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A FESTA DAS TROMBETAS

` Inclinemos a cabeça. Senhor, em uma ocasião foi dito, por
Teus amados discípulos: “Ensina-nos a orar.” Porque

quando avistamos o grande Deus dos Céus, nos damos conta de
quão insuficientes somos. Assim ensina-nos a orar, Senhor, em
nosso coração agora, pelas coisas que_que seriam de benefício
para o Teu Reino e para os Teus servos. Tu conheces a
necessidade de cada pessoa aqui.
2 E aqui no púlpito, esta manhã, há lenços e aventais, e
pequenos pacotes dos necessitados de ajuda física, e doméstica,
e o que quer que possa ser. Mas Tu és Deus, e Deus somente, o
Único verdadeiro Deus que existe. E pedimos a Ti no Nome de
Jesus, Teu amado Filho, que cures cada um destes. E talvez
haja alguns aqui que não tenham um lenço aqui, ou um pacote,
que necessitam de cura.
3 Pode haver alguns através das nações, ao redor do mundo,
até mesmo que esta fita venha a encontrar em seus lares ou em
suas igrejas. Nós rogamos, Senhor, que enquanto o culto
estiver em andamento, na_na^ou a fita estiver sendo tocada,
ou em qualquer posição em que estejamos, ou_ou condição,
que o grande Deus dos Céus honre esta sinceridade do nosso
coração esta manhã, e cure os necessitados, dê-lhes aquilo de
que eles necessitam.
4 Abençoa-nos agora durante o culto. Fala através de nós,
como nunca antes, para o bem do Reino de Deus. Nós
esperamos, no Nome de Jesus, por Tua resposta. Amém.
5 Poderia ajudar-me com isto? [O irmão Branham tira coisas
do púlpito_Ed.]
6 É bom estar aqui na igreja novamente esta manhã. E eu
estava conversando com alguns amigos que acabaram de
chegar de Ohio, com uma garotinha, que foi trazida até aqui há
alguns meses, que estava nas últimas com leucemia. As pessoas
eram muito pobres, os pais. E eu não tenho tempo esta manhã
para ler o_o testemunho, o qual vai ser arquivado. Mas ali está
a foto da garotinha depois de três dias, creio que foi, depois
que havia recebido oração. Os médicos lhe deram apenas três
dias de vida, e três dias mais tarde eles não puderam encontrar
nem um vestígio disso. E assim ela está na escola, muito feliz.
Estou certo de que a igreja se lembra de quando nós a tivemos
aqui no quarto.
7 E também o bebezinho que nasceu com os intestinos, como,
para fora. De alguma maneira os médicos, e esta condição
delicada em que os intestinos foram formados, não podiam ser
postos em seu lugar novamente. Eles estavam com medo de
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tocar no pequenino, era apenas um bebê recém-nascido. E
agora, o garotinho está com um ano de idade, eu suponho, algo
assim, com intestinos normais, tudo simplesmente tão normal
quanto possa estar. É somente a graça de Deus, o quão bom Ele
é para nós.
8 Agora, hoje, eu queria anunciar que a reunião que nós
estávamos planejando, que eu estava planejando ir nesta
próxima semana à_à África, com o irmão Joseph Boze, ao
Quênia e Tanganica. Não podemos ter a reunião, tendo em vista
um telegrama que chegou do irmão Boze: “Semana passada três
de nossos próprios missionários foram mortos, e assassinados.”
9 E eles estão tendo uma revolta lá agora. E os comunistas
estão contrabandeando armas para os nativos, dizendo que têm
barcos pesqueiros nas proximidades, a China comunista e a
Rússia; e dando armas aos nativos, e eles não sabem fazer nada
melhor do que usá-las simplesmente em qualquer coisa em que
eles vêem que podem usá-las. Assim, lá, o_o_o governo achou
que não seria prudente ter a reunião no momento. E pelo que
entendo, também, que o irmão Boze não pode nem ao menos ter
sua escola aberta nesta área, aonde eu ia, nesta ocasião. Mas
isto não está cancelado, está simplesmente adiado até que eles
possam aquietar a situação novamente.
10 Estou muito feliz esta manhã em ver, em nosso meio
novamente, por muitos anos ausente, o irmão Jackson, irmão
Sidney Jackson e a irmã Jackson, da África do Sul. Eles já
falaram? [O irmão Neville diz: “Sim.”_Ed.] E estas pessoas
foram meus verdadeiros irmãos, e cooperadores na campanha
na África do Sul, na última viagem. O que, nós confiamos que
algum dia, pela graça de Deus, retornaremos com eles, porque
há necessidade.
11 E tenho tentado retornar por nove anos. Mas, por causa das
organizações, e assim por diante, eles não me deixam retornar.
Assim eu lhes escrevi uma carta recentemente, e disse: “Então
que o sangue daquelas almas perdidas esteja sobre vocês e não
sobre mim.” Porque, eu creio que Deus tem desejado usar meu
ministério lá, para aquelas pessoas, faz algum tempo. E por
causa de suas diferenças denominacionais, eles não me deixam
retornar. Mas, tudo bem, o Senhor cuidará disso.
12 Agora, o que eu gostaria de dizer esta manhã, é que
querendo o Senhor, o irmão Neville pediu-me para que
tenhamos culto esta noite, no tabernáculo. Assim nós^Vocês
estão convidados. E então no próximo domingo, o Senhor
permitindo, estarei aqui, também; então talvez pelos próximos
dois ou três domingos, por causa da ausência disto, pelo
cancelamento desta reunião que estava em preparativos.
13 Agora, nós também gostaríamos de dizer, que, eu disse que
talvez nós pregaríamos as Sete Trombetas durante este tempo.
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Nós nos perguntamos simplesmente como iríamos fazer isto
tendo em vista a insuficiência do tamanho do edifício e a
inconveniência do ar-condicionado, a inexistência de ar-
condicionado no auditório. Ele ainda não está preparado para
ter ar-condicionado. E tentamos alugar esta escola aqui em
cima, a qual tem ar-condicionado, a qual comporta cerca
de^Oh, não sei; tem uma boa capacidade de assentos, ótima
escola. Mas nós não pudemos encontrar nada.
14 E, seria, eles nos dariam na próxima semana. Mas, na
próxima semana? Vejam, há delegações vindo de diferentes
partes do mundo; da Jamaica, e das Ilhas, e do sul, até mesmo
da América do Sul, e Canadá, e México, e através das nações. E
enviando as notificações segunda-feira, então eles não as
receberiam até por volta de quarta ou quinta-feira; e então têm
de pedir tempo de folga, e assim por diante, o que atrasaria
muito.
15 As próximas semanas, daí em diante, até o tempo das aulas, é,
seria preciso tomar uma noite, e então parar talvez uma noite ou
duas, então continuar novamente, então^Nós simplesmente
não poderíamos fazer isso. Não seria possível fazer isto.
16 Eu me perguntei por quê, uma vez que eu tinha orado
sinceramente. E então está quase na hora de retornarmos ao
Arizona, para as crianças irem à escola. E então nós^Eu
estava conversando com minha esposa.
17 E, bem, ontem eu entrei no quarto, e eu disse: “Senhor,
eu_eu talvez não use tantas palavras, mas, entende, por favor,
Deus, o que quero dizer em meu coração. Qual é o problema
que tudo está bloqueado quanto à pregação dessas
Trombetas?” E então Ele veio e o revelou. E agora, esta manhã,
eu quero falar-lhes sobre a razão por quê.
18 E agora vamos, os que têm Bíblias e gostariam de_de, abrir
suas Bíblias. Abriremos primeiro no capítulo 23 de Levítico.
19 Querendo o Senhor, esta noite, vou pregar sobre o tema:
Indo Além do Acampamento. E será curto, e assim vocês terão
tempo para retornar às suas casas para trabalhar.
20 Estamos felizes em ver visitantes, pessoas de fora da
cidade. Quantos de fora da cidade há aqui, enquanto estamos
olhando? Noventa e cinco por cento, sim, noventa e oito por
cento da congregação. Assim, vocês vêem que não é
Jeffersonville, é o povo que vem a Jeffersonville, que
faz^Nós estamos aqui pela graça do Senhor.
21 E agora eu quero ler em três lugares, esta manhã. Um deles
encontra-se no capítulo 23 de Levítico, e o outro está em Isaías
18 e Isaías 27, vocês que o estão anotando.
22 E agora ao invés de pregar^Querendo o Senhor, farei isso
esta noite. Mas quero ensinar, esta manhã, sobre a festa das
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sete trombetas. O que, este mês é a festa das sete trombetas,
começando^e o qual é o sétimo mês, o que seria 15 de julho,
era o começo da festa das trombetas, nas leis levíticas.
23 Agora, e se vocês têm seus papéis e coisas tais, e desejam
anotar Escrituras e textos, e assim por diante, enquanto
prosseguimos.
24 Há uma coisa quanto a esta reunião, está quente, e nos
acostumamos com isso faz anos. Mas alguém talvez poderia
pensar que creio que quando nós entramos neste edifício, que
nós paramos o tempo, talvez, e parcialmente na Eternidade, pela
maneira como seguro o povo por tanto tempo. Eu não tenho a
intenção de que seja assim. Mas creio que estamos vivendo tão
perto da Vinda de Jesus, que tenho de tirar vantagem de cada
minuto quando eu estiver com o povo reunido.
25 E eu estava pensando, enquanto estava dirigindo pela
estrada faz pouco, estando fora para um pouco de oração logo
antes de vir ao púlpito, como qualquer pastor realmente
sincero faz. Eu estava pensando: “Sabe, estamos tendo o tempo
mais glorioso quando nos reunimos aqui! Mas, e as pessoas se
reunindo de muitos estados, sentadas aqui agora, de muito
longe, centenas e centenas de milhas, e nos reunimos para ter
companheirismo ao redor da Palavra. Mas virá um tempo, em
breve, quando isto será apenas uma agradável lembrança.” Isso
mesmo.
26 Estes tempos serão tirados de nós, portanto nós devemos
fazer tudo que sabemos, para fazer com que isto, cada minuto,
conte. E pensem nisto agora, enquanto estamos sofrendo no
calor da manhã. E, vocês sabem, todo corpo humano é um_um
dínamo de calor, ele mesmo, e dificulta um pouco para vocês.
E, mas eu quero que vocês recebam a Palavra.

Agora, antes de nós_nós lermos, oremos.
27 Senhor, quase qualquer pessoa aqui que pode mover as
mãos, poderia virar as páginas desta Bíblia. Mas há somente
Um entre nós esta manhã que pode abri-La; esse é o grande
Espírito Santo, o Qual está em nosso meio. Abre a Palavra para
nós, Senhor, enquanto lemos, como fizeste para os discípulos,
enquanto iam a caminho de Emaús, e começaste a explicar as
Escrituras para eles. E possamos nós, quando partirmos, dizer
como aqueles que retornaram para Jerusalém, de Emaús:
“Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo
caminho, nos falava?” Porque é no Nome de Jesus que nós
pedimos. Amém.

Fiquemos de pé em reverência à Palavra.
28 Agora, meu tema esta manhã é: A Festa das Trombetas.
Quero ler agora a partir do versículo 23 do capítulo 23 de
Levítico.
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E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, e

ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial,
com sonidos de trombetas, santa convocação.

29 Agora no Livro de Isaías, começando com o versículo 1 do
capítulo 18, isto conecta-se com isto.

Ai da terra que ensombra com as suas asas, que está
além do rio da Etiópia!

Que envia embaixadores por mar os navios de
junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros
velozes, a uma nação alta^polida, do povo
terrível^nação de medidas e de vexames, cuja
terra o rio divide.

E todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores
da terra, quando se arvorar a bandeira no monte, o
vereis; e, quando se tocar a trombeta, o ouvireis.

30 Em Isaías 27:12 e 13.
E será, naquele dia, que o Senhor padejará o seu

fruto desde as correntes do rio até o 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.

31 Oremos novamente. Senhor, abençoa estas Palavras no
nosso coração. Possam nossos pensamentos e nossa meditação
ser de acordo com Tua ordem. No Nome de Jesus. Amém.

