles – eles fizeram tudo que 
puderam fazer. Eles cremavam seus corpos e tudo mais, os penduravam nas cercas, seus filhos e 
todos pessoas inocentes. Porque eles eram judeus, eles foram feitos daquele modo. Porém Deus 
disse que Ele deu a cada um deles um manto, inocentes como eles eram, mas a Sua graça os 
cegou para que pudéssemos ver. 
159 Aquele Sétimo Selo não tinha sido aberto ainda você sabe; esta é a Sua vinda. 
160 Então enquanto eles estão sob aquilo....mas Ele nos mostrou aqui na pré-estréia como João. 
Ele o levou para cima e....certa vez andando no mar vocês sabem....Ele disse, “E este homem que 
inclina no Teu peito?” 
161 Ele disse, “O que vocês acham dele ficar até que eu venha?” Vêem, ele não ficou, mas Ele o 
levou para cima e lhe mostrou o – as coisas que aconteceriam até Ele chegar. Apenas lhe mostrou, 
reviveu todo o plano para João.  
162 Observe, nós encontramos agora, que aquele poder natural sob o natural, para uma nação 
natural Israel, estava solto ali. E o que isto fez Saiu e fez guerra, e como isto assassinou e 
perseguiu! 
163 Agora no estado eclesiástico disto....Eu – você....Eu espero que Deus abra seus olhos para 
isto agora, porque eu sei que não estou falando só para esta igreja aqui; esta fita vai ao redor do 
mundo. E eu não quero ferir o sentimento de ninguém, mas somente dizer a verdade. Agora, o 
Estado eclesiástico foi aberto do reavivamento natural da velha Roma pagã, saiu para aqueles 
judeus que sempre têm sido seu inimigo (O leão com dentes e tudo mais, que provocou e dividiu o 
povo, Roma), sempre foi inimiga de Deus. E isto foi solto no mesmo espírito através dos ditadores 
de mundo, porque o sistema religioso ainda segurava; agora está frouxo. O que isto tem feito? 
164 Na astúcia, como Ele disse, viria com lisonjas. E o que tem feito ele? Ele está trazendo os 
Protestantes ao Concílio Ecumênico mundial de igrejas, o espírito do anticristo, sobre ambos, 
trazendo-os ao matadouro exatamente como eles fizeram com os outros, na hora para chamar a 
Noiva. Como? Solto na igreja eclesiástico, o espírito. Soltos sobre o que? Não sobre as 
denominações, sobre a Noiva! Mas aqui você obterá isto. A Noiva não passará por aquele tempo. A 
Bíblia diz que não. A igreja passará, mas não a Noiva! Não podem vocês verem isto? Ministros, não 
podem verem isto, irmãos? 
165 Você diz que a Igreja tem que passar pela perseguição para o – para sua perfeição. O Sangue 
de Jesus Cristo aperfeiçoa a Noiva. Um homem que escolhe uma esposa ele não a coloca num 
monte de punições; ele já encontrou graça para – com ela; ela encontrou graça nele. Ele – ele fica 



noivo dela. E se há qualquer coisa, ela guardara para tomar a sua mão. Sua graça é tão grande 
sobre eles, e então assim também será com a Noiva, e assim é isto sobre a Noiva. 
166 Nós criaturas indignas, merecedores do inferno, mas a Sua graça nos segura através disto. 
Veja quantos perdidos e cegos, quantos – quantos pecadores estavam ali no mundo na hora que foi 
salvo! Deus me salvou para um propósito, e estou determinado através de Sua vontade para 
cumprir Seus propósito. Não me importa o que aconteça, eu quero fazer isto. 
167 E nesta hora quando vejo todas as igrejas, seu grande deslumbramento, e rica sem 
necessidade de nada, eles dizem; e os vejo miseráveis, desprezíveis, cegos, dando tapinhas nos 
ombros, deseja você se comprometer com eles, eu nasci para um propósito, isto é, para condenar 
aquela coisa e para chamá-los para fora! Sim, é isto. 
168 Recordem, quando Jesus chegou na terra, não havia nem uma centena de pessoas na terra 
que sabia que Ele estava aqui. Ele chegou para ajuntar aquele grupo Eleito. Disse, “Ninguém pode 
vir a Mim a não ser que Meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai (passado) Me deu, eles virão. 
Eles saberão disto; eles ouvirão”. 
169 Observe o desprendimento deste espírito eclesiástico, vinte anos mais tarde após aquela 
guerra, nós vemos o desprendimento do espírito eclesiástico, sob o que? O Sétimo Selo, a sétima 
Trombeta dos judeus. Veja a lua escurecendo. Sob o que? Vêem isto desenhado? O Filho do 
homem sendo lançado da igreja. O que é isto? Se unindo com um grupo eclesiástico. O- o 
movimento ecumênico, e com o Concílio Mundial de Igreja tem dirigido cada homem....Em que 
aquela coisa se firma? Ora, você tem que render todos seus ensinamentos evangélicos e coisa! 
Como podem dois andaram juntos a não ser que estejam de acordo? Eles não podem. Jesus disse 
que não podem. E como pode uma igreja Metodista e Batista andarem juntas? Como pode a Igreja 
de Cristo andar com os Presbiterianos? Como podem os Católicos andarem com os Protestantes? 
Como podem os Protestantes andarem com os Protestantes? Porém a Noiva pode andar com a 
Palavra, que é Cristo; deve ser em acordo, não o sistema eclesiástico, mas a Palavra. Você tem 
que concordar com a Palavra para andar com a Palavra. Assim disse Jesus; aquilo faz isto correto. 
170 Observe, aí está ela. Agora, ela desprendeu para chamar todas estas pequenas soltas. “Oh, 
bem, isto não faz nenhuma diferença de qualquer modo”. Foi isto que Satanás disse a Eva. “Não 
faz nenhuma diferença. Tudo bem. Claro, Deus é um bom Deus; Ele ama a todos nós”. Ele não 
ama! 
171 Você ouve tanto a respeito de Deus ser bom. Ele é um Deus bom, porém sendo bom, Ele tem 
que ser justo. Não existe bondade sem justiça; não existe justiça sem lei, sem punição, pena. Então 
estamos nessa hora, essa em que estamos vivendo.  
172 Observe, atentamente agora, estes demônios sobrenaturais. Então sob o – sob os auspícios 
de uma nação unida, grupos unidos, oriente e ocidente... Exatamente como o pe´ direito e o 
esquerdo da imagem que Daniel viu, como eles não concordariam e se misturariam um com o 
outro; e a palavra Eisenhower, durante aquele tempo, Eisenhower significa “ferro”; Khrushev 
significa “barro”. E ele tirou seu sapato e o bateu (o irmão Branham bate no púlpito – Ed.) na mesa 
no quando a liga das Nações – ou o – na U. N. – foi Khrushev quem fez isto. Tirando o pó do.... 
173 Oh, puxa, a hora em que estamos vivendo, a igreja e a sua condição. Mas agradeça a Deus, a 
pequena Noiva tem se aprontado. Não está longe, apenas espere. Eu não sei quanto tempo, não 
sei quando (ninguém sabe disto), mas sabemos que está perto.  
174 Observe a eclesia – observe o natural, o que ela fez com aqueles judeus. Esse era um povo 
que se segurava nas Leis de Deus. Não importa quantas igrejas se levantavam, seja o que fosse, 
eles estavam cegos para Cristo e se seguravam naquela Lei. E Deus lhes deu mantos, a cada um 
deles, porque eles desceram para o martírio. Vêem? Eles – eles – eles ficaram cegos por nossa 
causa. 
175 Aqui agora a igreja que não conhece nada exceto a Bíblia; não importando o sistema 
eclesiástico, denominação, eles nada sabem a respeito disto, é tudo estranho para eles. eles O 
conhecem e somente a Ele.  
176 As pessoas hoje são de alguma forma como Pedro e os outros que estavam sobre o Monte da 
Transfiguração. Eles ficaram todos entusiasmados quando viram o sobrenatural acontecer e um 
disse, “Nós faremos uma igreja de – de profetas, e uma para Moisés”. E esta é a maneira que as 
pessoas, que os Pentecostais fizeram. Eles disseram, “Nós faremos uma Assembléia de Deus; e 
uma Igreja de Deus; e uma da Unicidade; e uma das Duas Pessoas”; e assim sucessivamente, 
desta forma. Mas enquanto ele ainda estava falando, Jeová clamou, “Este é Meu Filho amado, o 
Qual é a Palavra, a Ele ouví; Ele é a Palavra”. 



177 A hora em que estamos vivendo, o eclesiástico, os espíritos, se unindo agora e trazendo-os 
todos a este grande massacre para destruir, já está documentado aqui esta nação agora. E estas 
igrejas tem que ser fechadas, a menos que você esteja com uma organização. É uma união; é um 
boicote, exatamente como a marca da besta. E agora você vê o que é a besta, não vê? É um 
poder. E um poder, um poder eclesiástico, Jesus disse que isto seria tão parecido com a coisa 
verdadeira, que enganaria ao próprio Eleito, se fosse possível. Mas Ele prometeu ter algo aqui para 
nós naquele dia, que não seríamos enganados, e isto é a Palavra, e Cristo para fazer Isto 
manifesto para nós. 
178 Eles são demônios sobrenaturais não vistos pelos olhos, mas você pode ver o que eles estão 
fazendo. Vêem? 
179 Observe, enquanto aquele grupo está cavalgando, se preparando para desafiar tudo que não 
concorda com eles, há outro grupo se aprontando após algum tempo – Apocalipse 19. Na próxima 
vez que a Igreja é ouvida, Ela também vem, não exatamente sobre cavalos, mas a Bíblia diz que 
Ele estava sobre um cavalo branco, e as potestades do Céu O seguiam sobre cavalos brancos. É 
isto certo? Enquanto este grupo aqui embaixo tem dois mil presos no rio Eufrates, e foram presos 
por dois mil anos, também essa igreja tem preso o Espírito Santo por aproximadamente dois mil 
anos, sob o martírio ali atrás e sob as eras da igreja. Foi preso, não no rio Eufrates, mas na porta 
de credos e dogmas, pois o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa dos sistemas feitos 
pelos homens. Mas Ele será liberada. Ela voltará. É isto que a Bíblia diz. E os dois se encontrarão 
no terreno de batalha, Lúcifer e Miguel outra vez, como no princípio. 
180 Eles ficaram presos por quase dois mil anos – por quase dois mil anos. Não exatamente dois 
mil, porque os Romanos seguiram em frente (Titus, 96 A.D., e assim por diante) para matar os 
judeus, os Romanos. Quem matou os judeus? Quem foi Titus? Um general Romano. E o sangue aí 
rolou portões abaixo, até o.....massacraram suas mulheres, filhos e tudo mais. Ezequiel 9 não diz 
que eles fizeram aquilo? Foram no meio da cidade e colocaram uma marca no povo que suspirava 
e chorava, o – o Espírito Santo. E o restante deles, o homem massacrador chegava, que seria preso 
(“segure-os!” até eles passarem), e massacraram tudo que havia ali. Moças – mulheres, crianças, 
bebes, e tudo mais, todos eles foram assassinados. Exatamente, aqui está outra vez se repetindo. 
E aqui está aquele sistema eclesiástico voltando, reprimindo, marchando sobre tudo que é de 
Deus. Oh, eles têm seus sistemas, e organizações e denominações, mas aquilo não tem nada a 
ver com a Bíblia. Eles lhes dirão rapidamente que nem mesmo crêem Nisto. Sim, senhor! Dizem o 
que a igreja diz, É o que Deus diz; Aquilo é a Palavra. 
181 A Noiva está com a Palavra, eles são um. Como podem eles serem Um? Quando aquela 
Palavra, que está escrita aqui, entra em você, e você e a Palavra se tornam Um (aquilo é 
exatamente o que Ele prometeu), então Isto interpreta.... 
182 Deus não necessita de intérprete. Eles dizem, “Bem, nos a interpretamos assim”. Você não 
tem o direito de interpretar nada. Deus faz a Sua própria interpretação.  
183 Deus disse, “Haja luz”, e houve luz. Quem interpreta isto? Ele disse, “uma virgem conceberá”, 
e ela concebeu. Aquilo não precisa de interpretação; já está interpretado. Deus disse que estas 
coisas aconteceriam neste dia, e é. Isto não precisa de interpretação; isto interpreta a sí mesma. 
184 Oh que coisa! Apocalipse 9:1, sob a Quinta Trombeta...seu rei – observe. (Apocalipse 9:1 
agora) o rei deste grande grupo de 200.000 cavalos. Eles tinham um rei sobre eles, e se 
observamos, era uma estrela caída. Por que caíste do Céu, ó Lúcifer?” (Oh, como o Dr. Smith 
hesitou com aquilo ali, mas tudo bem. Vêem? Não era para a sua hora. Vêem? Correto)....era um 
abismo sem fundo. O seu rei era o rei do abismo sem fundo, Apocalipse 17:8 (eu escrevi algo aqui 
embaixo; eu vou apenas ler isto. Você vê aqui em Apocalipse 17:8, eu quero ver o que isto diz aqui, 
porque eu não sei apenas como atingir este próximo....), 17:8: 
 A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição; e os que habitam na 
terra (cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo) se admirarão, 
vendo a besta que era e já não é , mas que virá. 
185 Vêem? Foi, um papa morre, e o outro ascende-a besta que era, e já não é, que é, que já não 
é, - não muda sua ordem. O papa, o tempo todo, tudo – tudo tem que ir no mesmo sistema. 
186 E virá de onde? Do abismo sem fundo. E a Bíblia diz aqui que o líder destes sujeitos era do 
abismo sem fundo, e aquele era o rei deles; e ele estava com uma coroa tríplice e reunia os 
Protestantes com ele. 
187 Eu ouví um ministro Luterano dizer outro dia, disse – ou um pregador Luterano disse, “Bem, as 
pessoas me perguntam por que eu uso um – um colarinho. Como podem eles me dizerem do...” 



Você estava ali? Sim, aquilo não era – não era aquilo ridículo? Eu – quase senti vontade de vomitar, 
saí da plataforma. Eles disseram, “Então não deveria haver nenhuma diferença”. 