Podem sentar-se.
32 Há tantas coisas que um pastor gostaria de dizer à sua
congregação que ama, de diferentes pessoas de diferentes
lugares, o que não seria permitido por causa do tempo.
33 Agora enquanto nos aproximamos deste tema, queremos
que vocês se sintam à vontade. E muitos de vocês estão em pé; e
quando entrei, os corredores estavam cheios, e do lado de fora
das portas, e a frente, e ao redor do edifício, e ao redor das
paredes. Assim, agora, se quiserem trocar de lugar uns com os
outros, estará bem.
34 Agora, A Festa das Trombetas. Agora, esta era uma reunião
de Israel, onde eles se reuniam, a festa das trombetas.
35 Agora, tenho esperado por algum tempo para_para falar
sobre o tema das Sete Trombetas no Livro de Apocalipse. E
agora vamos repassar isto, um momento, para dar a conhecer a
verdadeira causa de eu não estar falando nesta ocasião, porque
o Espírito Santo não me permite falar nesta ocasião, sobre
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estas coisas. Eu sei que isto soa muito infantil, talvez, para
pessoas de grande instrução e entendimento, mas para o cristão
é diferente. Nós_nós seguimos a liderança do Espírito, isso
somente.
36 Agora, eu comecei a notar na pregação das Sete Eras da
Igreja, a qual é o_o padrão, ou a previsão de tudo que Deus ia
fazer pelas igrejas, e através das igrejas, e colocando-as em
posição.
37 Os primeiros três capítulos do Livro de Apocalipse revelam
todos os acontecimentos à Igreja. Então, do capítulo 3 até o
capítulo 19 de Apocalipse, não mais se vê a Igreja. A Igreja sobe
no capítulo 4 de Apocalipse e retorna no capítulo 19 de
Apocalipse, a Noiva e o Noivo, juntos, vindo à terra. E então do
capítulo 19 até o final do capítulo 22, é tudo sobre o Milênio e
sobre o que haverá nos anos que se seguirão a isto. Desde o 4
até o 19, Deus está lidando com Israel.
38 Agora, então, quando terminamos com o livro da
revelação da igreja, o que Deus fez àquelas sete igrejas, as
quais estavam em sua infância, ou sua sombra, na Ásia
Menor. Então o Espírito Santo revelou e abriu para nós todos
os mistérios Ali, como Ele restaurou Sua Igreja no decorrer
da história. E se vocês não têm As Sete Eras da Igreja em
fita, seria bom se vocês as ouvissem. E em breve elas estarão
em forma de livro.
39 Então simplesmente deixando isto nesse ponto, e
presumindo que depois de um tempo nós iríamos pregar sobre
os Selos, não sabendo o que os Selos eram.
40 Eu tinha minha própria idéia, como todo ministro, por ler,
talvez, o que outros homens tinham dito; e crendo tanto quanto
me era possível, com eles, sobre as coisas que tinham esboçado,
suas conclusões. Eu tinha lido o livro do Sr. Smith, Uriah
Smith, o qual é o professor adventista, e eu tinha lido
seus_seus pensamentos sobre isto. E eu tinha lido os do Sr.
Larkin. Eu tinha lido, oh, tantos diferentes, de seus
comentários sobre Isto. Mas de um modo ou de outro, eu
pensava ter um_um pequeno ponto de vista disto, eu mesmo,
que poderia ser diferente em certos lugares. Mas tentando uma
vez, apenas falando de três temas, o primeiro^ou os quatro
temas dos quatro cavaleiros. Eu preguei sobre isto quatro
noites, uma sobre um cavalo, e os outros.
41 Mas então um pouco antes disso acontecer, foi-me dada
uma visão, a qual está em fita, como todos vocês sabem:
Senhores, Que Horas São? Que eu devia ir a Tucson, Arizona. E
lá no lado detrás do deserto, em cima da montanha, onde eu
estava com alguns irmãos, falou acerca de uma grande
explosão que ocorreria, e eu^sete Anjos desceram. Eu
pensando, eu mesmo, que este era o fim da minha vida; disse à
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minha esposa para ficar com o Billy, e o que fazer com as
crianças, e assim por diante, até que nos encontrássemos
novamente no outro lado.
42 Então um dia no Cânion Sabino, quando Deus me chamou
de manhãzinha lá em cima, eu estava em pé com minhas mãos
erguidas para o ar, orando, e uma espada caiu em minhas
mãos. Vocês sabem disso. Eu fiquei lá parado e olhei para ela,
simplesmente tão natural quanto minha mão está agora, não
sabendo o que isto significava. E isto deixou-me com uma Voz
que disse: “Esta é a Espada do Rei.” E então, mais tarde,
quando o Anjo do Senhor o revelou, Isto era a Palavra na mão.
43 Imediatamente depois disso, os Anjos do Senhor
apareceram e me disseram acerca das Sete Trombetas^ou
dos Sete Selos, que eu devia retornar aqui a Jeffersonville e
pregar os Sete Selos. E, lá, se eu alguma vez disse alguma coisa
que foi inspirada, foi nisso. Lá onde o Anjo do Senhor Se
encontrou conosco, e a Bíblia tornou-se uma nova Bíblia. Lá
Isto abriu e revelou todas as coisas que os reformadores e
outros tinham omitido. Isto foi a revelação completa de Jesus
Cristo, totalmente nova para nós, mas perfeitamente e
exatamente com a Escritura. Aquela foi a Palavra a qual
sempre tem sido. Eu estava tão inspirado e dirigido.
44 Então quando cheguei a esta parte aqui, de pregar as Sete
Trombetas, pensei: “Bem, eu não vou tentar pensar nada.
Simplesmente vou esperar até aquele tempo e deixá-Lo revelar
isto para mim.” E então ontem quando eu estava^eu entrei
no quarto e me perguntei por que^Ou, desculpem-me, foi
antes de ontem. Quando eu entrei no quarto, para tentar
compreender, foi ali que o Espírito Santo abriu isto, para
mostrar-me a razão pela qual isto nem seria proveitoso para a
Igreja neste tempo, porque isto não tem nada que ver com a
Igreja, de modo algum.
45 Agora, os mistérios ocultos de Cristo foram totalmente
revelados nos Sete Selos.
46 Isto revelou, primeiro, as Sete Eras da Igreja, abriu as eras e
colocou-as em posição, tanto com a história como com a Bíblia, e
colocou-as em posição, como elas estavam. E nos encontramos na
última era da igreja, sendo a Era da Igreja de Laodicéia, a qual
era a mais corruptível de todas as eras da igreja. Até mesmo desde
a primeira, de Éfeso, a qual foi uma grande era da igreja.
47 E então como, aqui, o Espírito Santo dando-me uma visão,
e vendo o que aconteceria, eu desenhei no quadro negro, dois
anos atrás. Aqui está isso aqui em cima no desenho, como é que
a Luz estava Se desvanecendo da terra, o que seria exatamente
a maneira como a Luz vem sobre a terra, como o Evangelho, e
como Isso apareceria e Se desvaneceria. Não sabendo disto,
nessa ocasião, o que significava e como seria.
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48 Mas o grande mundo ecumênico teve um_um encontro com
Roma; e Roma, a qual é a mãe de todas as organizações. O
papa, pela primeira vez na história, deixou o Vaticano e foi a
Jerusalém e a muitos lugares. Agora, Jerusalém é o antigo
centro de toda a nossa religião, é Jerusalém. E neste antigo
centro, o papa de Roma, o qual tem sido o maior inimigo da
Igreja de todos os tempos, partiu para vir visitar Roma^ou de
Roma para a Palestina, Jerusalém.
49 E como nós vemos, eu, não sendo instruído, não
conhecendo as_as palavras e como dizê-las, eu sempre tenho
ensinado em tipos, com exemplos da natureza. A natureza
sempre segue a natureza. A natureza é de Deus.
50 Quando você vir o tempo quando o gado, no campo, todo se
reúne em um canto do campo, tire sua linha de pescar da água;
os peixes não vão morder. Você nunca os pegará; vejam, o gado
está descansando; a não ser que acontecesse de cair no ninho
de algum. Mas quando o gado está se alimentando, observe. Ao
mesmo tempo em que o gado fizer isto, os pássaros também
sobem para as árvores; eles param de se alimentar. Veja, é a
natureza. Ela toda se harmoniza. Observe as abelhas, nesse
tempo, estão zumbindo sobre seu mel, não o recolhendo. Toda a
natureza trabalha junta.
51 E portanto, como nós veremos uma árvore deixar cair uma
folha, muito em breve agora, nos próximos dois meses, a folha
deixará a árvore. E a_a vida, a seiva, descerá às raízes. E a
folha da árvore se soltará e cairá no chão e apodrecerá. E o
cálcio e_e o potássio, e isto que está na folha da árvore,
apodrecerá na terra. E o que acontece? A vida passa à frente
disto, e suga isto diretamente de volta em si mesma, e trará
aquela folha de volta. Isto é uma morte, enterro, e ressurreição.
52 E toda a natureza! E a lua é a_é a esposa do sol. Ela é o
luminar menor. E então, também, que quando o sol se vai, na
ausência do sol, a lua reflete a luz para a terra, a qual é um
tipo da igreja. E quando o papa partiu, o antigo inimigo da
igreja, e veio a Jerusalém, a qual é o centro da igreja; a qual, a
nova Jerusalém e a velha Jerusalém; nós observamos, antes que
o tivesse feito, houve um total escurecimento da lua.
53 E nos jornais, por toda a nação como nós temos no quadro,
foi mostrado como essa lua mudou de luz para trevas. E o
próprio fenômeno disto, que essa lua desenhou exatamente, nos
céus, a mesma coisa o Espírito Santo me fez desenhar aqui há
dois anos, e mostrando a^cobrindo a^Quando foram seis
fotografias, eu coloquei a sétima ali, porque a sétima era da
igreja, apenas uma sombra de Luz, a saída do^Isso é onde
Jesus, à porta, está batendo. Mas se torna trevas completas.
54 E que repercussão, que Mensagem de Deus Mesmo, que
estas coisas são a Verdade! Testificou disto primeiro em Sua



A FESTA DAS TROMBETAS 9

Palavra, então pelo Espírito na plataforma, e então declarou
isto nos céus. Não há nenhum engano nisto de modo algum.
Aqueles Selos e Eras estão perfeitamente em linha,
perfeitamente, Deus dando testemunho por sinais
sobrenaturais e maravilhas, com a Palavra e a história, tudo
colocado junto, na era em que estamos vivendo.
55 Agora é difícil para as igrejas verem isto. É difícil para as
denominações verem isto. Eles sempre procuram pensar que você
está tentando repreender o povo. Você não está; está tentando
advertir o povo. Não está tentando ser mau para eles; está
tentando afastá-los do mal. Não são as pessoas nas organizações;
é o sistema no qual elas estão, que as está condenando. Pessoas
honestas e sinceras são católicas, protestantes, judias, e outras
coisas mais. São seres humanos os quais_os quais^
56 As freiras não vão para o convento para serem más
mulheres; elas vão para lá para serem boas mulheres. Elas
estão tentando ficar mais perto de Deus, mas é o sistema que as
polui. As pessoas unem-se a igrejas, não para serem más
pessoas, mas para serem boas pessoas. Mas é o sistema da
igreja que as afasta da Palavra e dos princípios que Deus
estabeleceu para este dia; e isso é o que as tira.
57 Agora recordem, Deus é a Palavra, e a cada era Ele
atribuiu a Palavra para cada era que estaria na terra. Ele A
atribuiu na era da igreja, e os Sete Selos revelaram a totalidade
Disto. Estão vendo?
58 Por que ali^havia mistérios que ainda estavam ocultos?
Apocalipse 10, nós encontramos, no final da Mensagem do sétimo
anjo, que, estes mistérios que tinham estado ocultos seriam
revelados, Apocalipse 10:1 a 7. Observem, a razão é porque não
tinha havido profetas durante esta era. A Bíblia diz que “Deus
não faz coisa alguma até que Ele a revele a Seus profetas, Seus
servos, os profetas.” E a Palavra do Senhor em todas as eras
sempre vem aos profetas, nunca a um sistema, nunca a um grupo.
59 Deus nunca usou um grupo. Todas as vezes que algum
grupo de pessoas se organizou, Deus o deixou e nunca
retornou. Examinem a história e vejam se isto é certo ou não.
Nós já o fizemos. Ele nunca lida com um sistema ou com um
grupo, depois que se organizam; isto é contra Deus.
60 Portanto, durante o tempo das reformas, vieram
reformadores, como os Sete Selos provaram que sucedeu. Mas
nos últimos dias agora, devia ser revelado novamente. Porque,
nós encontramos na Escritura, em Malaquias 4, que deve descer
uma unção para restaurar aquela Fé original, “e para trazer a
fé do povo de volta ao pentecostes original, a Fé dos pais.”
61 E nós tomamos o primeiro Elias da sucessão; tomamos o
Eliseu que o segue; tomamos João Batista depois disso, o qual
era o Eliseu daquele dia; e uma promessa para outro neste dia.
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62 Agora, João Batista não foi o Eliseu de Malaquias 4. Ele foi
o Eliseu de Malaquias 3. Jesus disse que sim. “Eis que diante
da Minha face envio o meu mensageiro, para preparar o
caminho.” Encontramos que ele era isso.
63 Agora, ao fazer isso, ao encontrar essas posições, sabemos
que todo o restante da Escritura, inspirada por Deus, revela-
nos que estamos no último dia.
64 Agora, se eu viesse com a mensagem de Pentecostes, eu
estaria na Era da Igreja de Laodicéia, e isto não estaria certo.
65 Essa é a razão por que Wesley não pôde tomar a mensagem
de Lutero. Lutero estava em uma era, era da igreja, e Wesley
estava em outra era da igreja. Se Jesus tivesse vindo na^com
a mensagem de Moisés, isto não teria funcionado. Se Moisés
tivesse vindo com a mensagem de Noé, isto não teria
funcionado.
66 Mas Deus atribuiu ao Seu_Seu_Seu povo, de cada era,
uma Escritura. E antes que a era possa vir à existência, no
tempo, então as igrejas estão com isso tão confundido que
elas_elas não sabem onde estão.
67 Essa é a razão porque eles falharam em reconhecer Jesus
como o Filho de Deus. Eles, suas tradições tinham cegado seus
olhos, mas Ele estava exatamente com a Escritura.
68 Com os profetas foi a mesma coisa. Jesus disse: “Qual de
vós, de vossos pais, não apedrejou aqueles profetas que foram
enviados a vós?” Então Deus envia Seu profeta, para^e o
profeta é a Palavra viva de Deus, manifestada.
69 Jesus disse: “Como podeis vós condenar-Me, por dizer: ‘Eu
sou o Filho de Deus,’ e vós chamais, em vossas próprias
leis^Vós dizeis, que aqueles a quem veio a Palavra de Deus,”
os quais eram os profetas, “vós os chamastes ‘deuses.’ E eles
são, porque as Escrituras não podem ser quebrantadas,” Ele
disse. “Então como Me condenareis?” 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. Seu plano
completo de redenção, a completa suficiência de Deus, estava
Nele.
70 E agora, no decorrer das eras da igreja, eles fizeram o
mesmo. E os Sete Selos devem revelar todos os mistérios que
foram omitidos durante esse tempo, porque estávamos sem
profetas, e a Palavra não vem a reformadores. Profetas!
71 Deus é imutável. Em Malaquias 3, disse: “Eu sou Deus, e
Eu não mudo.” A primeira maneira de Deus fazer qualquer
coisa, essa é a maneira de Deus sempre fazer qualquer coisa.
Deus decidiu que Ele salvaria o homem pelo Sangue
derramado de um Inocente, no jardim do Éden, e Ele nunca
mudou isto desde aquela época, e não pode mudá-lo. Nós
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tentamos por instrução, por edifícios, por sistemas, por
denominações, por éticas, e tudo o mais, e isto tudo falhou. Mas
há somente um lugar onde Deus Se encontra com o homem,
esse é, sob o Sangue derramado do Inocente. Somente pelo
Sangue! Essa foi Sua primeira decisão. Estão vendo?
72 Nós podemos tomar uma decisão, e no ano seguinte
podemos pensar melhor. Nós temos uma melhor idéia a
respeito disto, no ano seguinte. Deus não pode; Ele é infinito.
Sua primeira decisão é perfeita; nada pode movê-la. 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, portanto, a primeira decisão Dele,
descanse sua alma nisso. O que a Bíblia diz, é final!
73 Deus terá de julgar o mundo algum dia. E os católicos
dizem que Ele o julgará pela igreja católica. Se for assim, qual
igreja católica? Elas discordam umas das outras. Se vai julgá-lo
pelos protestantes, qual igreja protestante? Elas discordam
umas das outras. E seria um pouco confuso; ninguém saberia
onde situar-se. Se os metodistas estão certos, os batistas estão
perdidos. Se os protestantes estão certos, os católicos estão
perdidos; se os católicos estão certos, os protestantes estão
perdidos.
74 Mas a Bíblia diz que Ele julgará o mundo por Jesus Cristo,
e Ele é a Palavra. Então, Ele o julgará pela Palavra.
75 E todas as denominações saem dessa Palavra, para formar
seus credos. Eu só peço a qualquer um para provar-me onde
eles tomam a Palavra completa. Eles não o podem fazer,
porque isto é controlado por um sistema de homens. Onde se
tem o homem^
76 Deus nunca lidou com mais de uma pessoa de cada vez. Ele
nunca nem mesmo teve dois profetas ao mesmo tempo. Um!
Deus pode tomar um homem em Sua mão. Ele não lida com
você^sua organização; Ele lida com você.
77 Agora, sobre essa base, nós chegamos à festa das
trombetas, os mistérios ocultos. Está profetizado que seria
dessa maneira, portando isto tinha de ser revelado da maneira
como foi. Mas para ser revelado neste último dia, para cumprir
exatamente o que eu acabei de dizer, Malaquias capítulo 4,
Lucas capítulo 17 e o_o versículo 30, como Ele o faria, e
Hebreus 13:8, Hebreus 4:12, e muitas daquelas Escrituras que
nos dizem. Agora, se isto é desconhecido para alguns de vocês,
permitam-me dizer que Deus sempre^A maneira como Deus
é conhecido entre as pessoas é por ser profético.
78 Os judeus sempre souberam crer em seus profetas. Ele
disse: “Se entre vós houver um, Eu, o Senhor, falarei com ele
em sonhos espirituais e em visões. E, se o que ele disser se
cumprir, então ouvi-o.” Eles foram sempre^
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79 Assim é como eles falharam em reconhecer a Jesus, e
tiveram de classificá-lo como alguma outra coisa, assim eles o
classificaram como um espírito maligno, “Belzebu,” porque Ele
era capaz de discernir os pensamentos que estavam em seus
corações. Nós sabemos que esse é sempre um sinal da Palavra.
80 Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz: “A Palavra de Deus é
mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e é apta
para discernir os pensamentos e intenções do coração.”
81 “Quando vier a vós Aquele Espírito Santo, Ele vos fará
lembrar destas coisas que tenho dito, e vos anunciará o que há
de vir.”
82 “Havendo Deus, antigamente, de diversas maneiras,”
Hebreus 1, “falado aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias
por Seu Filho, Jesus Cristo.” O mesmo Deus, somente mudou
dos profetas para o Filho. Isso é tudo. Estão vendo? Sempre a
mesma Mensagem, a mesma maneira de fazê-lo.
83 Agora, está profetizado que as igrejas estariam nesta
condição, teriam de ser restauradas. E Ele disse, em Malaquias
4, que Ele ia “enviar o profeta Elias, e restauraria o_o povo,”
com a^trazê-lo. Observem. E um pouco antes^Ou,
imediatamente depois de sua Mensagem, haverá um tempo
quando o mundo será queimado, e os justos caminharão sobre
as cinzas.
84 Agora, para alguns teólogos que talvez estejam ouvindo na
fita, em algum lugar ao redor do mundo, se você pensa que isso
foi João, lembre-se, então, de que as Escrituras estão erradas,
porque o mundo não foi queimado depois da Mensagem de
João. Jesus não veio e introduziu o povo no Milênio; mas Ele
prometeu fazê-lo depois que o Espírito de Elias vier à terra
novamente.
85 Observem agora em Malaquias 4, nós vemos aqui que isto
deve ser feito para restaurar (o quê?) a fé do povo de volta aos
pais originais, a Doutrina pentecostal, os pais originais. E ele
restaurará o povo de volta aos pais.
86 Encontramos em Lucas 17, Jesus disse que quando Ele vier
nestes últimos dias, Lucas 17:33, encontramos que Jesus disse:
“Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho
do homem, quando o Filho do homem estiver sendo
manifestado.”
87 Agora observem, Ele vem no nome de três filhos. Ele vem
no nome do Filho de Davi^Ou, o Filho do homem, Filho de
Deus, Filho de Davi.
88 Agora, Ele teve de vir como Filho do homem, porque Ele
era um Profeta. O Próprio Jeová, chamou os profetas de “filho
do homem.” E Jesus nunca Se referiu a Si Mesmo como Filho
de Deus. Ele Se referiu a Si Mesmo, sempre, como Filho do