188 Se Lutero, Martin Lutero tivesse ouvido aquilo, ele se viraria da sua sepultura, diria, “Seu 
hipócrita, você não pertenceu a minha classe”. Vêem? 
189 Mas você sabe isto chegou? “Não há nenhuma diferença”. 
190 Há uma diferença! A diferença é mesmo no individuo. Deus disse, Separai-Me a Paulo e 
Barnabé”. Isto é certo. Sua obra....Separe – Deus é um separador, não um misturador, um 
....Pedro.... A igreja deseja um bom misturador hoje que os deixe usar trajes de banho, shortes, e 
tudo mais, e saírem e se comportarem assim. Mas Deus disse, “Separai-me”. Separa-te do mundo! 
191 Apocalipse.....Nós encontramos aqui que seu rei era do abismo sem fundo e o mesmo que foi 
para a perdição, foi e saiu, foi e saiu, saiu.....Observem, em Levítico capítulo 23, quão perfeita é a 
interpretação na ordem com a Palavra, com o que estamos tentando dar agora. Observe isto agora, 
a ordem. 
192 Agora, nós observamos....Vamos ler isto por um momento. Em Eclesias....não em Eclesiastes, 
mas em Levítico – Levítico 23. Agora observe isto aqui (Levítico capítulo 23). Agora,,,,(E não 
queremos perder isto de forma alguma, agora, então poderemos ter isto exatamente da maneira 
que o Senhor escreveu isto aqui para nós. Eu com certeza não posso encontrar Levítico em Êxodo, 
posso?) Está bem, Levítico agora: 
 E o (23) – falou o Senhor a Moisés, dizendo: 
 Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso, 
memória de jubilação, santa convocação....(Vêem?) 
 Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. (Observe agora. 
Observe). 
 Mas aos dez deste mês sétimo será o dia da expiação.... 
193 Vêem? A Expiação seguiu o....Observe agora. A Expiação seguiu o som da trombeta. Vêem? 
Quão bonito! Vêem? O dia da expiação seguiu a trombeta. Agora – agora, os cinqüenta dias das 
trombetas para nós simboliza quando a trombeta soou no Pentecoste, que foram cinqüenta dias. 
Agora – agora – agora, depois disto, os judeus rejeitaram aquilo; agora as Trombetas são para 
chamá-los de volta àquela Expiação (vêem?), a Expiação que eles rejeitaram. E eles rejeitaram, 
para que então nossos olhos pudessem abrir; os deles estavam fechados. E durante este tempo, 
estes Selos se abriram e a – a trombeta soou. E agora, no soar da trombeta, pouco antes do 
Messias chegar – porque eles têm que estar na Palestina; e você recorda que Deus teve que 
endurecer o coração de Faraó para tirá-los do Egito; e Ele endureceu Stalin, Mussolini, e todos 
aqueles para levá-los de volta a terra prometida, onde os 144.000 tinham que estar. E agora, pela 
primeira vez por milhares de anos, 2.500 anos, Israel é uma nação com a sua própria bandeira, tem 
um exército – e isto – considerados no – na U.N. Foi a primeira vez. A bandeira mais velha que já 
houve na terra, e está desfraldada agora outra vez. As cinco – a estrela de seis pontas de Daví. Ele 
disse que Ele levantaria aquela insígnia nos últimos dias, quando ela estivesse voltando. Nós 
estamos no fim. Simplesmente não há dúvida sobre isto; aqui estamos. 
194 Observe, agora rapidamente Apocalipse 9 (sob a sétima trombeta, o seu rei vem do abismo 
sem fundo), e em Levítico agora, quão perfeita é a interpretação aqui com a Palavra, porque 
(vêem?) imediatamente seguindo o jubileu Pentecostal segue o dia da expiação. A ordem do tempo 
da festa, entre a festa Pentecostal à expiação, o som das Trombetas para a expiação era a festa 
Pentecostal o longo período de tempo. 
195 Veja, havia um longo período de tempo entre a festa Pentecostal à chamada do – da 
trombe....do soar das Trombetas, O – para as Trombetas soarem, um longo período de tempo. 
Francamente, isto foi cinqüenta dias do – da Festa do Pentecoste para a Festa da Expiação, foram 
cinqüenta dias. Agora, cinqüenta são exatamente sete sábados. E os sete sábados são os sete 
anos da igreja.....das eras da igreja. Você compreendeu isto? Vêem, vêem? 
196 Agora, os judeus foram cegados, esperando todo este tempo, enquanto os primeiros frutos 
Pentecostais foram derramados sobre a igreja. E nós descemos através das eras dos mártires, e 
até a era dos reformadores, e agora na era da chamada, três secções, o mesmo Espírito, como Pai, 
Filho e Espírito Santo, o Mesmo. Vêem? Mas as sete eras da igreja, sendo sete sábados, 
exatamente sete sábados da trombeta do jubileu Pentecostal – uma festa do jubileu Pentecostal, 
até – que se movesse os molhos, e entoa o jubileu Pentecostal. E então do jubileu à Expiações são 
sete sábados, cinqüenta dias. E no final dos cinqüenta dias é – a expiação é feita. Você 
compreendeu isto? 



197 Agora em....Isto tem sido um tipo que a Igreja, quando Ele Se revelou como Filho de Deus, 
tem revelado à Igreja no Batismo do Espírito Santo através das eras e da era Pentecostal. Vêem? 
Apenas segue ajuntando mais e mais: Justificação sob Lutero; Santificação sob Wesley; Batismo 
com o Espírito Santo; agora aqui está o tempo da chamada. 
198 No Sexto Selo quando isto – quando isto se abriu, a perseguição atingiu os judeus num ponto 
de vista literal, e aqui veio a perseguição da Igreja no ponto de vista eclesiástica, porque a Noiva já 
foi chamada. Os sábados terminaram e estava pronto para a chamada dos judeus. Para onde? 
Para a Festa da Expiação. Oh, igreja, não vê isso? Chamados para a Festa da Expiação, por que? 
Para reconhecer a Expiação – não mais frangos, e gansos, e o que eles faziam; o Cordeiro de 
Deus, sacrificado desde a fundação do mundo. Israel saberá disso.  
199 Observe, aqui está uma grande coisa . Veja! Oh, que coisa, o Espírito Santo foi preso pelas 
denominações por todos estes dois mil anos. Nos descobrimos que Ele foi. Agora observe os 
sábados, os Sete sábados, eles não podiam chegar até o final. A Bíblia diz que haverá um dia que 
não será nem dia nem noite. E toda Escritura, Jesus disse, deve ser cumprida. É isto correto? Diga, 
“Amém”. (A congregação responde “Amém” – Ed.) O profeta disse que chegará o dia que não 
poderá ser chamado dia ou noite, mas que no entardecer haveria Luz. O que foi isto? O mesmo sol 
que brilha no Leste é o mesmo sol que brilha no oeste. 
200 Todas as vezes que o sol nasce, se move e se pões, significa a sua vida. O nenezinho 
fraquinho de manhã; as oito horas ele vai para a escola; as 11:30 ele sai da escola, é o calor do 
dia; então começa a se por aos cinqüenta anos de idade; sessenta, setenta, oitenta, aos noventa 
se põe no além e morre; simplesmente para voltar no dia seguinte e dizer que há uma vida, morte, 
sepultura, ressurreição. 
201 E observem, a civilização se foi com o sol. A civilização mais velha que temos, a China (todos 
sabem disto). Onde o Espírito Santo caiu? Nos países orientais, no povo oriental. E o Evangelho 
tem viajado com o sol. Isto veio de onde? Do leste para a Alemanha; da Alemanha para a Inglaterra 
(Atravessou o canal três vezes); do Mediterrâneo à Alemanha; do Mediterrâneo – do leste para a 
Alemanha, através do Mediterrâneo; da Alemanha através do Canal Inglês para a Inglaterra, do 
canal Inglês através do Pacífico para o – ou do Atlântico para os Estados Unidos; e agora ele está 
na Costa Oeste! Ela atravessou a nação que ela civilizou, e passou e seguiu. A civilização tem 
viajado; o Evangelho tem viajado com ela. Agora, todos os refugos na Costa Oeste, onde havia 
apanhado tudo, como o macaréu chegando. 
202 Mas o profeta diz que o sol não brilhará através desde dia; será um dia de escuridão. Eles 
tiveram Luz suficiente, como um verdadeiro dia chuvoso; eles podiam se unir a igrejas, e crer no 
Senhor, e coisas assim; mas Ele disse que no tempo do entardecer as nuvens se moveriam, as 
denominações de desfaleceriam e o mesmo Evangelho, a mesma Palavra feito carne (como Ele 
prometeu em Lucas 17:33), o mesmo Evangelho com a mesma coisa aconteceria no entardecer, 
exatamente quando as sombras baixassem. 
203 O mesmo Evangelho, o mesmo Cristo, que viveu em carne lá atrás no principio com o povo 
oriental, viverá outra vez com o povo do Ocidente no fim do tempo. “Haverá Luz no entardecer”. 
Todas as Escrituras são dadas por inspiração e não podem ser infringidas. O grande período de 
cinqüenta dias já passou; a festa Pentecostal já passou. Sete sábados, até as Trombetas, um tipo 
da Sétima Era da Igreja. 
204 Recordem, recordem, o – sob a Sexta trombeta os judeus (você está ouvindo) – sob a Sexta 
Trombeta o – os Pentecostes rejeitaram a Bíblia, o – o morno, não somente os Pentecostes, todo o 
restante. O mundo da igreja rejeita a Cristo, e ele é colocado do lado de fora. E na mesma trombeta 
– ou mesmo Selo, melhor dizendo, quando ele foi aberto, eles mostraram Jesus do lado de fora da 
igreja tentando entrar; ao mesmo tempo a trombeta soa para os judeus e os judeus reconheces a 
Expiação! Glória! Aleluia! Oh, que coisa. 
205 O Espírito Santo tem sido preso por este rios denominacionais por quase dois mil anos, mas 
terá que ser solto na hora do entardecer pela Mensagem da hora do entardecer: O Espírito Santo 
de volta à Igreja outra vez, Cristo, Ele Mesmo, revelado na carne humana na hora do entardecer. 
Ele disse; Ele prometeu isto. 
206 Houve três estágios disto como eu disse: os mártires, a era dos mártires por isto, e então o 
estágio dos reformadores, e agora o tempo da chamada. Quando terminada a era de Laodicéia, de 
acordo com Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela Noiva. É isto certo/ 
207 Apocalipse 10 (ouçam atentamente agora, a Noiva chamada da Palavra, Cristo Ele Mesmo 
chamando a Noiva, deixando claro Hebreus 13:8 ( que Ele é o mesmo ontem , hoje e eternamente, 



faz o mesmo, é o mesmo; “Aquele que crer em Mim, as obras que eu faço também as fará”. 
Vêem?, Lucas 22 – Lucas 17:30, e também Malaquias 4, Hebreus 4, todas estas Escrituras que 
foram prometidas, isto é para ser entre o Sexto e o Sétimo Selo e a Sexta e a Sétima Trombeta. 
208 A festa do Pentecoste termina no período da Sétima Trombeta, pois o próximo é a vinda do – 
ou Sétimo Selo, pois o próximo é o mistério da vinda de Cristo, e também a trombeta soa para os 
judeus. A sua Sexta Trombeta soa, e quando isto acontece, isto lhes faz conhecer o Filho de Deus 
revelado. Em uma hora e meia está estabelecido, recordem, todas as trombetas soam no Sexto 
Selo. O Sexto Selo conclui o mistério – sob o Sexto Selo pouco antes do Sétimo abrir. 
209 Observe, aqui está Levítico 23 e 26. Como a Escritura está em ordem! Após o longo período 
do Pentecoste....que Israel rejeitou lá atrás.... E Ele  chamou a igreja Gentílica para fora através 
desta festa Pentecostal. 
210 Quantos compreendem o que é uma festa Pentecostal? É o fruto da – os primeiros frutos da 
colheita, os primeiros frutos da ressurreição, a Festa Pentecostal. 
211 Não perca isto gente! E você na fita ouça atentamente! Este tem sido o tempo da Festa 
Pentecostal. Os judeus se silenciaram; eles rejeitaram isto. Agora, eles têm que serem chamados 
de volta a Expiação. Nós sabemos Quem era a Expiação; eles não sabiam. E a trombeta soou após 
o jubileu Pentecostal, juntando os judeus. Não pode você ver como aquela trombeta de 
perseguição sob Hitler tocou, e os judeus foram forçados a se reunirem para que se cumprisse as 
Escrituras? Agora, você entendeu isto? Todos que compreendem isto, digam, “Amém”. (A 
congregação responde “Amém” – Ed.) Bom. Correto! 
212 Observe, aqui em Levítico 26 agora, a ordem das Escrituras. Após o longo período do 
Pentecoste, que termina na chamada da Noiva ( a Noiva é chamada por um servo, o rejeitado), 
logo para ser conhecido por Israel, a festa da Expiação. Observe, aqui é o mesmo como em 
Levítico capítulo 16 agora, quando Ele ordenou a Festa do Pentecoste – ou a festa do Pacto. Mas 
neste lugar eles são chamados (ó quão perfeito; vêem isto pregadores? Não perca isto , ministros), 
nesta Festa do Pentecoste, que é representada em Levítico 23:26 – ou 23 e 24, é uma festa da 
lamentação, não uma festa de matança. A festa dói anulada da – a expiação foi anulada, ou melhor, 
a expiação foi anulada (Levítico 16, é exatamente um paralelo a isto), apenas neste lugar diz que 
Israel lamentou por seus pecados. 
213 Quão perfeito é hoje. Não é uma nova matança (que Moisés simbolizou com o ferir da rocha 
pela segunda vez; isto não deu certo), não a matança de uma besta, mas uma lamentação de 
rejeição da Expiação. Oh, que coisa! 
214 Esta será a trombeta, a festa será rejeitada, então seu Messias será conhecido. Observem! 
Eles conhecerão seu Messias quando eles O viram. Ele virá em poder desta vez, Aquele que eles 
esperam. Ele está vindo em poder para a Noiva Gentílica, e os judeus vão reconhecê-Lo. E então a 
Bíblia diz, (nós acabamos de pregar sobre isto aqui, cêrca de seis meses ou mais atrás), a Bíblia 
diz que quando eles disseram, “Onde obtiveste essas feridas? (Quantos se recordem da 
mensagem levante sua mão. Claro que você se lembra. Vêem?) “Onde conseguiste estas feridas?” 