A FESTA DAS TROMBETAS 13

homem. E observem, Ele Se revelou então como o Profeta, o
Vidente. Disse: “Se não faço as obras de Meu Pai, então não
acrediteis nisto.” Ele Se enquadrou em cada descrição que foi
falada Dele na Escritura, até mesmo em Sua morte,
sepultamento, ressurreição; Sua crucificação, Seu nascimento,
tudo. E em Sua obra, Ele Se enquadrou na descrição do
Vidente, o Filho do homem.
89 Agora Ele tem sido revelado através das eras da igreja,
agora observem, através das eras da igreja, como Filho de
Deus. Deus sendo um Espírito, o Espírito Santo, Ele Se revelou
nas eras da igreja como, na congregação, como o Espírito Santo
entre as pessoas.
90 Descobrimos, na Era da Igreja de Laodicéia, a última era
da igreja, que Ele é posto para fora da igreja. Em nenhum
lugar mais foi Ele posto para fora, em nenhuma era, a não ser
na Era de Laodicéia. “Porque, eles disseram: ‘Ricos somos e de
nada temos falta.’ E não sabes que és um miserável, pobre, nu,
e cego, e não o sabes.” Ele foi posto para fora da era da igreja.
91 E então, de acordo com Lucas 17, Ele disse: “Como
aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do
homem.” Agora, Ele estava lendo o mesmo Gênesis que nós
lemos. Observem, em Sodoma, o que aconteceu. O que
aconteceu em Sodoma? Abraão^
92 Há sempre três classes de pessoas. Ali estava Abraão, o
eleito e chamado para fora, para fora da própria Sodoma. Ali
estava Ló, o membro de igreja, ou o homem denominacional,
embaixo; ele tornou-se parte desse mundo, ao ser o prefeito da
cidade, sentava-se à porta; ele era o juiz, o qual é o prefeito. E
ali estava a própria Sodoma.
93 Agora, no tempo do entardecer, ou no meio do dia, quando
Abraão estava sob seu carvalho, três Anjos lhe apareceram.
Dois deles desceram para Sodoma, e pregaram o Evangelho e
tentaram chamá-los para fora. Eles não quiseram fazê-lo; eles
eram pervertidos. Ló, e sua esposa, somente, e duas de suas
filhas, saíram. E a esposa transformou-se em uma estátua de
sal.
94 Mas Aquele que permaneceu e falou com Abraão, que
Abraão chamou: “Elohim, o Todo-Poderoso.” Gênesis 1: “Deus!
No princípio, Deus,” Elohim, o_o Todo-Suficiente, o que
existe por Si próprio. Abraão chamou-O: “Elohim.” E Ele Se
sentou e comeu com Abraão; Ele bebeu; Ele estava em carne
humana. E observem o sinal que Ele deu a Abraão.
95 Agora, eles estavam esperando por um filho que viria, um
filho prometido, Isaque. Por vinte e cinco anos, em uma longa
jornada, eles tinham esperado por isto, mas eles estavam no
final da jornada. Deus tinha aparecido em muitas formas,
como Ele tem feito no decorrer das eras da igreja, em Luzes, e
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assim por diante, como Ele falou a Abraão, e por vozes. Mas
um pouco antes de chegar o filho que viria^Agora já vimos
isto, e vocês sabem que estou apenas repassando, para mostrar-
lhes isto. Que, Ele mudou o corpo de Abraão e Sara,
imediatamente depois disto, de modo que eles pudessem
receber o filho.
96 Observem, o último sinal que eles receberam, antes que o
filho chegasse, foi Jeová falando-lhes na forma de um homem.
E como eles souberam que era Jeová, é porque Ele disse:
“Abraão,” não Abrão. Uns poucos dias antes, Deus tinha
mudado seu nome. “Onde está Sara, tua mulher?” Não S-a-r-a-
i; mas S-a-r-a, “princesa.”

E Abraão disse: “Ela está na tenda, detrás de Ti.”
97 E Ele disse: “Eu,” esse é um pronome pessoal, “Eu te
visitarei de acordo com Minha promessa. Por este tempo da
vida, nos próximos vinte e oito dias, algo vai acontecer a Sara.”
98 E Sara, na tenda, riu-se consigo, e disse em seu coração:
“Como poderia isto ser, sendo eu velha; e ter prazer com meu
senhor, o qual também é velho, Abraão?”
99 E o Anjo, ou o Homem, disse: “Por que disse Sara isso em
seu coração?” Na tenda detrás Dele! “Por que disse ela que
estas coisas não podem ser?” Estão vendo? Um Homem em
carne humana, como um profeta, todavia era Elohim
discernindo o pensamento que estava no coração de Sara,
detrás Dele.
100 E Jesus disse: “Como aconteceu nos dias de Ló, assim será
na vinda do fim do mundo, quando o Filho do homem,” não
Filho de Deus, “quando o Filho do homem estiver Se
manifestando.”
101 Não tinham tido isto no decorrer da era. Estão vendo a
perfeita continuidade da Escritura? Aqui estamos vivendo
nisto. Os mistérios; até mesmo do batismo no Nome do Senhor
Jesus, e longe da idéia dos unitários; e estas outras coisas, como
o Espírito Santo trouxe isto e mostrou-o perfeitamente; e o
verdadeiro Batismo do Espírito Santo, o Sinal, e tudo, e
colocou isto em posição; e como Ele colocou cada reformador e
tudo, exatamente. E, vejam, bem diante dos nossos próprios
olhos, e isto não está em um canto. Isto é mundialmente
conhecido. Jesus, o Filho de Deus, revelando-Se por meio das
Escrituras, fazendo essa Escritura que foi predestinada para
este dia, como foi para aquele dia e para todos os outros dias,
viver. E, crer Nisto, é a evidência do Espírito Santo.
102 Justiça, não se pode declarar que simplesmente “indo à
igreja” seja a evidência do Espírito Santo. Caso se faça isto,
então aqueles Fariseus O tinham. Estão vendo? Não se pode
declarar “estremecer e pular” como sendo a^Caso se faça
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isto, os pagãos O têm. Caso se diga: “Falar em línguas,”
que_que adoração de Satanás não fala em línguas? Diga-me
uma.

O irmão Jackson sentado aqui para a África, da África, ele
poderia dizer-lhes isso. Tenho estado aqui nos acampamentos
índios aqui, vi os bruxos e feiticeiros se cortarem, e
derramarem seu próprio sangue, e falarem em línguas; e_e o
curandeiro interpretá-lo, e os vi depositarem um lápis ali e
escrever em línguas desconhecidas. Assim que, isso não é Ele.
Mas se isto^
103 Qual é a verdadeira evidência? Jesus disse: “Que creiais que
Eu sou.” E Ele é a Palavra.
104 Por que eles não O receberam? Por que os judeus não O
receberam? Eles eram homens justos; eles eram homens bons;
eles eram homens santos, e havia todo tipo de gente; mas, a
quem está predestinado ouvir a Palavra!
105 “E como sabe você se é ou não a Palavra? Cada um diz
isto.”
106 É a promessa da Bíblia sendo vindicada dessa era, aí está,
então se retorna aonde o Espírito Santo está. Observem o som
da Trombeta em alguns minutos, o que Isto declara. A
Trombeta, a Trombeta do Evangelho, vejam quem pode ouvi-
La. Lembrem-se, aqueles nas cidades muradas não podiam sair
no jubileu. Não, senhor. Eles estavam dentro dos muros; eles
ficavam lá. Era tarde demais; eles eram escravos pelo resto de
suas vidas, e tinham de ser marcados. Agora enquanto vemos
todos estes exemplos, observem.
107 Agora, estes atos, Malaquias 4, e tudo isto, e Hebreus 13:8:
“Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente,” Ele
permanece eternamente a Palavra, a Palavra manifestada. Isso
é exatamente o que Ele declarou aos profetas. Um profeta não
quer dizer apenas “um vidente ou um que prediz;” quer dizer:
“Um revelador da Palavra que está escrita.” Em sua própria
vida, suas próprias obras, revelam e vindicam a Palavra desse
dia; como Noé construindo a arca; Moisés lá; e quem mais que
seja; e qualquer promessa, a Palavra prometida para essa hora.
108 Agora, sabemos que Ele está conosco. Cremos nisso. Vocês
estão vendo Sua Palavra manifestada, por fotografias, por
Escrituras, por declarações no Céu, na terra, tudo o mais que
Ele disse. Nem uma vez isto falhou. Peço a qualquer pessoa
para mostrar-me, de diferentes partes do país, ou do mundo,
vocês_vocês estão obrigados a escrever-me e contar-me, onde
alguma vez isto tenha falhado. Perfeito, palavra por palavra,
agora, isso é uma promessa.
109 Por que devia Ele aparecer nestes últimos dias? Se vocês
retornarem, e vocês ouvidores de fitas, até A Árvore Noiva, e a
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trouxerem até onde Cristo estava, essa Árvore que estava no
jardim do Éden. O primeiro Adão que caiu; e este Segundo
Adão foi cortado pelo pecado. Eles o penduraram numa árvore
romana, e desse tirou o^saiu a Árvore Noiva que Ele
prometeu, que vemos nas Escrituras, agora, para obter a Noiva.
110 Como a pirâmide, como isto vem diminuindo o tempo todo,
da grande largura; de Lutero, Wesley, Pentecostais, e então a
pedra de coroa no topo disto é tão aguçada, e todas aquelas
pedras estão tão perfeitamente unidas. E nós ainda não
sabemos como eles fizeram isto, mas isto está tão perfeitamente
unido naquela pirâmide! E nós não estamos ensinando sobre a
pirâmide, agora; estamos apenas^
111 Enoque e os demais a construíram, anos atrás, e ela está ali
como um símbolo. Assim como o sol se levanta e se põe. Assim
como a árvore deixa cair sua_sua folha, e volta novamente;
como um peixe, e o gado, e tudo o mais simboliza isto. Aquela
pirâmide está ali como um símbolo.
112 Vá à câmara do profeta e observe aqueles sete degraus.
Onde é que o_onde é que o guarda enfrentava o desafio de
trazer o que chega à presença do rei? No topo dos degraus; era
no sétimo degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente
com aquele mesmo Espírito que estava em João; ele introduziu
o Messias. Ele foi maior que todos os profetas; ele O introduziu.
E temos de chegar a um lugar, novamente, a algo que vá
introduzir o Messias.
113 E como vai o Messias^o povo que está crendo Nele saber
disto a não ser que estejam constantemente na Palavra, para
saber o que Ele é! Daniel disse: “Os sábios conhecerão; mas os
néscios, os insensatos, não conhecerão. Eles conhecerão o seu
Deus.” Agora, agora, como Ele vai aparecer nos últimos dias, é
para trazer o povo de volta à Palavra, de modo que a Noiva
conheça Seu Esposo, conheça seu Companheiro, a Palavra
revelada. É por isso que isto tem de acontecer.
114 Não foi nos reformadores; não foi em Lutero, Wesley, e_e
os pentecostais, e os demais. A Escritura diz que não foi.
115 Mas isto virá. Essa é Sua promessa para esta era. Estamos
vivendo na era na qual a Sua Vinda ocorrerá. Ela tem de estar
identificada Nele. Qualquer mulher tem de estar identificada
com seu marido, porque os dois são um. E a Noiva de Cristo
tem de estar identificada com Ele, porque os dois são Um; e Ele
é a Palavra, não a denominação. A Palavra! Nós devemos ser os
filhos da Luz, e a Luz é a Palavra que Se fez Luz para esta era.
Como conhecemos a Luz a são ser que venha da Palavra? Muito
bem. A Palavra que Se fez carne é a Luz da era; quando vocês
A vêem, e a Bíblia assim o diz.
116 Aquelas pessoas olharam para Jesus lá, e disseram: “Bem,
este Homem, Quem é Ele? Ora, Ele nasceu de um nascimento
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ilegítimo lá. Ora, Seu pai e sua mãe são isto, aquilo e aquilo
mais, e tudo isto.” Mas eles não O conheceram. Se eles
conhecessem as Escrituras, eles O haveriam conhecido. Ele
assim o disse.

Eles disseram: “Somos discípulos de Moisés!”
117 Disse: “Se vós conhecêsseis Moisés, vós Me conheceríeis,
porque Moisés escreveu de Mim.” E todavia, demasiado cegos
para vê-Lo!
118 Estão vendo quão humilde? Longe de todos os grupos, e
denominações, e credos, e tudo. Deus entrou diretamente, em
carne, na forma de um Homem, um Parente Redentor.
119 Ela tem de estar identificada com Ele. Somos convidados a
ser os filhos da Luz, que andemos na Luz.
120 Recordo-me aqui em Kentucky, não faz muito, tive uma
reunião. Do lado de fora, depois que eu tinha saído da igreja,
havia um ancião de pé, com uma lanterna na mão. Ele
pertencia a uma igreja que não crê em cura, e assim por diante.
Disse: “Eu_eu discordo do senhor, irmão Branham.”

Eu disse: “Bem, o senhor tem o direito de fazê-lo.”
121 Ele disse: “O senhor veja, eu não aceitarei nada a não ser
que eu o veja. Eu tenho de ver isto, bem claramente.”
122 Eu disse: “Então o senhor alguma vez viu Deus, bem
claramente, de pé diante do senhor?” Naturalmente, ele não
cria em visões e coisas tais.

Ele disse: “Não.”
123 “Ora,” eu disse, “então o senhor não é um crente, senhor.
Eu não poderia falar com o senhor. Está vendo? Está vendo?
Nós vemos o que Deus promete e nos firmamos Nisso.”
124 Ele disse: “Como o senhor deduz isso?” Eu disse^Ele
disse: “Venha, venha à casa comigo e falemos esta noite.”

Eu disse: “Não posso; eu gostaria. Onde o senhor mora?”
Ele disse: “O senhor vai por esta montanha aqui.”