215 Ele dirá: “Na casa de meus amigos”. 
216 Recordem quando preguei sobre o – o dia em que Jacó havia enviado os filhos de Israel lá 
embaixo para apanhar as coisas, a comida e coisas; e como José agiu como se ele não os 
conhecessem; e como todas aquelas coisas aconteceram, então ele se fez conhecido? Você 
lembra? E eles estavam com tanto medo que começaram a chorar, o mesmo com o problema de 
Jacó. E aqui encontramos os judeus sob a perseguição e não sabem onde estão firmados agora. 
  
217 Mas eles estão voltando; e quando eles realmente virem a Expiação aparecer, a Bíblia diz 
quando eles virem aquilo, eles disseram que separariam uma casa da outra e chorariam por dias, 
como um – como uma família que perdeu seu filho único. “Onde você apanhou aquelas feridas?” 
218 Ele diz, “Na casa dos Meus amigos”. 
219 Recordem, a Noiva já está no Céu. A esposa de José estava no palácio, e José despediu tudo 
que estava ao redor dele, e se fez conhecido a seus irmãos. Vê você? A sua Esposa, e filhos, e 
eles estavam no palácio quando Ele retornou para Se fazer conhecido aos judeus. Aí está a 
Expiação, aí está o som da sua trombeta. Aí está onde eles dizem, “Ó....” O que é isto? Aí está a 
Expiação. De onde vieram aquelas feridas?” Aí está. 
220 “Na casa de Meus amigos”. 
221 Recorda o que o irmão de José disse? Ora eles disseram, “Agora, é claro que seremos 
mortos. Nós fizemos aquilo;  nós praticamos o mal” – assim. 



222 Ele disse, “Não, Deus fez isto para salvar vidas”. Você se recorda da história em Gênesis? 
Vêem, vêem? Então Ele fez isto desta maneira para salvar a vida dos gentios, a Noiva. 
223 Disse, “Eu as tive na casa dos Meus amigos, mas não fiques nervosos.” Vêem? “Não fiquem 
com medo”. 
224 Eles disseram, “Oh, que coisa! Nós realmente falhamos em vê-Lo? Era aquela a Expiação, e 
perdemos Isto? Oh, Deus!” E eles disseram que eles apenas se separaram e lamentaram por dias. 
O que é isto? A expiação, tristeza. 
225 Desta vez, a vinda do – fazendo conhecer a Expiação, não é a expiação normal sendo morta, 
como em Levítico 16, mas Levítico 23 é tempo de lamentação de seus pecados: e o pecado deles 
era, eles rejeitaram isto. 
226 Não vê você onde estamos? Não vê você por que aquelas Trombetas não significam nada 
para nós? Todas elas soaram sob nosso Sexto Selo. Vê você agora porque o Espírito Santo não 
me deixou falar isto? Quando o Pai Celestial sabe, com esta bíblia diante de mim,  que é a 
verdade. Não sabia disto até ontem – antes de ontem, no meu quarto ali onde Ele revelou isto, veio 
até mim e falou comigo. Eu voltei; eu disse, “Querida, eu tenho isto agora; Ele simplesmente me 
encontrou ali e me disse. Aqui está, querida”. Vêem? Aí está (vêem?), perfeitamente em harmonia. 
227 Oh, pessoas sem Ele, entrem rapidamente; pode ser a última oportunidade que você poderá 
ter. Você não sabe a que horas Ele pode vir. 
228 A Festa das Trombetas.....A Bíblia diz que eles se separariam um do outro e orariam e 
chorariam, porque.....como uma pessoa que perdeu seu filho único. 
229 Veja! Eu quero dizer mais uma coisa, Concluindo agora, não perca isto. Quão impressionante! 
Do Sétimo anjo ( o mensageiro do Sétimo Selo) Mensagem ( e Apocalipse 10 era o Sétimo Selo) 
para as Sete Trombetas, entre aqueles duas vezes...Oh, Deus, como podemos dizer isto para fazer 
com que as pessoas vejam isto? Está entre aquela Sexta Trombeta (e a Sexta Trombeta – e a 
Sexta Trombeta e o Sexto Selo ao mesmo tempo), e entre a Sexta Trombeta e a Sétima Trombeta, 
há um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de volta à doutrina original 
Pentecostal; e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para guiá-los a Jesus, 
enquanto a Igreja está sendo tomada – todos aqueles profetas. Amém! A Palavra do Senhor não 
pode ser rompida. Isto não será uma denominação! Vê você isto? 
230 Leia no seu livro e veja se aquilo entre o Sexto e a Sétima Trombeta não é injetado ali com os 
judeus sendo chamado. Entre a Sexta e a Sétima praga, nós chegamos com aqueles 144.000 
(vocês se recordam daquilo?), que foi entre aquilo. Você recorda entre o – o – o sexto – o Quinto 
Selo e o Sexto Selo – entre o Sexto Selo e o Sétimo Selo, ali houve um chamado dos 144.000. 
Você se lembra daquilo? Agora, aí está onde estas trombetas chegaram, bem ali (Vêem) e a 
perseguição dos cavalos soltos ali. 
231 Então entre aquilo – então ali tinha que haver a Mensagem do sétimo anjo que havia pregado 
e condenado os Pentecostais. E Jesus havia sido colocado para fora, não tinha nenhuma 
cooperação com ninguém, foi colocado do lado de fora, rejeitado (Assim diz a Bíblia); pois é Cristo 
manifestado em nosso meio, Jesus no meio de todos nós manifestados na pureza de Sua Palavra, 
fazendo-a conhecida. E se aquilo....Isto não é apenas inventado, amigos, isto é o Assim Diz o 
Senhor, a Escritura. 
232 E ao mesmo tempo....Agora, logo que esta igreja, a Noiva é reunida, ela é levada; e aquele 
mistério do Sétimo Selo, ou o Sétimo Selo, o mistério acaba. E os judeus são chamados através do 
mistério da Sétima Trombeta, que são dois profetas, Elias e Moisés. E eles voltam, e aí está onde 
os Pentecostais fazem toda a confusão. Eles estão esperando pelo acontecimento de algo, e a 
Igreja já partiu, e isto é para os judeus! 
233 Agora, eu sinto na mente de alguém dizendo que aquele não poderia ser Moisés. Sim é. 
Agora lembre, Ele pode me declarar seus pensamentos. Eu continuo sentindo Aquilo...Está bem! 
234 Deixe-me endireitar aquilo para você. Foi Moisés, porque aqui o seu pensamento: 
você diz que Moisés – não poderia ser Moisés, porque Moisés morreu. Você acha que é Elias – e 
Elias realmente, quando você pensa que é Enoque. Você diz, “Moisés já está morto”. Mas recorde, 
ele poderia voltar à vida outra vez; aconteceu, oitocentos anos mais tarde. Vários anos depois ele 
apareceu no Monte da Transfiguração. Você diz, “Depois que o homem morreu?” Sim, senhor. 
Lázaro estava morto, ressuscitou outra vez, e então teve que morrer outra vez. Claro! Até mesmo 
os ímpios voltarão à vida outra vez e então terão que morrer a segunda morte. É isto certo? Então 
tire aquilo da sua mente; é Moisés. 



235 Observe o seu ministério, exatamente o que Moisés e Elias fizeram; fecharam os céus e 
jogaram fogo sobre...Você sabe o que eles fizeram. 
236 Pense nisto! É o fim do tempo, pessoal. Aleluia! O grande dia do Senhor está à mão. Se 
reúnam. A Festa do Messias, eles O rejeitaram ,e eles descobrirão que ali está seu Messias. A 
Bíblia diz que coisas notáveis como estas aconteceriam. 
237 Em Apocalipse 11 diz, seu ministério será o ministério de Moisés chamando Israel para fora 
de suas tradições judaicas, exatamente como a Mensagem do Sétimo Anjo chamou a Noiva para 
fora das tradições Pentecostais. Recorde Moisés e Elias era para tirar Israel para fora do velho 
pacto de cordeiros, ovelhas, sangue , bodes, e sacrificar o verdadeiro sacrifício vivo, para a 
Palavra. 
238 E a Mensagem do Sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo mesmo, exatamente, o 
mesmo selo, é para que? Chamar o povo, a Noiva para fora do Pentecostes e tradições do mundo 
para um Expiação genuína, a Palavra, Cristo, personificado na Sua Palavra aqui, feito carne no 
nosso meio. 
239 A ciência tem provado isto através de fotos. A igreja conhece isto ao redor do mundo. Nós 
conhecemos isto firmemente, pois Ele nunca nos disse uma só coisa com o Assim Diz o Senhor 
que não fosse a verdade. Não disse Ele lá embaixo no rio, “Como João Batista foi enviado, então 
isto... 
240 Eu olhei para cima e ví que são doze horas. A hora da meia noite está aqui, amigos, sobre 
nós. Veja quão perfeita é a Escritura? Perfeitamente como ela – que.... 
241 Veja, não será alguma organização que descerá lá embaixo e chamará os judeus, serão dois 
homens, Moisés e Elias, ambos profetas. 
242 Agora veja, para chamar os gentios, a Noiva para fora, Ele prometeu Malaquias 4 para fazer a 
mesma coisa. E a Bíblia diz que Ele seria colocado para fora da igreja na Sétima Era da Igreja. Ele 
seria colocado para fora da igreja; isto se tornaria completamente escuro e....Onde isto escurece? 
Isto entra neste sistema eclesiástico, neste concílio ecumênico. Concílio Mundial de Igrejas. 
Ela.....Ele é colocado completamente para fora, a Sua Palavra. Eles não podem concordar com Ela, 
você sabe que eles não podem; eles não podem concordar nem mesmo com seus pequenos 
grupos locais. Como eles concordarão naquilo? Então eles tomam outra marca da besta, uma 
imagem à besta. 
243 Recordem, a Bíblia diz que havia uma imagem feita à besta. E os Estados Unidos sempre 
foram de número 13. Eles começaram com treze Estados, treze colônias, treze estrelas, treze 
listas; o número treze é sempre uma mulher. Ela aparece no capítulo treze de Apocalipse. Primeiro 
era um cordeiro! Humilde, com liberdade de palavra, liberdade de religião, e assim por diante; e 
então ele recebeu poder e falou com todo o poder que o dragão tinha antes disto. O que é isto? O 
que era o dragão? Roma. Vêem, tinha uma marca, a imagem da besta para se levantar contra a 
verdadeira Igreja de Deus; sob aquelas denominações contaminará esta coisa, mas quando 
começarem a fazer isto.... 
   O Cordeiro tomará Sua Noiva 
   Para estar ao Seu lado, 
   Toda a potestade do céu se reunirá;  
   Oh, será uma visão gloriosa;  
   Todos os santos de branco sem mácula;  
   E com Jesus eles festejarão eternamente. (Amém) 
   “Vem ceiar”, o Mestre chama, “Vem ceiar”....Amém! 
244 Que dia estamos vivendo, e hora, Corra gente, corra por suas vidas! 
245 Observe agora, concluindo, o ministério como o do sétimo anjo, estas duas testemunhas, eles 
estariam sob aquela Sétima Trombeta pouco antes – a Sexta Trombeta, pouco antes da Sétima 
Trombeta declarar..... 
246 Agora recordem, e eu lhes disse que eu traria de volta esta grande Trombeta...Ele disse, o 
que ele faria aqui em Isaías? Ele disse que a grande Trombeta soaria (a grande Trombeta não 
agora, a Festa das Trombetas, existem dois, Moisés e Elias para chamar as Trombetas), mas sob a 
Grande Trombeta (a vinda do Senhor; para anunciar José retornando, vêem?) que todas as nações 
se reuniriam em Jerusalém. Amém! Você encontrará isto no Livro de Isaías; eu acabei de dar-lhe 
isto a pouco tempo atrás, em um destes capítulos que lemos. Isto está em Isaias 18: 1 e 3. 
247 E em Isaias 27: 12 e 13 é onde Ele soa aquela Trombeta e todas as nações reconhecerão 
Israel na sua terra natal, Deus com ele. Então a Noiva virá para estar com o Noivo, e o Noivo com a 



Noiva (e então o grande Milênio, depois de todo o mundo ser destruído pelo poder atômico; e 
haverá um Novo Céu e uma Nova Terra) viverão para sempre. 
248 Olhe bem embaixo....Agora, observe! O ministério de Moisés e Elias será...Agora, todos 
compreendem isto? Deixe-me dizer isto outra vez. O ministério de Moisés e Elias, entre a Sexta e a 
Sétima Trombeta, serão dois profetas que irão....Eles...Israel sempre creu em seus profetas. 
249 Agora, por que o Espírito Santo me disse ( quando eu comecei ali em cima para lhes mostrar 
que Ele  era o Filho de Deus), disse, “Aleluia não”? Vocês se lembram disto cêrca de cinco anos 
atrás no meu caminho para a Índia? Disse, “Não faça isto”. 
250 Eu disse...Eles disseram, “Se este for o Messias, deixe-nos vê-Lo fazer o sinal de profeta; nós 
cremos nos profetas”. 
251 O irmão Lewi Pethrus e outros me enviaram estas Bíblias, quando ele distribuiu um milhão 
delas para os judeus vindo do Irã e voltando de todos os lugares, ajuntando-os tornando uma 
nação. 
252 Eu pensei, “Este é meu tempo”. Eu já estava no Cairo, no Egito. Ele disse, “Não faça isto 
agora, ainda não é hora”. Então eu voltei para casa. 
253 Oh que coisa! Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu Pentecostal segue em frente, ou tem 
avançado até agora. Vêem? Agora, a Festa das Trombetas tem que ser conhecida. E isto aqui em 
Malaquias 4 não está ligado àquele ali. De forma alguma. De mofo algum. 
254 Observe! Observe aqui! O ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel da 
tradição judaica (ouçam!), das tradições judaicas que eles se misturaram (sendo profetas, eles 
crêem – eles crerão Nele), chamando-os para a Festa da Expiação (Cristo), deixando-os 
reconhecer a Cristo. Eles dirão, “Ele está vindo, Ele estará aqui”. Os judeus se ajuntarão coisas 
assim, e então quando Ele vier dirá, “Aqui estou”. Vêem? 