125 Eu disse: “Como o senhor vai chegar lá? O senhor não vê
sua casa.” Hã-hã. Hã-hã. Sim. Sim.

Ele disse: “Bem, há um caminho que passa pela colina.”
Eu disse: “O senhor não vê o caminho.” Hã-hã.
Ele disse: “Bem, eu tenho uma lanterna.”

126 Eu disse: “A lanterna não dará a luz diretamente sobre a
casa. Oh, não. Mas aquele caminho levará até a casa. Mas essa
lanterna somente dará luz para um passo de cada vez.”
127 Caminharemos na Luz, formosa Luz; um passo de cada vez,
Senhor, aproximando-nos mais Dele. Sim. Filhos da Luz,
aceitem Sua Palavra, mantenham-se caminhando e observem
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mais ser revelado. Não O deixem, não importa o que alguém
diga. Fiquem ali mesmo com Isso e apenas continuem
caminhando com Isto, observem Isto expor-Se e revelar-Se a Si
Mesmo. A Palavra é uma Semente; uma semente no tipo certo
de solo produzirá segundo a sua espécie.

128 Notem Apocalipse 10:1 a 7, todos os mistérios deverão ser
revelados à Noiva, pelo mensageiro da Igreja de Laodicéia.
Alguém tem uma Bíblia na Versão Revisada? Se vocês têm,
vocês notarão lá onde diz: “O anjo,” diz entre parênteses: “a
águia.” Estão vendo? Hã-hã. Hã-hã. Estão vendo? O
mensageiro à_à Igreja de Laodicéia, vejam, Apocalipse 10:1 a 7.

129 E ele disse que isto^naquele dia em que ele O viu descer,
e ele comeu o livrinho. E havia^“Ele pôs um pé sobre a terra,
e um sobre o mar, e jurou por Aquele que vive, para todo o
sempre, que: ‘Não haverá mais demora.’” E quando Ele o fez,
Sete Trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os Sete
Trovões fizeram soar as suas vozes, João disse que ele estava a
ponto de escrever. E ele disse: “Não O escrevas.” Hã-hã. Estão
vendo? E ele selou Isto.

130 Agora, alguém disse: “Bem, esses Sete Selos, então, irmão
Branham, que serão revelados nos últimos dias, algum grande
mistério de como nos aproximarmos mais de Deus?” Não,
senhor, não pode ser.

131 “Todo aquele que tirar uma Palavra desta Bíblia, ou
acrescentar uma palavra a Isto, sua parte será tirada, do Livro
da Vida.” O que isto é, é uma revelação do que falharam em
trazer lá atrás. Já está escrito Aqui. Está Aqui. É para revelar o
que já foi escrito. Estão vendo? Porque, não se pode
acrescentar nada a Isto, ou tirar uma Palavra Disto.

132 O primeiro capítulo de Apo-^da_da Bíblia, no princípio,
Gênesis. Uma mulher não descreu Disto, mas ela apenas
interpretou mal, deixou Satanás interpretar mal para ela, uma
palavra: “Certamente.” Estão vendo? E então, por causa disso,
foi causado todo este problema. E isso foi Deus falando, a
Palavra de Deus.

133 E no último capítulo de Apocalipse, Jesus Mesmo, o mesmo
Deus, disse: “Todo aquele que tirar uma Palavra, ou
acrescentar uma palavra a Isto.”

134 Isto é a revelação completa de Jesus Cristo. [O irmão
Branham dá uma palmadinha em sua Bíblia_Ed.] E os Sete
Selos tinham os mistérios ocultos, de tudo que Isto era; e
devem abrir Isto no último dia, na era de Laodicéia, no final do
tempo. Graças a Deus! Isso encerra a Mensagem à Igreja. Isso
A encerra. Quando eles olham para trás e vêem o que tem sido,
e vêem aonde tudo isto foi trazido, isso A encerra, a era da
Igreja.
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135 Agora observem as trombetas das quais estamos falando,
são um chamado para se reunir, quer seja para uma festa, para
a guerra, para uma pessoa, algum dia sagrado, ou algo assim.
Observem. Vocês dizem: “Para uma pessoa?” Sim. Ou, para o
ano do jubileu, o anúncio da vinda da liberdade, quando eles
podiam voltar; agora, poderíamos tomar uma manhã inteira
somente nessa coisa. Mas, agora, entrando nas trombetas.
Vocês têm a base agora, dos Selos e da Igreja, agora vamos
entrar na trombeta. A trombeta soou, e a trombeta indica quer
seja guerra, ou um dia de festa. Ou, o que isto quer dizer, é
“uma reunião do povo,” a trombeta.
136 Paulo disse: “Quando a trombeta dá um sonido incerto,
quem pode preparar-se para a guerra, ou para a paz, ou o que
quer que seja?” Quem sabe? Você tem de conhecer como a
trombeta soa.
137 Portanto, quando a trombeta soa, nós vemos algo na terra
hoje. Há uma grande inquietação em algum lugar. Todos sabem
disto. Todos se tornaram neuróticos. O mundo inteiro é um
mundo neurótico, e sabemos que há algo errado. O Pentágono,
em todos os lugares, sabemos que há algo errado.
138 Agora, a única maneira em que você conhecerá o que o
sonido da trombeta é, é olhando o que a Folha de Música diz.
Estão vendo? Isso é tudo. Isto é uma grande sinfonia, vejam, e
está soando.
139 Como Pedro e o Lobo, vejam, quando você^se o^E o_o
compositor escreveu o livro, e o diretor tem de estar no mesmo
espírito do compositor. Se não o faz, ele dá o ritmo errado, e
então a coisa toda está fora.
140 Esse é o problema hoje. Temos demasiados diretores
no^não no Espírito do Compositor. Eles dizem: “A
denominação, bem, nós cremos nisto.”
141 Não importa o que você diga, a Bíblia está certa. Dê-lhe o
ritmo de acordo com a Folha de Música bem aqui diante dela,
então a grande sinfonia do grande ato de Deus está sendo bem
executada, então podemos ver a hora e onde nos encontramos.
142 Agora observem, a trombeta é para chamar o povo à
reunião, a congregar-se para algo. Algumas vezes isto
anunciava uma pessoa importante.
143 Como com José, eles soavam a trombeta, e José aparecia; a
qual é um_um símbolo da “Grande Trombeta” da qual
falamos, e à qual chegaremos daqui a pouco, em Isaías. Isso
diz: “Quando a Grande Trombeta soar, quando aquela
bandeira for levantada, lá em cima; e então virá um tempo
quando a Grande Trombeta será tocada, e todas as nações se
reunirão em Jerusalém.” Isso é quando o Milênio começa; a
Grande Trombeta.
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144 Agora, este chamado, da festa das trombetas, a
aproximação de algo. Observem Apocalipse 8:7, se vocês
querem anotar. Notamos que a Primeira Trombeta espalhou
saraiva, sangue, fogo, sobre a terra; exatamente como em
Êxodo, quando Deus estava chamando Seu povo para fora, do
êxodo.
145 Agora, a razão por que estas Sete Trombetas não se
aplicam a esta Igreja e a esta era, é porque isto é para Israel
somente. Este é o chamado, da reunião do povo. E agora há
somente uma coisa importante aqui a que eu quero que vocês
cheguem, em alguns minutos, é o ponto onde vocês verão por
que isto não se aplica a esta era na qual estamos vivendo; as
Sete Trombetas.
146 Eu sei que muitas pessoas discordam disso, mas eu sei que
isto é assim. Eu sei disto. Não que eu esteja dizendo que vocês
estão dizendo isto; porque, eu não o obtive de mim mesmo.
Meu_meu pensamento não é o meu próprio. Seja o Que seja
que me disse, se Isto está errado, então está errado. Mas eu não
estou dizendo isto por mim mesmo, eu estou dizendo pelo que
Alguém me disse. Esse Alguém é o Deus que nos falou e fez
todas estas coisas que Ele tem feito, e apareceu, vejam, assim
eu sei que está correto.
147 As Trombetas são a_a reunião de Israel. As Trombetas são
para reunir Israel. Observem, a Primeira Trombeta soou;
sangue, fogo, saraiva, e tudo, espalhados sobre a terra. Estão
vendo? Que estava Ele fazendo? Trazendo Israel para fora do
Egito espiritual, vejam, de volta para sua terra natal.
148 Agora permitam-me dizer isto aqui mesmo, que, toda
Trombeta que soou, soou sob o Sexto Selo. Chegaremos a isto
em alguns minutos, onde apanhamos o Selo ali. Todas as
Trombetas soaram sob o Sexto Selo.
149 Porque, o Sétimo Selo, houve silêncio. “Ninguém sabia;
isso foi o minuto ou hora em que Cristo viria,” como Ele nos
revelou isto.
150 Mas toda Trombeta soou sob o Sexto Selo, sob a
perseguição dos judeus. Observem, Apocalipse agora, 8, e
começando com o versículo 7. Tudo foi o chamado de Israel
para fora, natural, no Egito; agora isto é o chamado de Israel
para fora, no sentido espiritual. Ele os estava aprontando para
virem à festa da Expiação.
151 Observem, a festa das trombetas era primeiro, a qual era o
pentecostes. A festa da expiação a seguia, cinqüenta dias mais
tarde. A festa da expiação, leia isto aqui. Nós iremos,
provavelmente, se tivermos tempo, nós nos referiremos a isto e
o leremos para vocês na Bíblia, aqui em Levítico 12, agora, ou
Levítico 23, melhor dizendo, e Levítico 16. Nós encontramos
que primeiro era a festa das_das trombetas. Era a expiação e
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o^depois disto seguia-se o pentecostes, agora nós
descobrimos^A festa da expiação vinha após a festa das
trombetas.
152 Agora observem, uma Trombeta soava, e isso era para
reuni-los. Agora, a Primeira Trombeta soou, houve saraiva,
sangue, fogo, borrifados sobre a terra, exatamente como foi no
Egito, preparando-se para chamá-los para o Dia da Expiação.
Estão vendo? Eles rejeitaram a verdadeira Expiação. E estes
anos têm sido prolongados até agora, tem sido o ano de
pentecostes. Estão vendo? Agora o soar para os judeus vem em
seguida.
153 Isto tem sido o chamado da Igreja para fora. Observem
atentamente. Agora, o qual, posteriormente, Ele os levou para
a terra da promessa; o que Ele fará a mesma coisa, no que, em
símbolos, Ele leva a Igreja para a terra da promessa.
154 Recordem, toda Trombeta soou sob o Sexto Selo, somente
então que isto soou.
155 Observem agora, exatamente, a continuidade da Escritura,
exatamente a mesma. Sob a Sétima Trombeta, é para Israel o
mesmo que o Sétimo Selo foi para a Igreja. Nós descobrimos,
sob o Sétimo Selo, que quando estas almas que estavam sob o
altar ali, que receberam vestes^A eles foram dadas vestes,
não que eles as tenham ganhado, porque eles estavam na
dispensação quando Deus, com graça, ainda estava lidando
com os gentios, não com os judeus. Israel é salvo como nação.
Deus lida com Israel como nação. Os gentios são “um povo
para o Seu Nome,” não uma nação para o Seu Nome. Israel!
156 E quando Hitler e os demais perseguiram os judeus, e
fizeram as coisas que eles fizeram sob isso; olhem, eles, Stalin,
Hitler, e todos aqueles ditadores tinham se levantado. Se nós
tivéssemos tempo, o que, para repassar isto para alguns dos
recém-chegados, mas já o estudamos. Sob essa mesma era, que
houve na Alemanha e_e todas as outras nações, os judeus
foram espalhados por toda a terra. Mas levantou-se, nos
últimos vinte anos, uma amarga perseguição contra os judeus.
157 Estive lá nos antigos lugares onde queimavam seus corpos,
e os cremavam, e usavam a^usavam suas cinzas para
fertilizar a terra, crianças judias, e mulheres, e tudo. Então eles
tentam negar isto; leve-os até lá e mostre-lhes onde isto foi
feito.
158 Foi uma amarga perseguição contra Israel, porque este foi
o tempo de chamá-lo agora de volta à Expiação. Ele ainda está
sob a expiação de um cordeiro natural. O verdadeiro Cordeiro
de Deus é a Expiação, e eles O rejeitaram, e o Sangue tem
estado sobre eles desde então. Observem, aprontando o povo!
Quão perfeito então a Sétima Trombeta e o Sétimo Selo são,
perfeitamente juntos, a perseguição dos judeus.
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159 Observem, em Apocalipse, capítulo 9 e versículo 13, agora
observem atentamente, sob a Sexta Trombeta. Apocalipse 9:13,
sob a Sexta Trombeta, observem, havia duzentos mil cavaleiros
que tinham sido presos junto ao rio Eufrates, os quais foram
soltos sob a Sexta Trombeta. Agora, não há duzentos mil
cavaleiros no mundo; mas havia duzentos mil cavaleiros.
Observem isto. Quero que vocês anotem isto, de modo que
vocês possam ler.
160 Não eram cavalos naturais. Eles respiravam fogo, e tinham
couraças de jaspe, e_e tinham caudas. E a extremidade da
cauda parecia uma serpente, a cabeça de uma cobra na
extremidade disto, picando. Estão vendo? Eram cavalos
espirituais, diabos espirituais, cavalos de guerra, que tinham
estado presos junto ao Eufrates por todos estes anos, diabos
sobrenaturais. Que era isto? O antigo império romano sendo
revivido; a perseguição dos judeus. Eles tinham estado presos
por quase dois mil anos, junto ao rio Eufrates, não podem
cruzar até a promessa; uma seita religiosa que estava tentando
chegar ao outro lado. Eufrates, vocês sabem, passa pelo Éden.
Mas eles estavam presos lá, duzentos mil diabos de
perseguição.
161 E observem o que acontece sob essa Sexta Trombeta. Eles
foram soltos contra os judeus; a perseguição dos judeus. Diabos
sobrenaturais, quase dois mil anos, então soltos por Stalin,
Hitler, contra os judeus. Vocês dizem: “Bem, isso não é
romano.” É o mesmo espírito. Eles fizeram as mesmas coisas
que eles fizeram aos cristãos, nos antigos dias pagãos romanos.
Agora observem o Israel natural, e a Igreja espiritual agora,
enquanto separamos isto aqui. Soltos contra os judeus.
162 Vocês recordam, sob o Sexto Selo, como cada um daqueles
mártires, de acordo_de acordo com a Palavra de Deus,
receberam vestes. Foi-lhes dado pela graça, porque eles foram
cegados para que não pudessem ver seu Evangelho, para que
este povo pudesse ser chamado para fora dos gentios para a_a
Noiva. Foram-lhes dadas vestes, a Bíblia diz aqui, sob essa
Trombeta. Aqueles judeus, os quais absolutamente são contra
Cristo e tudo; a razão porque eles são, é porque a Bíblia diz que
estão cegos. E eles foram cegados por amor de vocês. E o justo
Deus sabe que eles O receberiam, mas eles foram cegados para
o bem de vocês. A Bíblia assim o diz.
163 Lá está aquele império romano, preso lá por (o quê?) por
poderes eclesiásticos. O que, Roma, a Roma pagã tornou-se a
Roma papal, e foi presa lá em suas tradições de cristã. A parte
de cristã, e_e superstições que tinha de Roma colocando todos
estes juntos; adoração de mulheres, e todos estes outros tipos
de coisas, e dias de Natal, e feriados, e dias santos, e coisas
mais. Ela tem estado presa com essa tradição que não pode
soltar, porque está contra os princípios cristãos. Ainda o
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mesmo espírito ímpio, pagão! E esse espírito passou para as
nações do mundo, de acordo com as profecias de Ezequiel e o
resto delas.
164 E eles foram soltos contra os judeus, os quais não sabiam
nada do Espírito. Aí estão seus mistérios que estão ocultos sob
esse Selo aí. Estão vendo? Observem isto. Nós estudamos isto. E
eu lhes mostrarei esta Trombeta aqui, esta última Trombeta, o
que acontece. Aí estão elas. Estas Trombetas são soltas contra
os judeus, (não estão vendo?) não contra os gentios. Os gentios,
quando aqueles Selos são abertos, são selados; o tempo
terminou; a Igreja está chamada.
165 Vocês se lembram da visão o outro dia? Lembram-se da re-
^a vista antecipada disto? Quantos se lembram, no penúltimo
domingo? Como ali estava isto exatamente, ao passar. Nós vimos
isto, exatamente, vimos essa suja, imunda coisa subir, chamada
a igreja, vulgaridades ao extremo. E essa pequena Noiva, de
cada nação, cada uma delas vestida como a nação de onde elas
vinham, caminhando perfeitamente diante do Senhor.
166 Observem, haverá um tempo, algum dia, quando eles dirão:
“Bem, eu pensei que a Igreja deveria ir-se antes da
perseguição. Eu pensei que haveria um Arrebatamento.”