255 “Onde você obteve estas cicatrizes?” 
256 “Na casa de meus amigos”. 
257 Agora, assim como aqueles dois profetas fizeram..... 
Recordem, a Noiva Gentílica é para ter um profeta chamado Elias, que é para tirá-los de suas 
tradições ( a Noiva), da mesma forma que estes profetas tiraram os judeus do judaísmo para Cristo, 
a Expiação. E os gentios já conhecem a Expiação, mas é para chamar a Noiva de volta à Expiação 
original, onde estes cinqüenta sábados – oh, estes sete sábados, dos quais eles têm se afastado, 
chamá-los de volta no fim do tempo. 
258 O sete (ouçam!), o mensageiro da sétima igreja, o mensageiro da sétima trombeta são todos 
profetas. Agora, isto é certo! Injetados são os 144.000. Chamando os Selos, que foram para os 
gentios...Isto tinha que ser para os gentios, para tornar acessível aos gentios e ver a igreja gentia. 
Isto é tudo que sabemos; isto é tudo que estamos ouvindo; o que já passou. Nós olhamos para 
Jesus. 
259 Você diz, “Agora, espere um momento, irmão Branham, eu creio que eles farão isto”. 
260 O último sinal que Abraão (e somos a Semente Real de Abraão, a Noiva), o último sinal que 
Abraão já viu antes do sinal prometido chegar – o filho prometido que veio foi o que? Deus na forma 
de um ser humano, que podia discernir os pensamentos do povo – um homem, não uma dúzia, um 
homem. Não importa quantas personificações, eles tiveram um, e Ele discerniu os pensamentos 
que estavam ali. E então? E a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser um homem 
e uma mulher jovem. Nós sabemos disto. 
261 Agora, eu sei que isto te choca um pouquinho agora; mas recorde, apenas para que você 
tenha certeza que sabe agora. Você não lê a Bíblia assim; você lê nas entre linhas e (vêem?) 
fazendo o quadro vir. 
262 Observe! Sara era uma mulher velha; a Bíblia diz que eles – seu ventre estava morto. É isto 
certo? A vida de Abraão estava morta nele, a sua semente. É isto correto? Agora recorde, a 
semente de Abraão estava morta. Quarenta anos mais tarde ele teve sete filhos com outra mulher! 
O que Ele fez? Ele transformou os seus corpos. 
263 Eles fizeram uma viagem de trezentas milhas até Gerar, uma viagem muito longa para um 
velho, não podia....E Sara até mesmo pensou que eles não podiam ter relações familiares. Ela 
disse, “Eu...” (Vinte anos ou mais talvez antes, eles tiveram uma relação familiar). Disse, “Eu, uma 
mulher velha, e o meu senhor também, ter prazer outra vez como os jovens?” 
264 Ele disse, “Existe alguma coisa difícil para Deus?” 
265 Observe, o que aconteceu? Imediatamente ela virou uma amável jovem. Mostrando ali, 
retratando o que Ele faria com a Semente Real de Abraão para receber o Filho que foi prometido. 



Ela voltou a ser jovem...Veja! Eles desceram até Gerar e o que aconteceu? Abimeleque, o rei, se 
apaixonou por ela, disse, “Ela é formosa e bonita”, e ia casar-se com ela (é isto certo?), uma velha 
avó, e todas as outras meninas bonitas ali embaixo – vovó. “Ela é bonita, ela é formosa para 
olharmos”. Vêem? 
266 Deus transformou o seu corpo voltando ao passado. É um mistério que é para ser revelado 
agora neste dia pelo Filho do homem (Vêem?), a Mensagem do entardecer. Vêem? Retorna....E 
aquele último sinal que eles viram foi o que? Aquele discernimento antes de chegar a mudança do 
corpo. E antes de podermos receber o Filho, o que acontece? “A trombeta de Deus soará; os 
mortos em Cristo levantarão primeiro (o novo corpo), e nós os que estivermos vivos e 
permanecermos seremos mudados num abrir e fechar de olhos (Aleluia!); e seremos tomados 
juntos para encontrarmos o Senhor nos ares”. O segredo tem sido feito conhecido; os Selos foram 
abertos; a trombeta soou para Israel; seus dois profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? 
A Igreja deve sair de cena neste momento para que então eles possam aparecer. Ele não pode 
tratar com os dois ao mesmo tempo; Ele nunca fez isto. Vêem? 
267 Oh, irmão, Veja! Exatamente, para chamar todos – tirá-los de suas denominações e 
tradições....Agora, nós vemos que a igreja da era Pentecostal está terminada. A Noiva deve sair do 
caminho para subir agora, então dos dois servos, os dois servos de Deus, em Apocalipse, os dois 
profetas, podem entrar em cena para que a Sétima Trombeta soe para eles, para fazer Cristo 
conhecido a eles. 
268 O Sétimo anjo mensageiro dirá, “Eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo”. 
Não, eis minha igreja Metodista, minha Batista, minha Pentecostal, mas a Palavra , o Filho de 
Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo; pois não há nenhum outro fundamento ali. 
Eles dirão, “Até quando?” Os judeus estão em sua terra natal; a Noiva é chamada. 
Escriturísticamente tudo está exatamente como Ele prometeu; estamos prontos. A hora está aqui. 
   As nações estão rompendo; Israel despertando; 
   Os sinais que a Bíblia predisse; 
   Os dias dos gentios estão contados, 
   Obstruídos de horrores, 
   Retornai, oh dispersos para os seus. 
   O dia da redenção se aproxima; 
   Os corações dos homens estão caindo de temos; 
   Enchei-vos do Espírito de Deus, 
   Tenham suas lâmpadas adereçadas e limpas; 
   Olhe para cima, a sua redenção se aproxima. 
   Os falsos profetas estão mentindo; 
   Eles estão negando a verdade de Deus, 
   Pois Jesus, o Cristo, é nosso Deus (Isto é certo!) 
........................................ 
   Mas andaremos onde os apóstolos trilharam. 
   Pois o dia da redenção se aproxima; 
   Os corações dos homens estão caindo de temor; 
   Enchei-vos do Espírito de Deus, 
   Tenham suas lâmpadas desobstruídas e limpas (não arrisque a sorte). 
   Olhe para cima, a sua redenção se aproxima. 
 O profeta disse que haveria Luz no entardecer. 
   Haverá Luz no entardecer; 
   O caminho da Glória com certeza você encontrará; 
   No caminho da água está a Luz hoje, 
   Sepultados no precioso Nome de Jesus. 
   Jovens e velhos, arrependei de todos seus pecados; 
   O Espírito Santo com certeza entrará. 
   As luzes do entardecer têm chegado; 
   É um faro que Deus e Cristo são Um. 
269 Estamos aqui! Estamos no fim! Isto não é apenas alguma coisa de um homem, isto é o Assim 
Diz o Senhor. 
270 Vamos inclinar nossas cabeças. Deus misericordiosos, Jeová , o Todo Poderoso, que trovejou 
no Monte Sinai, e o povo gritou, “Que fale Moisés e não Deus, se não morreremos”, Tu disseste, 



Grande Jeová, “Eu lhes levantarei um profeta; eu não falarei mais com eles assim”. Mas tu 
prometeste o que Tu farias, e tu fizeste isto. Tu levantaste para nós o Senhor Jesus. Ele é a 
Palavra; Tu disseste que Ele era. 
 No principio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
 E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.... 
271 Vemos as coisas que ele profetizou aqui através do Seu profeta, João, na ilha de Patmos, 
vemos isto ser cumprido ao pé da letra. Nós vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui na 
terra. Nós vemos as denominações colocando-O para fora da igreja, a Palavra. Eles nada têm 
contra o povo, é a essa Palavra que eles odeiam; Ela está contra suas tradições, exatamente como 
Tu estivesse aqui na terra, Tu eras a Palavra, e Tu estavas contra em toda parte. 
272 E agora, Senhor, não há nenhuma cooperação em parte alguma. Mesmo para entrar na África 
do Sul onde eu sei há algumas almas esperando. Todo lugar, e parece que eles não querem me 
receber, Senhor. Não por causa de mim, Senhor, é por causa desta Mensagem. Mas Tu disseste 
que isto seria desta maneira; e Tu nos farias isto conhecido, para que não fôssemos 
desencorajados. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. 
273 Deus, estas pessoas que estão assentados aqui nesta manhã neste calor, neste recinto 
quente aqui. Elas têm ouvido atentamente; eles viram agora, tenho certeza. Se não, revele isto a 
eles, Senhor, porque Tu não me permitiste tomar aquelas Trombetas. Eu vejo que isto não tem 
nada a ver conosco. Como aquela Sexta Trombeta, tudo isto aconteceu e nós vimos o Sexto Selo 
aberto; e nós vimos uma visão aqui a duas semanas atrás da pré-estréia da Noiva e da Igreja, 
como eu disse aqui. Exatamente como tu me mostraste, Senhor, eu disse isto. Aqui estamos, pode 
ser mais tarde do que pensamos. 
274 Oh, Pai, se há uma pessoa aqui nesta manhã que apenas tomou alguma superstição, alguma 
influência teológica, alguma palavra teológica (que seja contrária à Palavra de Deus); e eles não 
conhecem o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Espírito Santo; Isto não foi revelado a eles, a Palavra, 
mesmo, como a Palavra deve ser neste dia, eles apenas vêem uma tradição; eles estão vivendo 
em uma – uma Luz que está cegando. Como o maior roubo que já houve no mundo foi na 
Inglaterra, foi feito através de uma falsa luz. E o maior roubo que Tua igreja já sofreu, foi quando 
eles tomaram uma luz denominacional e recusaram a luz genuína da Bíblia. Cristo. 
275  Oh, Deus, seja misericordioso. Salve os perdidos, Senhor. Por favor, eu peço só um 
pouquinho mais, Jesus. Nós temos pessoas amadas. Só um pouquinho mais. Logo a grande rocha 
será lavrada da montanha. Conceda isto, Senhor. Se há alguém aqui nessa manhã sem Tí, que 
eles possam vir agora docilmente para te receberem.  
276 Enquanto temos nossas cabeças inclinadas, se você levantar sua mão e disser, “Lembre de 
mim, irmão Branham”. Não temos... O altar e tudo está cheio. Deus te abençoe! Apenas digam, 
“Lembre...! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Deus te abençoe! Literalmente centenas de mãos. 
277 Deus Pai, há uma pequena sombra em algum lugar; leve-a para longe, Senhor. Elas estão 
assentadas aqui. Satanás pode ter cegado seus olhos em tempos passados, mas eu oro para que 
Tu relampeie para aquilo como Tu fizeste para nós há muitos dias atrás. Mas agora, para que Tu 
chames todos nós para avistar... A Bíblia diz que eles eram cegos, eles não sabiam disto. Disse, 
“Vos aconselho que compres de mim colírio”. Deus, use o colírio nesta manhã em seus olhos para 
que eles possam ver, Embora seja humilde num grupo de pessoas humildes, humildes, incultos e 
assim sucessivamente, mesmo assim esta foi a maneira que foi no princípio. Conceda isto, Senhor, 
para que eles recebem Isto neste momento. Eu os entrego a Tí, no Nome do Teu Filho, Jesus. 
278 E Tu disseste, “Aquele que ouve a Minha Palavra (Tenho certeza Senhor, o melhor do meu 
conhecimento, eles ouviram Isto), e crêem Naquele que Me enviou (não manufaturando, mas 
realmente crendo – crendo no que a Palavra tem dito), tem Vida eterna; e não virá a julgamento, 
mas passou da morte para a Vida”. João 5:24 
279 Conceda, Senhor, que eles sejam Teus desta hora em diante. Se há alguma dúvida em suas 
mentes, afaste-as. Se há uma pessoa enferma no nosso meio, que o grande Espírito Santo, Senhor 
(que eu sei que há, e revelando os pensamentos, aqui de pé na plataforma)...Eles sabem tudo 
sobre isto; eu oro para que Tu os cure, Senhor. Resolva todas as suas questões. 
280  O tanque será aberto para aqueles que nunca foram imersos no Nome de Jesus Cristo, 
tomando o Nome do Noivo. Eles têm um eclesiástico denominacional....Ninguém nunca foi batizado 
naqueles títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, ou aspergidos, e estas coisas tradicionais que 
pertencem à igrejas desta era, o movimento anticristo, a imagem da besta. Ninguém jamais foi 



batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo até a igreja Católica. Toda a Bíblia e toda a história 
depois diz que eles foram batizados no Nome de Jesus. 
281 Paulo disse em Gálatas 8:1, “Se mesmo um anjo do céu vier e pregar outro Evangelho, que 
seja anátema”. E Tu ordenaste àquelas pessoas que fossem batizadas sob João, o mesmo que 
batizou Jesus, para virem e serem batizadas no Nome de Jesus Cristo, em Atos 19. Ele disse, “Não 
deixe nem mesmo um anjo lhe dizer outra coisa”. 
282 Virá um mensageiro nos últimos dias, guiará as pessoas de volta aos primeiros frutos, de volta 
à fé original. Conceda isto, Senhor, que aquele grande Mensageiro no nosso meio agora, o grande 
Cristo, o Espírito Santo vivificado, fazendo compreender, abrindo a Palavra e revelando-A a nós, 
que Ele possa guiá-los de volta à fé Pentecostal original. Como Pedro disse no dia de Pentecoste, 
“Arrependei-vos, cada um de vós e seja batizado no Nome de Jesus Cristo para a remissão dos 
pecados”. E isto foi sempre desta forma, para cada pessoa, até a igreja Romana em Nicéia. 
283 Deus seja misericordioso agora. O tanque estará pronto, os corações abertos; venha, Senhor 
Jesus, estamos nas últimas horas; se há possibilidade, Senhor, deles virem nesta hora, eu espero 
e confio que haja. E nós que estamos dentro, Senhor, que possamos fazer um inventário agora. 
Que temos visto e ouvido a Voz de Deus falando através da Sua Palavra, e nós sabemos em que 
hora estamos vivendo. Conceda isto, Pai! Nós os entregamos a Tí no Nome do teu Filho. Agora 
com nossas cabeças inclinadas: “Manso e suave Jesus está chamando, chamando a tí e a mim; 
veja nos portais, Ele está esperando...” 
 