“Já passou e vocês não o souberam.”
Isso é o que Ele disse acerca de João uma vez, vocês sabem.

167 Disseram: “Como, por que dizem os profetas que um^os
escribas, que Elias tem de vir primeiro?”
168 Ele disse: “Ele já veio.” E até mesmo os discípulos não
souberam disto. “Eles fizeram com ele o que quiseram.”
169 O Arrebatamento será do mesmo modo. Em_em uma
hora^Ele prometeu fazer isso. Ele não prometeu mostrar
Elias assim, mas Ele prometeu tomar a Noiva assim. “Em uma
hora em que não penseis,” somente uma mudança, no momento
de um piscar de olhos, ser arrebatados. Então vocês são
deixados, então esse é o tempo!
170 Dois mil anos, este espírito através do povo romano, a
igreja romana, não pôde mover-se. Mas esse mesmo espírito
vindo, primeiro, lá em Mussolini em Roma, o ditador. Vocês
conhecem as cinco^
171 Sete coisas que Ele mostrou-me, em 33, que aconteceriam.
Cinco delas já se passaram. O Doutor Lee Vayle está
escrevendo um livro sobre isto ali agora. Estão vendo? Cinco
coisas, perfeitamente, e somente mais duas coisas por
acontecer. Disse: “Isto aconteceria logo antes da Vinda.” Aqui
estamos nós bem no final agora, e parece como que aquela
sexta coisa está se aproximando. Estão vendo? Perfeitamente,
exatamente, até mesmo as guerras e como elas aconteceriam,
bem na hora exata, e nem uma vez isto falhou.
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172 Ouça, pessoal, nós deveríamos fazer um levantamento a
cada hora. Vocês não sabem onde nos encontramos. Muito
perto!
173 Agora, agora ele soltou contra, sob esse Sexto Selo, esses
duzentos mil demônios espirituais, começou em Roma,
Alemanha, Hitler. E observem na Bíblia, onde eles receberam,
nunca^Eles receberam poder como reis, nunca foram
coroados. Um ditador não é um rei coroado; apenas recebe
poder como rei.
174 Oh, o Espírito de Deus simplesmente movendo-Se através de
mim, agora, vocês sabem, simplesmente dizendo algo. Eu não sei
como dizê-lo, nem o que dizer, e talvez seria melhor não.
175 Observem, duzen-^duzentos mil demônios soltos contra
aqueles judeus, quando eles os queimaram, eles os
crucificaram. Eles injetaram bolhas em suas veias. Eles os
mataram, até que eles não tinham mais gás com que matá-los.
Eles os fuzilaram, até que eles não tinham mais balas com que
fuzilá-los. E eles_e eles fizeram tudo o que puderam. Eles
cremaram seus corpos, e tudo; e os penduraram em cercas,
crianças e tudo, pessoas inocentes. Porque elas eram judias,
elas foram tratadas desse jeito. Mas Deus disse que Ele lhes
deu a cada um uma veste, indignos como eles eram; mas Sua
graça para cegá-los, de modo que nós pudéssemos ver.
176 O Sétimo Selo não foi aberto ainda, vocês sabem. Isso é Sua
Vinda.
177 Assim enquanto eles ainda estão sob isso, mas, Ele nos
mostra aqui, em uma vista antecipada. Como João, ele o levou
para cima.
178 E uma vez, caminhando junto ao mar, vocês sabem; ele
disse: “E quanto a este homem que se reclina sobre o Teu seio?”
179 Ele disse: “Que tendes vós com isso, se ele permanecer até
que Eu venha?” Vejam, ele não permaneceu, mas Ele o levou
para cima e mostrou-lhe isso, a coisa que acontece até que Ele
venha. Simplesmente mostrou-lhe, repassou o plano inteiro
para João.
180 Observem, descobrimos agora que esse poder natural sob o
natural, para uma nação natural, Israel, foi solto ali. E o que
isto fez? Foi e fez guerra, e como isto assassinou e perseguiu.

Agora no campo eclesiástico disto! Eu^vocês estão^
181 Espero que Deus abra seus olhos para isto agora. Porque,
eu compreendo que não se trata apenas de estar falando a esta
igreja aqui. Esta fita vai por todo o mundo. E não tenho a
intenção de ferir o sentimento de ninguém, mas apenas dizer a
Verdade.
182 Agora o campo eclesiástico foi aberto, do reavivamento
natural da antiga Roma pagã, saiu contra aqueles judeus, a
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qual tem sempre sido inimiga deles. O leão, com dentes e tudo,
pisoteou e quebrantou o povo. Roma, sempre foi a inimiga de
Deus! E isto foi solto no mesmo espírito, pelos ditadores do
mundo, porque o sistema religioso ainda estava detido. Agora
foi solto.

183 O que fez? Na “astúcia,” como Ele disse, ele entra com
enganos. E o que fez ele? Ele está trazendo o Concílio
Ecumênico Protestante das Igrejas do Mundo, o espírito do
anticristo sobre ambos, trazendo-os à matança, assim como
eles fizeram no outro, na hora de chamar a Noiva. Como?
Soltos no espírito eclesiástico da igreja. Soltos contra quê? Não
contra as denominações; contra a Noiva! Mas aqui vocês
entenderão, a Noiva não vai passar por esse tempo. A Bíblia
diz que não. A igreja vai, mas não a Noiva. Vocês podem ver
isto? Ministros, podem ver isso, irmãos?

184 Vocês dizem: “A Igreja tem de passar pela perseguição,
para o_para o Seu aperfeiçoamento.” O Sangue de Jesus Cristo
aperfeiçoa a Noiva.

185 Um homem que escolhe uma esposa não a faz passar por
um monte de castigos; ele já achou graça, também, perante ela;
ela achou graça perante ele. Ele_ele se compromete com ela. E,
se existe algo, ele a guardará de todo lugar onde ela tenha de
mover sua mão. Sua graça é tão grande sobre eles.

186 E assim será sobre a Noiva, e assim é sobre a Noiva. Nós,
criaturas indignas, merecedoras do inferno, mas Sua graça nos
mantém através disto. Olhem quantos perdidos e cegos!
Quantos pecadores estavam lá no mundo, na hora em que fui
salvo! Deus salvou-me com um propósito; e estou decidido, por
Sua vontade, a cumprir esse propósito. Não me importa o que
mais suceda; eu quero fazê-lo.

187 E na hora quando vejo todas as igrejas, sua grande
fascinação, “e rico e de nada tenho falta,” eles dizem; e vê-los
miseráveis, desgraçados, cegos; logo dando tapinhas em seus
ombros, querem que você se comprometa com eles. Eu nasci
com um propósito, o qual é condenar essa coisa e chamar para
fora. Isto eu faço.

188 Recordem, quando Jesus veio à terra, não houve um por
cento do povo da terra que alguma vez tenha sabido que Ele
estava aqui. Ele veio para apanhar aquele grupo eleito. Disse:
“Ninguém pode vir a Mim, se Meu Pai o não trouxer. E tudo o
que o Pai Me deu,” tempo passado, “virá. Eles o saberão. Eles
O ouvirão.”

189 Observem a soltura deste espírito eclesiástico. Agora vinte
anos mais tarde, depois dessa guerra, nós vemos a soltura do
espírito eclesiástico. Sob o quê? O Sétimo Selo; a Sétima
Trombeta para os judeus.
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190 Vejam a lua escurecendo-se. Sob o quê? Vejam isto
desenhado, o Filho do homem sendo lançado fora da igreja.
191 Que é isto? Unindo-se com o grupo eclesiástico. O_o
movimento ecumênico, e com o Concílio Mundial de Igrejas,
tem feito que cada homem^O que essa coisa defende? Ora,
você tem de renunciar a todos os seus ensinamentos
evangélicos e coisas tais. “Como podem dois andar juntos a não
ser que estejam de acordo?” Não podem. Jesus disse que não
podem. E como pode uma igreja, os metodistas e os batistas
andarem juntos? Como pode a igreja de Cristo andar junto com
os presbiterianos? Como pode o católico andar com o
protestante? Como pode protestante andar com protestante?
192 Mas a Noiva pode andar com a Palavra, a qual é Cristo.
Isto tem de estar de acordo. Não o sistema eclesiástico; mas a
Palavra. Você tem de concordar com a Palavra, para andar com
a Palavra. Jesus assim o disse. Isso mostra que está certo.
193 Observem, lá está ela agora. Ela está solta, para chamar
todos estes pequenos cabos soltos, “Oh, bem, não faz nenhuma
diferença, de qualquer maneira.”
194 Isso é o que Satanás disse para Eva: “Não faz nenhuma
diferença. Está tudo bem. Certamente, Deus é um bom Deus.
Ele nos ama a todos nós.” Não é assim.
195 Ouve-se tanto acerca Dele ser um bom Deus. Ele é um bom
Deus, mas, sendo bom, Ele tem de ser justo. Não há bondade
sem justiça. Não há justiça sem lei, sem castigo, pena. Assim
estamos nessa hora, em que estamos vivendo.
196 Observem, rapidamente agora, estes demônios
sobrenaturais. Então, sob o_sob os auspícios das Nações
Unidas, grupos unidos, do Leste e do Oeste.
197 Exatamente como o pé direito e o esquerdo da imagem
que Daniel viu, como eles não concordavam e não se
mesclavam um com o outro. E a palavra Eisenhower, durante
esse tempo^Eisenhower significa: “Ferro.” Khrushchev
significa: “Barro.” E ele tirou o sapato e bateu-o [O irmão
Branham bate no púlpito_Ed.] na mesa da^quando a Liga
das Nações, ou a U^na ONU. Khrushchev fez isso, tirando
o pó do^Oh, que coisa! A hora em que estamos vivendo! A
igreja e sua condição!
198 Mas, graças a Deus, a pequena Noiva Se preparou. Não
falta muito. Somente mantenham-se firmes. Não vai demorar.
Eu não sei quanto tempo, não sei quando; ninguém o sabe. Mas
sabemos que está perto agora, muito.
199 Observem a igreja. Observem isso, natural, o que isto fez
àqueles judeus. Aquele era um povo que se aferrava às leis de
Deus. Não importa quantas igrejas se levantassem, e o que
mais, eles estavam cegados para Cristo, e se aferravam àquela
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lei. E Deus lhes deu vestes, a cada um deles, porque eles caíram
sendo martirizados. Estão vendo? Eles estavam_eles
estavam^eles foram cegados para o nosso bem.
200 Aqui agora, a Igreja, que não conhece nada senão a Bíblia.
Não importa o sistema eclesiástico, denominação, eles não
conhecem nada acerca disto. Isto tudo é estranho para eles.
Eles O conhecem, e a Ele somente.
201 As pessoas hoje são algo assim como Pedro e os demais
eram, lá em cima no Monte da Transfiguração. Eles ficaram
todo entusiasmados quando viram o sobrenatural sendo feito, e
um disse: “Faremos uma igreja dos_dos profetas, e uma para
Moisés.”
202 E é assim que o povo, os pentecostais fizeram. Eles
disseram: “Faremos uma, assembléia de Deus; e uma, igreja de
Deus; e uma, unidade; e uma, dualista,” e assim
sucessivamente.
203 Mas enquanto ele estava ainda falando, Jeová exclamou:
“Este é Meu Filho amado,” o Qual é a Palavra, “a Ele ouvi!”
Estão vendo? Ele é a Palavra.
204 A hora em que estamos vivendo, os eclesiásticos, de
espíritos unindo-se agora e trazendo-os todos a esta grande
matança, para destruir. Isto já está sendo escrito aqui, nesta
nação agora, que estas igrejas têm de ser fechadas a não ser
que se esteja com a organização. É uma união, é um boicote,
assim como a marca da besta.
205 E agora vocês estão vendo o que é a besta, não estão? É um
poder. E um poder, poder eclesiástico, Jesus disse: “Seria tão
parecido com a coisa verdadeira, que enganaria o próprio
Eleito se fosse possível.” Mas Ele prometeu ter algo aqui para
nós neste dia, que nós não seríamos enganados, e isso é a
Palavra, e Cristo para manifestá-La para nós. Eles são
sobrenaturais, diabos, invisíveis ao olho, mas pode-se ver o que
eles estão fazendo. Estão vendo?
206 Observem, enquanto esse grupo está cavalgando,
aprontando-se para eliminar tudo que não concorde com eles,
há outro grupo sendo preparado, depois de um tempo,
Apocalipse 19. A próxima vez que se ouve da Igreja, Ela vem,
também, não exatamente montada em cavalos, mas a Bíblia
diz: “Ele estava montado em um cavalo branco, e as hostes do
Céu O estavam seguindo, em cavalos brancos.” Está certo?
207 Enquanto este grupo aqui em baixo tem dois mil presos
junto ao rio Eufrates, e têm estado presos por dois mil anos,
também essa igreja tem mantido o Espírito Santo preso por
quase dois mil anos, sob martírio lá atrás, e sob as eras da igreja.
Tem estado preso, não junto ao rio Eufrates, mas à porta de
credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar
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na igreja por causa de sistemas feitos pelo homem. Mas Ela vai
ser liberada, Ela está voltando, isso é o que a Bíblia diz. E esses
dois se encontram um com o outro no campo de batalha. Lúcifer
e Miguel novamente, como no princípio, eles têm estado presos
por dois mil anos, quase, quase por dois mil anos.
208 Não exatamente dois mil, porque os romanos continuaram,
Tito em 96 d.C., e assim sucessivamente, matou os judeus. Os
romanos! Quem foi que matou os judeus? Quem era Tito? Um
general romano. O sangue escorreu dos portões lá, até o^oh,
e os mataram, as mulheres, crianças, e tudo. Não disse Ezequiel
9 que eles o fariam? “Passa pelo meio da cidade, e marca com
um sinal os homens que suspiram e que gemem,” o_o Espírito
Santo. E o resto deles, “o carrasco saiu,” que tinha estado
preso; deteve-os, deteve-os, até que eles saíram e mataram tudo
que havia lá. Mulheres pequenas, mulheres, crianças, bebês, e
tudo o mais, eles foram todos mortos. Exatamente.
209 Aqui está novamente, repetindo-se. E aqui está esse
sistema eclesiástico retornando diretamente, sufocando,
pisoteando tudo que é chamado Deus. Oh, eles têm seus
sistemas, e organizações, e denominações, mas isso não tem
nada que ver com a Bíblia. Eles lhe dirão rapidamente que eles
nem ao menos crêem Nela. Sim, senhor. “Diga o que a igreja
diz.”
210 É o que Deus diz! Essa é a Palavra. A Noiva está com as
Palavras; eles são Um. Como podem ser Um? Quando essa
Palavra que está escrita Aqui, manifesta-Se em você, e faz_faz
você e a Palavra tornarem-se Um. Isso é exatamente o que Ele
prometeu.
211 Então Isto interpretou! Deus não necessita de intérprete.
Eles dizem: “Bem, nós interpretamos Isto assim.” Vocês não
têm nenhum direito de interpretar nada. Deus faz Sua Própria
interpretação. Deus disse: “Haja luz,” e houve luz. Quem
interpreta isso? Ele disse: “Uma virgem conceberá,” e ela
concebeu. Isso não necessita de nenhum intérprete; já está
interpretado. Deus disse que estas coisas aconteceriam neste
dia, e aqui está. Isso não necessita de nenhum intérprete.
Interpreta-Se a Si Mesmo. Oh, que coisa!
212 Apocalipse 9:1, sob a Quinta Trombeta, seu
rei^Observem, Apocalipse 9:1 agora, o rei deste grande grupo
de duzentos mil cavalos. Eles tinham um rei sobre si, e, se nós
observarmos, era uma estrela caída. “Por que caíste do céu, ó
Lúcifer?” Oh, como o Doutor Smith se confundiu aí, mas, está
bem, vejam, não era para sua hora. Estão vendo? Muito bem.
“Era o abismo; seu rei era o rei do abismo.”
213 Apocalipse 17:8. Eu escrevi algo aqui. Só vou lê-lo. Vocês
vejam aqui, Apocalipse 17:8. Quero ver o que diz aqui, porque
não sei exatamente como abordar este próximo, 17:8.
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E 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_da
vida, desde a fundação do mundo), se admirarão vendo
a besta que era e já não é, mas que virá.

214 Vejam: “Era.” Um papa morre, outro ascende. “A besta que
era, que não é, que é; que não é, que é.” Não muda sua ordem; é
papa, ao mesmo tempo, tudo. Tudo tem de seguir o mesmo
sistema.
215 E virá aonde? “Aos abismos.” E a Bíblia diz aqui, que, “o
líder destes indivíduos era dos abismos, e esse era seu rei,” e se
assenta com uma coroa tríplice, e unindo os protestantes
consigo.
216 Ouvi um sacerdote luterano dizer, o outro dia, disse^ou,
um pregador luterano, disse: “Bem, as pessoas me perguntam
por que eu uso um_um colarinho. Como podem distinguir-me
dos^” O irmão estava lá? [Um irmão diz: “Sim.”_Ed.] Sim.
E, isso, não foi ridículo? Eu_eu quase senti vontade de
vomitar, saí da plataforma. Eles disseram: “Porque, não
deveria haver nenhuma diferença.”
217 Se Lutero, Martinho Lutero, ouvisse isso, ele se revolveria
em seu sepulcro, diria: “Vocês hipócritas, vocês não pertencem
à minha classe.” Hã-hã. Estão vendo?

Mas sabem vocês aonde isto chegou? “Não há diferença.”
218 Há diferença. Até mesmo difere no indivíduo. Deus disse:
“Separai-Me, a Paulo e a Barnabé,” isso mesmo, “para a obra.”
Separai! Deus é um separador, não um misturador. Um sepa-
^A igreja quer um bom misturador, hoje, que possa deixá-los
usar roupas de banho, e shorts, e tudo o mais, e saírem e
comportarem-se desse modo. Mas Deus disse: “Separai-Me!”
Separem-se do mundo!
219 Apocalipse, nós encontramos aqui, que, “seu rei era dos
abismos,” e o mesmo que “se foi à perdição,” entrando e
saindo, entrando e saindo, saiu.
220 Observem em Levítico, capítulo 23, quão perfeita está a
interpretação com a ordem com a Palavra, com o que estamos
tentando dar-lhes. Observem isto agora, a ordem. Agora nós
observamos. Voltemo-nos e leiamos isso só por um momento.
Em Eclesia-^não em Eclesiastes, mas Levítico. Levítico 23,
agora observem isto aqui, Levítico capítulo 23 agora. E não
queremos perder isto de modo algum, agora, de modo que
possamos recebê-lo exatamente da maneira como o Senhor o
tem escrito aqui para nós. Eu certamente não posso encontrar
Levítico em Êxodo, posso? Muito bem, Levítico agora. “E o
Senhor^” 23.

^falou o Senhor a Moisés, dizendo:
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Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao
primeiro do mês, tereis descanso, memória, com sonido
de trombetas, santa convocação. Estão vendo?

Fareis^a obra servil, mas não oferecereis^ofertas
queimadas ao Senhor.

^e oferecereis oferta queimada ao Senhor.
221 Agora observem. Agora notem.

Falou mais o Senhor^Moisés, dizendo:
Mas, aos dez do mês sétimo, será o Dia de uma

Expiação;^
222 Vejam, a expiação seguia o^Observem agora. A expiação
seguia o sonido da trombeta. Estão vendo? Quão formoso!
Estão vendo? O dia da expiação seguia a trombeta.
223 Agora_agora, os cinqüenta dias das trombetas, para nós,
simbolizam quando a trombeta soou no pentecostes, o qual era
cinqüenta dias. Agora_agora_agora, depois disto, os judeus
rejeitaram Isso.
224 Agora as Trombetas são para chamá-los de volta à
Expiação, vejam, a Expiação que eles rejeitaram. E eles
rejeitaram de modo que nossos olhos pudessem ser abertos; os
deles foram fechados. E durante este tempo, estes Selos se
abriram, e as_as_as Trombetas soaram. E agora, no sonido das
Trombetas, imediatamente antes que o Messias venha, porque
eles têm de estar na Palestina. E vocês recordam que Deus teve
de endurecer o coração de Faraó, para expulsá-los do Egito; e
Ele endureceu Stalin, Mussolini, e todos esses, para fazê-los
voltar para a terra prometida, onde os cento e quarenta e
quatro mil devem estar.
225 E agora, pela primeira vez em milhares de anos, dois mil e
quinhentos anos, Israel é uma nação com sua própria bandeira,
exército próprio, e tudo, e é considerada nas_nas Nações
Unidas. A primeira vez que foi. A mais velha bandeira que
alguma vez tremulou na terra, neste tempo, tremula
novamente, as cinco^estrela de seis pontas de Davi. Ele disse
que Ele arvoraria esse estandarte nos últimos dias, quando ela
estaria voltando. Estamos no fim. Não há dúvidas acerca disto.
Estamos aqui.
226 Observem agora, rapidamente, Apocalipse 9, sob as sete
trombetas: “Seu rei é dos abismos.”
227 Então em Levítico, agora, quão perfeita a interpretação
está aqui com a Palavra! Porque, vemos, imediatamente
seguindo, o jubileu pentecostal seguia o dia da expiação; a
ordem do tempo da festa. Entre a festa pentecostal, até a
expiação, o sonido das trombetas para a expiação, era a festa
pentecostal, o longo período de tempo. Vejam, havia um longo
período de tempo entre a festa pentecostal, até o chamado
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das_das trom-^o sonido das trombetas, as_as trombetas
serem tocadas; um longo período de tempo. Francamente, eram
cinqüenta dias, desde a_desde a_desde a festa de pentecostes
até a festa da expiação, eram cinqüenta dias. Agora, cinqüenta
dias são exatamente sete sábados.
228 E sete sábados são os sete anos da igreja, Eras da Igreja.
Entendem? Estão vendo? Estão vendo? Agora, os judeus foram
cegados, esperando todo este tempo, enquanto as Primícias
pentecostais tivessem sido derramadas sobre a Igreja. E nós
viemos no decorrer das eras dos mártires, e no decorrer das
eras dos reformadores, e agora na era do chamado para fora;
três seções, mesmo Espírito; como Pai, Filho, e Espírito Santo,
o Mesmo. Estão vendo? Mas, Sete Eras da Igreja, sendo sete
sábados.
229 Exatamente sete sábados desde o_desde a trombeta do
jubileu pentecostal^uma festa de jubileu pentecostal,
até^O movimento do molho, e então o jubileu pentecostal. E
então desde o jubileu até a expiação são sete sábados,
cinqüenta dias, e no final dos cinqüenta dias é a_a expiação é
feita. Vocês entendem isto? Agora, e isto foi um tipo, de que a
Igreja^
230 Quando Ele foi revelado, Ele Mesmo, como Filho de Deus,
tem Se revelado à Igreja no batismo do Espírito Santo, no
decorrer das eras, na_na era pentecostal, vejam. Somente se
mantém obtendo mais e mais; justificação sob Lutero,
santificação sob Wesley, batismo do Espírito Santo.
231 Agora aqui é o tempo do chamado para fora. No Sexto
Selo, quando ele_quando ele foi aberto, a perseguição golpeou
os judeus, sob o ponto de vista literal; e aqui vem a perseguição
à igreja, sob o ponto de vista eclesiástico; porque, a Noiva já foi
chamada. Os sábados terminaram, e está pronto para os judeus
serem chamados. Para onde? A festa da Expiação. Oh, igreja,
vocês não o vêem? Chamados para a festa da Expiação, (para o
quê?) para reconhecerem a Expiação; nada mais de galinhas e
gansos, e o que eles têm feito. “O Cordeiro de Deus, morto
desde a fundação do mundo,” Israel vai conhecer Isso.
232 Observem, aqui está uma grande coisa. Vejam! Oh, que
coisa! O Espírito Santo tem estado preso pelas denominações,
por todos estes dois mil anos. Nós descobrimos, que Ele tem
estado. Agora observem os sábados, sete sábados, eles não
podiam sair de todo. A_a Bíblia diz: “Haverá um dia que não
será nem noite nem dia.”
233 “E toda a Escritura,” disse Jesus, “tem de Se cumprir.”
Certo? Digam: “Amém.” [A congregação diz: “Amém.”_Ed.]
234 O profeta disse: “Haverá um dia que não poderá ser
chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá
Luz.”
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235 Que foi isto? O mesmo sol que brilha no Leste é o mesmo
sol que brilha no Oeste.
236 Toda vez que esse sol se levanta, e cruza de um lado ao
outro e se põe, representa sua vida. O pequeno bebê nasce,
fraco, pela manhã. Por volta das oito horas, ele vai à escola.
Onze e meia, ele está fora da escola, é o calor do dia. Então ele
começa a se pôr, até os cinqüenta anos, sessenta, setenta,
oitenta, noventa. Ele se põe mais além e morre; somente para
retornar no dia seguinte, e dizer: “Há uma vida, morte, enterro,
ressurreição.”
237 E, observem, a civilização avançou com o sol. A mais velha
civilização que temos é a China. Todos sabem disso.
238 Onde caiu o Espírito Santo? Na região do Oriente, no povo
oriental. E o Evangelho viajou com o sol. Ele veio de onde? Do
Leste, para a Alemanha, da Alemanha para a
Inglaterra^Cruzou o canal três vezes. O Mediterrâneo para a
Alemanha, da 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^ou do Atlântico, para os Estados Unidos.
239 E agora ela está na Costa Oeste. Ela cruzou a nação que
civilizou e atravessou, e seguiu em frente. A civilização viajou;
o Evangelho viajou com ela. Agora todo o refugo está na Costa
Oeste, onde está tudo que isto apanhou, como as ondas da maré
ao entrar.
240 Mas o profeta disse: “O Filho não brilhará neste dia; será
um dia de obscuridade.” Eles têm tido suficiente Luz, como um
verdadeiro dia de chuva, eles podiam unir-se a igrejas, e crer
no Senhor, e coisas assim. Mas, ele disse: “No tempo da tarde,
as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão.” E o
mesmo Evangelho, a mesma Palavra que Se fez carne, como
Ele prometeu em Lucas 17:33. O mesmo Evangelho, com a
mesma coisa, aconteceria no tempo da tarde, exatamente
quando as sombras estão caindo. O mesmo Evangelho, o
mesmo Cristo que viveu em carne lá atrás no princípio, no povo
oriental, viverá novamente no povo ocidental no tempo do fim.
“No tempo da tarde, haverá luz.”
241 “Todas as Escrituras são dadas por inspiração,” e não
podem ser quebrantadas.
242 Os grandes cinqüenta dias passaram. A festa pentecostal
passou, sete sábados; até as trombetas, um tipo da Sétima Era
da Igreja. Recordem, recordem, o^sob a Sexta Trombeta, os
judeus^Vocês estão escutando? [A congregação diz:
“Amém.”_Ed.] Sob a Sexta Trombeta, os_os pentecostais
rejeitam a Bíblia; os_os mornos, não somente pentecostais,
todo o resto. O mundo eclesiástico rejeita Cristo e Ele é posto
do lado de fora. E na mesma Trombeta^E no mesmo Selo,
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melhor dizendo, quando Isto foi aberto, para mostrar Jesus do
lado de fora da igreja, tentando retornar; ao mesmo tempo, a
Trombeta soa para os judeus, e os judeus reconhecem a
Expiação. Glória! Aleluia! Oh, que coisa!
243 O Espírito Santo tem estado preso por estes rios
denominacionais, por quase dois mil anos, mas será solto no
tempo da tarde, pela Mensagem do tempo da tarde. O Espírito
Santo de volta na Igreja novamente; Cristo, Ele Mesmo,
revelado em carne humana, no tempo da tarde. Ele disse. Ele
prometeu isto.
244 Houve três etapas disto, como eu disse. Os mártires, a era
dos mártires, para isto; e então a etapa dos reformadores; e
agora o tempo do chamado para fora.
245 Quando concluído, na Era de Laodicéia, de acordo com
Apocalipse 10, o mistério de toda a Bíblia seria dado a conhecer
à Noiva. Está certo? [A congregação: “Amém.”_Ed.]
Apocalipse 10. Ouçam com atenção agora. Hã-hã. Noiva,
chamada para fora pela Palavra; Cristo Ele Mesmo chamando
a Noiva para fora, manifestando claramente Hebreus 13:8, que
Ele é “o mesmo ontem, e hoje, e eternamente,” faz o mesmo, é o
mesmo. “Aquele que crê em Mim também fará as obras que Eu
faço.” Estão vendo? Lucas 22^Ou, Lucas 17:30, e também
Malaquias 4, Hebreus 4:12, e todas estas Escrituras que estão
prometidas, isto será entre o Sexto e o Sétimo Selo, e a Sexta e
a Sétima Trombeta.
246 A festa do pentecostes termina no período da Sétima
Trombeta, porque o próximo é a Vinda de^O Sétimo Selo,
porque o próximo é o mistério da Vinda de Cristo, e, também, a
Trombeta é tocada para os judeus. A Sexta Trombeta deles é
tocada, e, quando toca, ela dá a conhecer a eles o Filho de Deus
revelado; meia hora de espaço. Recordem, todas as Trombetas
soam neste Sexto Selo. O Sexto Selo conclui o mistério, sob o
sexto Selo, pouco antes do Sétimo ser aberto.
247 Observem, aqui está Levítico 23:26. Quão em ordem está a
Escritura! Após o longo período de pentecostes, o qual Israel
rejeitou lá atrás; e Ele chamou a Igreja Gentia para fora, no
decorrer desta festa pentecostal. Quantos entendem o que a
festa pentecostal é? É o fruto da^primícias da colheita, as
primícias da ressurreição, a festa pentecostal.

Não perca isto, gente! E vocês na fita, ouçam com atenção!
248 Este tem sido o tempo da festa pentecostal. Os judeus têm
permanecido em silêncio; eles rejeitaram Isto. Agora eles têm de
ser chamados de volta à Expiação. Nós sabemos Quem era a
Expiação; eles não souberam. E a Trombeta soa, depois do
jubileu pentecostal, reúne os judeus. Não podem vocês ver como
essa Trombeta, de perseguição sob Hitler e os demais, soou? E os
judeus foram forçados a se reunir, para cumprir as Escrituras.
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249 Agora vocês o captaram? Todos que o captaram, digam:
“Amém.” [A congregação diz: “Amém.”_Ed.] Bom. Muito bem.
250 Observem aqui em Levítico, 26 agora, a ordem das
Escrituras. Após o longo período de pentecostes, o qual
termina no chamado para fora da Noiva, a Noiva é chamada
para fora por um servo. O Rejeitado, próximo, a ser dado a
conhecer a Israel, a festa da Expiação. Observem, aqui é o
mesmo como em Levítico, o capítulo 16, agora, quando Ele
ordenou a festa do pentecostes^ou a festa da expiação, mas
neste lugar eles são chamados^
251 Oh, quão perfeito! Captem isto, pregadores. Estão vendo?
Não falhem em entender isto, ministros.
252 Nesta festa de pentecostes, a qual está representada em
Levítico 23:26 ou 23 e 24, é uma festa de pranto, não uma festa
de matança. A festa foi morta^A expiação foi morta, melhor
dizendo. A expiação foi morta. Levítico 16, é exatamente um
paralelo a isto. Somente que, neste lugar, Israel é chamado a
prantear por seus pecados. Quão perfeito é isto, hoje! Não é a
matança Disto de novo; o qual, Moisés simbolizou, ao golpear a
rocha pela segunda vez; isto não funcionou. Não uma festa de
matança; mas um pranto, por rejeitarem a Expiação. Oh, que
coisa! Esta será a Trombeta; a festa, ser rejeitado, então o
Messias deles é dado a conhecer.
253 Observem, eles conhecerão seu Messias quando eles O
virem. Ele vem em poder, desta vez, Aquele por Quem eles
esperaram. Ele vem em poder, para a Noiva Gentia, e os judeus
vão reconhecê-Lo. E então a Bíblia diz^Acabamos de pregar
sobre isto aqui, cerca de seis meses atrás, ou mais. A Bíblia diz,
quando eles disserem: “Onde recebeste essas feridas?” Quantos
se lembram da Mensagem? Levantem a mão. Certamente,
vocês^Estão vendo? “Onde recebeste essas feridas?”

Ele disse: “Em casa de Meus amigos.”
254 Recordem minha pregação sobre o_o tempo quando Jacó
tinha enviado os filhos de Israel até lá para obter as coisas, e o
alimento e coisas mais, e como José agiu como se ele não os
conhecesse; e como todas estas coisas sucederam, então ele se
deu a conhecer? Vocês se lembram? E eles ficaram tão
amedrontados, eles começaram a chorar. Do mesmo modo
como a angústia de Jacó.
255 E aqui nós encontramos os judeus sob perseguição; não
sabem onde estão situados agora, mas eles estão retornando.
256 E quando eles em verdade virem a Expiação aparecer, a
Bíblia diz: “Quando eles^?^, eles disseram que eles
separariam um lar do outro, e chorariam por dias, como
uma_como uma família que perdeu seu filho único. ‘Onde
recebeste essas feridas?’”
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Ele disse: “Em casa de Meus amigos.” Estão vendo?
257 Recordem, a Noiva já está no Céu; a esposa de José estava
no palácio. E José despediu todos ao redor dele, e ele se deu a
conhecer a seus irmãos; vejam, Sua Esposa e filhos e os demais
estão no palácio quando Ele retorna e se dá a conhecer aos
judeus. Aí está a Expiação. Aí está seu sonido de Trombeta. Aí
está onde eles dizem: “Oh!” Que é isto? Aí está a Expiação. “De
onde vêm estas feridas?” Aí está.

“Em casa de Meus amigos.”
258 Recordam o que os irmãos de José disseram? Ora, eles
disseram: “Agora seremos mortos, certamente. Nós o fizemos.
Nós fizemos o mal dessa maneira.”
259 Ele disse: “Não, Deus fez isto para salvar vida.” Vocês se
lembram da história, em Gênesis? Estão vendo? Estão vendo?
Assim fez Ele isto deste modo, para salvar a vida dos gentios, a
Noiva. Disse: “Eu as recebi na casa do Meu amigo; mas não vos
pese aos vossos olhos, vejam, não tenhais medo de vós
mesmos.”
260 Eles disseram: “Oh, que coisa! Falhamos realmente em vê-
Lo? Foi essa a Expiação e nós falhamos em vê-Lo? Ó Deus!” E
eles disseram: “Eles simplesmente se separaram, e prantearam
por dias.” Que é isto? A Expiação; tristeza. Neste tempo, a
vinda para dar-se a conhecer, a Expiação, não é a expiação
costumeira sendo morta, como em Levítico 16. Mas Levítico 23
é um tempo de pranto, por seus pecados. E, seus pecados foram
que, eles O rejeitaram.
261 Oh, não vêem onde estamos? Não vêem por que aquelas
Trombetas não significam nada para nós? Elas todas soaram
sob nosso Sexto Selo. Vêem agora por que o Espírito Santo não
me deixou pregar isto? E o Pai Celestial sabe, com minha
Bíblia diante de mim, que essa é a Verdade. Não sabia disto até
ontem, anteontem; em meu quarto lá onde Ele revelou isto, veio
a mim e falou-me. Eu voltei, eu disse: “Esposa, eu o tenho
agora. Ele acabou de Se encontrar comigo lá e me falou. Aqui
está, querida.” Estão vendo? Vejam, aí está, vejam,
perfeitamente em harmonia.
262 Oh, gente que está sem Ele, entre rapidamente! Talvez seja
a última oportunidade que você poderá ter. Você não sabe em
que hora Ele poderia vir.
263 A festa das trombetas. A Bíblia diz: “Eles se separariam,
um do outro, e orariam e pranteariam, porque é como uma
pessoa que perdeu seu único filho.”
264 Olhem, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora;
não percam isto. Quão tremendo! Da Mensagem do sétimo anjo
(mensageiro do Sétimo Selo) em Apocalipse 10, era o Sétimo
Selo, até as Sete Trombetas, entre estes dois tempos^
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265 Ó Deus, como podemos dizer Isto, para fazer com que o
povo O veja?
266 É entre essa Sexta Trombeta, e a Sexta Trombeta e^A
Sexta Trombeta e o Sexto Selo soam ao mesmo tempo. E entre
a Sexta Trombeta e a Sétima Trombeta, aparece um profeta
diante dos gentios, para chamar o povo de volta à Doutrina
pentecostal original; e as duas testemunhas de Apocalipse 11
aparecem para os judeus, para enviá-los a Jesus, enquanto a
Igreja está sendo arrebatada. Todos eles, profetas! Amém! A
Palavra do Senhor não pode ser quebrantada. Não será uma
denominação! Vocês o vêem?
267 Leiam em seu Livro aqui e vejam se entre a Sexta e a
Sétima Trombeta isso não é injetado ali, os judeus sendo
chamados para fora entre a Sexta e a Sétima Praga, nós
chegamos àqueles cento e quarenta e quatro mil (vocês se
lembram disso?), o qual estava no meio disso. Vocês se
lembram? Entre o_o_o Sexto, o Quinto Selo e o Sexto
Selo^Entre o Sexto Selo e o Sétimo Selo, havia um chamado
dos cento e quarenta e quatro mil para fora. Vocês se lembram
disso? Agora aí é onde estas trombetas vêm bem aí, vejam, e
perseguição, e cavalos soltos ali.
268 Então, no meio disso, então devia haver a Mensagem de um
sétimo anjo, que tinha estado pregando e condenando os
pentecostais. E Jesus tinha sido posto para fora; não tinha
nenhuma cooperação de ninguém, seria posto do lado de fora,
rejeitado. A Bíblia assim o diz. Porque, isto é Cristo
manifestado entre nós, Jesus entre todos nós, manifestado na
pureza de Sua Palavra, dando-A a conhecer. E se isso é^
269 Isto não é simplesmente algo fabricado, amigos. Isto é
ASSIM DIZ O SENHOR, a Escritura.
270 E ao mesmo tempo^Agora, tão logo esta Igreja (a Noiva)
seja reunida, Ela é arrebatada; e esse mistério do Sétimo Selo,
ou o Sétimo Selo, o mistério da ida. E os judeus são chamados
pelo mistério da Sétima Trombeta, o qual é dois profetas, Elias
e Moisés, e eles retornam. E aí é onde os pentecostais estão
todos confusos; eles estão esperando que algo aconteça; a Igreja
já se foi. E isso é para os judeus.
271 Agora, sinto na mente de alguém, dizendo: “Esse não
poderia ser Moisés.” Sim, é. Agora, lembrem-se, Ele pode
dizer-me seus pensamentos. Hã-hã. Hã-hã. Continuo sentindo
essa re-^Muito bem.
272 Permitam-me esclarecer isso para vocês. Era Moisés.
Porque, aqui está o seu pensamento. Você diz, que: “Moisés,
não poderia ser Moisés, porque Moisés morreu.” Você pensa
que é Elias. É Elias, verdade. Quando, você pensa: “É Enoque.”
Você diz: “Moisés já está morto.” Mas, lembre-se, ele poderia
voltar para viver novamente. Ele voltou. Oitocentos anos mais
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tarde, várias centenas de anos mais tarde, ele apareceu no
Monte da Transfiguração. Você diz: “Depois que um homem
morreu?” Sim, senhor. Lázaro estava morto; ressuscitou; e
então teve de morrer de novo. Estão vendo? Certamente. Hã-hã.
E até mesmo os ímpios serão ressuscitados novamente, e então
terão de passar pela segunda morte. Certo? Assim, tire isso da
sua mente. É Moisés. Observem seu ministério, exatamente o
que Moisés e Elias fizeram; fecharam os céus e borrifaram fogo
sobre isto. Vocês sabem que coisas eles fizeram.
273 Pensem nisto! É o tempo do fim, pessoal. Aleluia! O grande
Dia do Senhor está à mão. Juntem-se. Festa do Messias; eles O
rejeitarão, e eles se darão conta de que aí está seu Messias. A
Bíblia diz que coisas tremendas assim aconteceriam.
274 Em Apocalipse 11, chama, o ministério deles será o
ministério de Moisés e Elias chamando Israel, para fora das
tradições judaicas; do mesmo modo como a Mensagem do
sétimo anjo chamou a Noiva para fora da tradição pentecostal.
Recordem, Moisés e Elias são para chamar Israel para fora da
velha expiação do cordeiro, e ovelhas, e sangue, e cabras, e
sacrifício, para o verdadeiro e vivente Sacrifício, para a
Palavra.
275 E a Mensagem do sétimo anjo, sob a mesma Trombeta, tudo
exatamente o mesmo, o mesmo Selo, é para (o quê?) chamar o
povo, a Noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana,
para a genuína Expiação, a Palavra, Cristo personificado em
Sua Palavra aqui, que Se fez carne entre nós. A ciência provou
isto, por fotografias. A igreja conhece isto, ao redor do mundo.
Nós firmemente conhecemos isto, porque Ele nunca nos disse
nem uma coisa em ASSIM DIZ O SENHOR que não tenha sido
a Verdade. Não disse Ele lá embaixo no rio: “Assim como João
Batista foi enviado, assim esta Mensagem irá^”
276 Eu olhei para cima, e são doze horas. A hora da meia-noite
está aqui, amigos, sobre nós. Estão vendo quão perfeita é a
Escritura? Perfeitamente, como Isto^
277 Isso, vejam, isso não vai ser alguma organização que vai
descer lá e chamar os judeus. Vão ser dois homens, Moisés e
Elias. Ambos, profetas.
278 Agora, vejam. Para chamar os gentios, a Noiva para fora,
Ele prometeu em Malaquias 4 fazer a mesma coisa.
279 E a Bíblia diz que Ele seria colocado para fora da igreja, na
Sétima Era da Igreja. Ele seria colocado para fora da igreja.
Vai escurecer completamente, e irá^Onde é que escurece?
Entra no sistema eclesiástico, no concílio ecumênico, Concílio
Mundial de Igrejas. Ela^Ele é colocado completamente para
fora. Sua Palavra, eles não podem concordar com Isto. Vocês
sabem que eles não podem. Eles não conseguem estar de acordo
nem em seus próprios grupinhos locais; como vão eles
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concordar com Isso? Assim, eles adotam outra marca da besta,
uma imagem à besta. Recordem, a Bíblia diz: “Havia uma
imagem que foi feita à besta.”
280 E estes Estados Unidos têm sempre sido número treze. Isto
começou com treze estados, treze colônias; treze estrelas, treze
listras; número treze, e sempre uma mulher. Aparece no décimo
terceiro capítulo de Apocalipse. E, primeiro, é um cordeiro;
mansidão, liberdade de se expressar, liberdade de religião, e
assim por diante; e então eles recebem poder, e falou com todo
o poder que o dragão tinha antes dele. Que é isto? Quem foi o
dragão? Roma. Vejam, teve uma marca, uma imagem à besta,
que se levantou contra a verdadeira Igreja de Deus. Sob
aquelas denominações, infestará esta coisa! Mas, quando eles
começarem a fazer isto:

O Cordeiro tomará Sua Noiva para estar
sempre ao Seu lado,

Toda a hoste do Céu estará reunida;
Oh, será uma gloriosa vista, todos os Santos

de branco sem mancha;
E com Jesus eles festejarão eternamente.

Amém!
“Vem cear,” o Mestre chama, “vem cear.”

Amém!
281 Em que dia estamos vivendo, a hora! Corram, amigos,
corram para salvar suas vidas!
282 Observem agora, encerrando, o ministério semelhante ao do
sétimo anjo. As duas testemunhas,^?^Sete Trombetas, logo
antes^ou, a Sexta Trombeta, logo antes da Sétima Trombeta
fin-^
283 Agora, recordem, e eu lhes disse que traria isto de volta:
“Grande Trombeta.” Ele disse, o que Ele faria, aqui em Isaías? Ele
disse, ao^“A Grande Trombeta soaria. A Grande Trombeta!”
Não Trombetas agora, festa de trombetas; há dois deles, Moisés e
Elias, para chamar a Trombeta. Mas, sob “a Grande Trombeta,” a
Vinda do Senhor, para anunciar José retornando, vejam, quando
todas as nações se reuniriam em Jerusalém. Amém. Você o
encontra no Livro de Isaías. Eu acabei de lhes dar, faz pouco, um
daqueles capítulos que lemos; está em Isaías 18:1 e 3. E em Isaías
27:12 e 13, é onde Ele toca essa “Trombeta,” e todas as nações
reconhecerão Israel em sua terra natal, Deus com eles.
284 Então a Noiva virá para estar com o Noivo, e o Noivo com
a Noiva; e então o grande Milênio, depois que o mundo inteiro
seja destruído pelo poder atômico. E haverá “novos céus e nova
terra,” viverão para sempre.
285 Vejam, exatamente sob^Agora observem, o ministério de
Moisés e Elias será^Agora, todos o entendem? Permitam-me
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dizer isto novamente. O ministério de Moisés e Elias, entre a
Sexta e a Sétima Trombeta, serão dois profetas que irão^
eles^Israel sempre crê em seus profetas.
286 Agora, por que o Espírito Santo me disse, quando eu estava
partindo para lá, para mostrar-lhes que Ele era o Filho de
Deus, disse: “Ainda não”? Vocês se lembram disso, há cerca de
cinco anos, quando eu estava a caminho da Índia? [A
congregação diz: “Amém.”_Ed.] Disse: “Não o faças.”
287 Eu disse: “Eles disseram: ‘Se este é o Messias, deixem-nos
vê-Lo fazer o sinal do profeta. Nós cremos nos profetas.’”
288 O irmão Lewi Pethrus e os demais enviaram-lhes aquelas
Bíblias; quando eles distribuíram um milhão delas àqueles
judeus que estavam vindo do Irã e de todos os lugares,
retornando, reunindo-se, para formar uma nação.

Eu pensei: “Esta é a minha oportunidade.” Eu já
estava^Cairo, Egito.
289 Ele disse: “Não o faças agora. Não está na hora ainda.”
Então eu voltei para casa. Hã-hã. Oh, que coisa!
290 Moisés e Elias têm de chamar. O jubileu pentecostal ainda
está em andamento, ou tinha estado até este tempo. Estão
vendo? Agora a festa das Trombetas tem de ser conhecida. E
este aqui de Malaquias 4 não está conectado com esse aí; de
modo algum, de modo algum. Notem, observem aqui, o
ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das
tradições judaicas, ouçam, das tradições judaicas nas quais eles
tinham estado enredados. Sendo profetas, eles crerão_eles
crerão nele, chamando-os para a festa da Expiação, Cristo,
deixando-os reconhecerem Cristo. Eles dirão: “Ele está vindo.
Ele estará aqui.” Os judeus estarão se reunindo, coisas assim.

E então quando Ele vier, dirá: “Aqui estou eu.” Estão
vendo?

“Onde recebeste estas feridas?”
“Em casa de Meus amigos.”

291 Agora, a mesma coisa que aqueles dois profetas fizeram!
Recordem, a Noiva Gentia deve ter um profeta, chamado Elias,
Elias, que deve chamá-los para fora de suas tradições, a Noiva;
assim como estes profetas chamaram os judeus para fora do
judaísmo, para Cristo, a Expiação. E os gentios já conhecem a
Expiação, mas isto é para chamar a Noiva de volta à Expiação
original, onde estes (cinqüenta) sábados eles^Todos estes sete
sábados em que eles se têm afastado; chamá-los de volta ao
tempo do fim. Os sete^Ouçam! O mensageiro da Sétima
Igreja, o mensageiro da Sétima Trombeta, são todos profetas.
Agora, isso mesmo.

Injetados, são os cento e quarenta e quatro mil.
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292 Chamando, os Selos, o qual foi para os gentios. Tinha de
ser para os gentios, para abrir para os gentios, para ver a Igreja
gentia. Isso é tudo o que sabemos. Isso é tudo que ouviremos; o
que já passou. Esperamos por Jesus.
293 Você diz: “Agora, espere um minuto, irmão Branham, eu
creio que eles vão fazer isto.”
294 O último sinal que Abraão^e nós somos a Semente real
de Abraão; a Noiva. O último sinal que Abraão viu antes que o
sinal prometido viesse^o filho prometido viesse, foi o quê?
Deus, na forma de um ser humano, que podia discernir os
pensamentos das pessoas; um homem, não uma dúzia; um
homem, não importa quantos personificadores. Eles tinham
Um, e Ele discerniu os pensamentos que havia ali. O quê? E, a
próxima coisa que aconteceu, Abraão e Sara voltaram a ser um
jovem e uma jovem. Sabemos disso.
295 Agora, sei que isso de certo modo choca vocês um
pouquinho agora. Mas, lembrem-se, de modo que vocês não
deixem de saber agora^Não se lê a Bíblia assim; você lê nas
entrelinhas e vê, revela o quadro.
296 Observem. Sara era uma mulher de idade, a Bíblia diz. Ela,
eles^“Seu ventre estava amortecido.” Está certo? “A vida de
Abraão estava morta nele, sua semente.” Está certo?
297 Agora, recordem, a semente de Abraão estava morta.
Quarenta anos mais tarde ele teve sete filhos com outra mulher.
Que fez Ele? Ele mudou seus corpos.
298 Observem, eles fizeram uma viagem de trezentas milhas,
[Cerca de 483 km_Trad.] até Gerar, uma viagem e tanto para
um homem de idade. Disse^
299 E Sara até mesmo pensava que eles não poderiam ter relações
familiares. Ela disse: “Eu^” Vinte anos ou mais, talvez, antes,
eles tinham tido relações familiares. Disse: “Eu uma velha, e meu
senhor, também; ter prazer novamente, como jovens?”

Ele disse: “Haveria coisa alguma difícil para o Senhor?”
300 Observem o que aconteceu. Imediatamente ela voltou a ser
uma amável jovem. Mostrando, aí, retratando o que Ele vai
fazer à Semente real de Abraão, para receber o Filho que foi
prometido. Ela voltou a ser uma jovem^
301 Vejam, eles desceram a Gerar. E o que aconteceu?
Abimeleque, o rei, se apaixonou por ela, disse: “Ela é bela e
formosa,” e ia casar-se com ela. Está certo? Velha vovó; e todas
aquelas belas jovens lá. Vovó, “ela é formosa. Ela é formosa à
vista.” Estão vendo?
302 Deus mudou seu corpo, e os fez retornar. É um mistério que
deve ser revelado agora neste dia, pelo Filho do homem, vejam,
a Mensagem do entardecer. Estão vendo? Retornaram! E esse
foi o último sinal que eles viram, foi (o quê?) esse
discernimento, antes da mudança do corpo vir.
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303 E antes que possamos receber o Filho, o que acontece? “A
trombeta de Deus soará; os mortos em Cristo ressuscitarão
primeiro, um novo corpo; e nós os que ficarmos vivos, seremos
mudados, em um momento, num piscar de olhos,” aleluia, “e
arrebatados juntamente, a encontrar o Senhor nos ares.” O
Segredo foi dado a conhecer; os Selos estão abertos.
304 A Trombeta soou para Israel; os dois profetas estão prontos
para aparecer. Que é isto? A Igreja tem de sair da cena agora
mesmo, de modo que eles possam aparecer. Ele não pode lidar
com dois ao mesmo tempo; Ele nunca o fez. Estão vendo?
305 Oh, irmão, observe! Exatamente, para chamar a todos,
chamá-los para fora das denominações e tradições. Agora nós
vemos que a igreja da era do pentecostes está terminada.
306 A Noiva tem de sair do caminho, para subir agora; de modo
que os dois servos, os dois servos de Deus, em Apocalipse, os
dois profetas, possam aparecer em cena, para tocar a Sétima
Trombeta para eles, dar a conhecer a eles o Cristo.
307 O sétimo anjo, mensageiro, diz: “Eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo!” Não: “Eis minha metodista,
minha batista, minha pentecostal.” Mas: “A Palavra, o Filho de
Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,” porque
não há nenhuma outra fundação ali! Vocês estão vendo?
308 Quanto tempo mais temos? Os judeus estão em sua terra natal.
A Noiva é chamada. Escrituristicamente, tudo exatamente o que
Ele prometeu. Estamos prontos. A hora está aqui.

Nações estão se rompendo, Israel está
despertando,

Os sinais que a Bíblia predisse;
Os dias dos gentios estão contados,

sobrecarregados de horrores;
Retornai, ó dispersos, aos vossos.
O dia da redenção está próximo,
Os corações dos homens estão desfalecendo de

temor;
Estai cheios do Espírito de Deus, tende vossas

lâmpadas preparadas e límpidas,
Olhai para cima, vossa redenção está perto!
Falsos profetas estão mentindo, a Verdade de

Deus estão negando,
Que Jesus, o Cristo, é o nosso Deus; (isso

mesmo)
Mas nós andaremos onde os apóstolos

pisaram.
Porque o dia da redenção está próximo,
Os corações dos homens estão desfalecendo de

temor;
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Estai cheios do Espírito, vossas lâmpadas
preparadas e límpidas, (não se arrisquem)

Olhai para cima, vossa redenção está perto!
309 O profeta disse: “No tempo da tarde, haverá Luz.”

Haverá Luz no entardecer,
O caminho para a Glória você certamente

encontrará;
No caminho das águas está a Luz hoje,
Sepultado no precioso Nome de Jesus.
Jovens e velhos, arrependam-se de todos os

seus pecados,
O Espírito Santo certamente entrará;
As Luzes do entardecer chegaram,
É fato que Deus e Cristo são Um.

310 Estamos aqui! Estamos no fim. Isso não é simplesmente
alguma coisa tola de um homem. Isso é ASSIM DIZ O
SENHOR.

Inclinemos a cabeça.
311 Misericordioso Deus, Jeová, o Todo-Poderoso que trovejou
no Monte Sinai; e o povo gritou: “Que fale Moisés, e não Deus,
para que não morramos.” Tu disseste, Grande Jeová: “Eu lhes
suscitarei um Profeta. Eu não vou mais falar-lhes dessa
maneira.” Mas Tu prometeste o que Tu farias, e Tu o fizeste; Tu
nos suscitaste o Senhor Jesus. Ele é a Palavra. Tu disseste que
Ele era. “No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre
nós.”
312 Nós vemos as coisas que Ele nos profetizou aqui, através do
Seu profeta, João, na ilha de Patmos. Vemos isto cumprido, ao
pé da letra. Vemos o Espírito Santo manifestado entre nós aqui
na terra. Vemos as denominações colocá-Lo para fora da igreja;
a Palavra. Eles não têm nada contra o povo; é aquela Palavra
que eles odeiam. Isto está contra sua tradição. Do mesmo modo
como quando Tu estavas aqui na terra, Tu eras a Palavra, e Tu
estavas contra suas tradições; e eles Te lançaram fora de suas
igrejas, em todos os lugares.
313 E agora, Senhor, não há cooperação, em nenhum lugar.
Tentando até mesmo entrar na África do Sul, onde eu sei que
há algumas almas lá ainda esperando. Em todo lugar, e parece
que eles não me receberão, Senhor. Não por causa de mim,
Senhor; é por causa desta Mensagem. Mas, Tu disseste que
seria desta maneira, e Tu nos tens dado a conhecer isto de
modo que nós não ficássemos desencorajados. Conhecemos a
hora em que estamos vivendo.
314 Deus, estas pessoas têm se assentado aqui esta manhã,
nesta sala quente, escaldante aqui. Eles ouviram atentamente.
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Eles vêem agora, tenho certeza. Se não, revela isto a eles,
Senhor, por quê Tu não me permitiste tomar essas Trombetas.
Vejo que isto não tem nada que ver conosco. Exatamente nessa
Sexta Trombeta, isto tudo aconteceu, e vimos o Sexto Selo
abrir-se. E tivemos uma visão aqui, há duas semanas, da pré-
apresentação da Noiva e da igreja, como eu contei aqui.
Exatamente como Tu me mostraste, Senhor, eu o contei. Aqui
estamos. Pode ser mais tarde do que pensamos.
315 Ó Pai, se há alguma pessoa aqui esta manhã, que_que tem
somente tomado alguma superstição, alguma influência
teológica, ou alguma palavra teológica que é contrária à
Palavra de Deus! E eles não conhecem o verdadeiro Cristo, o
verdadeiro Espírito Santo. Ela não esteja revelada a eles, a
Palavra, ainda, como a Palavra deve ser neste dia. Eles
somente vêem uma tradição. Eles estão vivendo em uma_uma
Luz que está cegando. Como o maior roubo que já feito no
mundo, foi na Inglaterra, foi feito por meio de uma falsa luz. E
o maior roubo que Tua igreja já teve, foi quando eles tomaram
uma luz denominacional e rejeitaram a genuína Luz da Bíblia,
o Cristo.
316 Ó Deus, sê misericordioso! Salva o perdido, senhor. Por
favor, eu peço só um pouquinho mais de tempo, Jesus. Temos
entes queridos. Só um pouquinho mais de tempo. Logo essa
grande Rocha será cortada da montanha. Concede, Senhor, se
houver alguém aqui esta manhã sem Ti, possa ele vir agora
mesmo, docilmente, e receber-Te.

317 Enquanto temos a cabeça inclinada. Se você pudesse
levantar a mão, dizer: “Lembre-se de mim, irmão Branham.”
Não temos^Os altares e coisas estão cheios. Deus o abençoe.
Apenas diga: “Lembre-se de mim.” Deus o abençoe. Deus o
abençoe. Deus o abençoe. Literalmente centenas de mãos!

318 Pai, Deus, há uma pequena sombra em algum lugar. Tira
isto, Senhor. Eles estão sentados aqui nesta sala.
Não^Satanás talvez tenha cegado seus olhos, em tempos
passados, mas eu rogo que Tu passes isso por alto, como Tu
fizeste a nós muitos dias atrás. Mas agora, que Tu nos chames
todos à vista^A Bíblia diz que eles eram cegos. Eles não
sabiam disso. Disse: “Aconselho-te que de Mim compres
colírio.” Deus, usa o ungüento esta manhã em seus olhos, para
que eles possam ver. Ainda que isto seja humilde, em um grupo
de pessoas humildes; e humilde, sem instrução, e assim por
diante, no entanto é assim que era no princípio. Concede isto,
senhor, para que eles recebam Isto agora mesmo. Eu os dou a
Ti, no Nome de Teu Filho, Jesus.
319 E Tu disseste: “Quem ouve a Minha Palavra.” E tenho
certeza, Senhor, no melhor do meu conhecimento, eles A
ouviram. “E crê Naquele que Me enviou,” não finge que crê,
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mas realmente crê, e crê no que a Palavra disse. “Tem Vida
Eterna, e não entrará em Juízo; mas passou da morte para a
Vida.” João 5:24.
320 Concede, Senhor, que eles sejam Teus, desta hora em
diante. Se há alguma dúvida em suas mentes, tira isto. Se há
uma pessoa enferma em nosso meio, permite que o grande
Espírito Santo, Senhor,^O Qual, eu sei que está aqui; e
revelando os pensamentos, presente aqui na plataforma. Eles
sabem tudo acerca disto. Eu oro que Tu os cures, Senhor. Põe
fim a todas as questões.
321 O tanque estará aberto para aqueles que nunca foram
imersos no Nome de Jesus Cristo, tomando o Nome do Noivo.
Eles recebem um denominacional, eclesiástico; ninguém jamais
foi batizado nesses títulos de “Pai, Filho, e Espírito Santo,” ou
aspergido; e estas coisas tradicionais que pertencem a igrejas
desta era, movimento anticristo, imagem da besta. Ninguém
jamais foi batizado no nome de “Pai, Filho, Espírito Santo,”
até a igreja católica. Toda a Bíblia, e toda a história, depois
disso, fala que eles foram batizados no Nome de Jesus.
322 Paulo disse, em Gálatas 8:1: “Se até mesmo um Anjo do Céu
vier e pregar algum outro Evangelho, seja anátema.” E Tu
ordenaste àquelas pessoas que tinham sido batizadas sob João,
o mesmo que batizou Jesus, a virem e serem rebatizadas no
Nome de Jesus Cristo, em Atos 19. E disse: “Nem ao menos
permitam que um Anjo lhes diga alguma outra coisa.”
323 Virá um mensageiro no último dia, o qual guiará o povo de
volta às primícias, de volta à Fé original. Concede isto, Senhor,
que esse grande Mensageiro entre nós agora, o grande Cristo, o
Espírito Santo feito vívido e compreensível, abrindo a Palavra
e revelando-A a nós, possa Ele guiá-los de volta à Fé
pentecostal original. Como Pedro disse, no Dia de Pentecostes:
“Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em Nome de
Jesus Cristo para remissão dos pecados.” E foi sempre dessa
maneira, a toda pessoa, até a igreja romana em Nicéia.

324 Deus, sê misericordioso agora. O tanque estará pronto; os
corações abertos. Entra, Senhor Jesus. Estamos nas últimas
horas. Se houver possibilidade, Senhor, deles entrarem nesta
hora; o que, eu espero e confio que há. E nós que estamos
dentro, Senhor, possamos fazer um levantamento agora, que
temos visto e ouvido a Voz de Deus falando através de Sua
Palavra, e conhecemos a hora em que estamos vivendo.
Concede isto, Pai. Nós os encomendamos a Ti, no Nome de Teu
Filho.

325 Agora de cabeça inclinada.

Manso e suave Jesus está chamando,
Chama por ti^ `
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