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A ERA DA ÁGUIA
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
MP3. 2. 13 Fita B.
1. – Introdução: Hino.
2. – Passagem Bíblica:
Ap. 4:7 – E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo
animal, semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto
como de homem, e o quarto animal era semelhante uma águia voando.
3. – Oração Inicial: Deus, todo poderoso, pedimos que o Senhor no
Capacite, como diz Paulo, porque nossa capacidade vem de Deus.
Pedimos então que essa capacidade desça sobre nós, sobre a congregação, e
todos nós sejamos abençoados com a benção da Palavra, a benção do
Espírito Santo, em Nome do Senhor Jesus. Perdoe os nossos pecados,
limpa-nos de todo o mal. Tire de nós toda impureza, no falar, no ouvir, no
andar, que pode nos purificar para sermos um vaso de acordo com a sua
vontade. Fale conosco, estamos aqui para ouvir a sua voz, como diz Samuel
quando era garotinho, “fala Senhor que teu servo ouve”, em Nome do
Senhor Jesus. Amém Senhor! Amém!
4. – Podem assentar irmãos.
5. – Bom irmãos, nós vamos a uma meditação, Pregação: sempre coisas
conhecidas, que vocês tem a Mensagem do profeta, então essas
coisas são conhecidas de todos vocês, mas a gente quer aproveitar e dar
mais uma ajuda para todos. O profeta fala com respeito não haver outra Era
após Laodicéia. Vamos meditar sobre isto, depois vocês vão notar aqui,
mas eu quero esclarecer para vocês, porque tudo que eu encontrar na
Mensagem, eu vou entregar para vocês. Certo? Tudo que eu encontrar
como Paulo disse “nada deixei de vos anunciar”, nada que é correto não é?
Vou deixar de anunciar para vocês. Então o primeiro Selo. Agora, há
necessidade das pessoas prestarem atenção. Se, gente dentro da própria
Mensagem pode encontrar dificuldade, você pensa bem quem não conhece
nada disto. Porque nós conhecemos, nós temos os livros, nós estudamos,
comparamos com a Bíblia, mas e quem não tem, e quem não sabe nada
disto. Então se torna muito mais difícil, ai que parece que a gente está
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falando coisa de outro mundo, na verdade é, e coisa de outro mundo,
porque a pessoa está vivendo num mundo, e você está falando num acima
daquele. Mas, está vivendo aqui no mundo natural, você fala de um mundo
espiritual, você está falando para ela de outro mundo, e eu gosto muito
quando encontro essas coisas, eu gosto de entregar para vocês. Ele estava
falando no parágrafo 90 e 92, vamos prestar atenção, eu vou ler esses
parágrafos 90 e 92, do “Primeiro Selo”. Eu estava falando sobre o profeta
Elias, a Vinda do profeta Elias, e o que este homem faria quando ele
chegasse em cena.
6. – Pr. 90. Mensagem: “O Primeiro Selo”. (Então disse:). Ele não dará
começo a outra era da Igreja como sucedeu com Lutero, Wesley e os
demais; ele não fundará outra Igreja, pois não resta tempo para outra Era.
Então ele tem que estar contra tais coisas porque seu espírito será tal como
foi o daqueles. É o mesmo espírito. “O Primeiro Selo”.
7. – Parte Pr. Mensagem: Então este homem não fundará outra
denominação, porque a Era de Laodicéia é a última Era.
8. – (Comentários; sobre parágrafo 90.) – Falando em Eras da Igreja, você
tem que entender, que Eras da Igreja, do Apocalipse, não existe
mais nenhuma Era após Laodicéia, ela é a última Era).
9. – Parte Pr. 90. Mensagem: “O Primeiro Selo.” - ... E o sétimo anjo o
qual é o sétimo mensageiro à sétima Era da Igreja ... (A qual é
Laodicéia) ... é (um) o homem indicando que revelará pelo Espírito Santo
todos os mistérios como os encontramos em Apocalipse dez.
10. – (Comentários; sobre parte Pr. 90.) Guarde bem. Este mensageiro, o
Elias, o Sétimo anjo, ele não vem levantar uma outra Igreja. Você
tem que saber que é a volta da semente. Quando Paulo semeou a Semente,
ele foi o profeta de Deus, Paulo. Profeta aos gentios. E nesse período de
Paulo até Laodicéia, tivemos sepultamento da Semente, sepultamento da
Semente. Paulo manifestou a Semente, depois ela foi sepultada em Nicéia
325 D.C., ela nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, floresceu com os
Pentecostais, e agora nós estamos na Semente outra vez. Por isso ele diz,
não é outra Era, não é outra Igreja, não é mais uma denominação, ele não é.
Por que? Porque é a volta do grão, a volta da Semente que Paulo semeou,
aquela semente que o próprio Jesus Cristo disse: “Que o Filho do homem
saiu a semear”. A Semente teria que voltar. Mas, a Semente não poderia
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voltar nos dias de Lutero porque foi o nascimento da Semente. Ela não
poderia voltar no tempo de Wesley, porque foi o crescimento da Semente,
ai era um tolo. Ela não poderia voltar... A Semente no tempo dos irmãos
Pentecostais, porque oi o florescimento. Agora, nós temos a promessa na
Bíblia, que Deus restaurou todas as coisas. Isso quer dizer, a Semente que
foi semeada, que foi indicada, por Cristo, por Paulo, e esta Semente foi
sepultada em Nicéia, ela estaria aqui novamente, o grão.
11. – Amém! Aleluia! Aleluia! Vocês querem cantar? Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Aleluia...
12. – O Espírito Santo quando Ele está começando Ele é sensível, ai depois
... Começa a cair as coisas e Ele continua, é mais, Ele é
sensível. Você tem entender isso. Todo mundo precisava perceber as mães
são as primeiras que não percebem, precisava perceber isso?
13. – Meu Deus e meu Pai, como é bom ter uma Mensagem desta. Amém!
14. – Grão . . . Presta atenção agora. Agora eu creio que eu posso
prosseguir. “Agora note bem”, 92 do Primeiro Selo.
15. – Pr. 92. Mensagem: “O Primeiro Selo”. – Agora notem bem; Este
mensageiro da última Era da Igreja não é um reformador,...
16. – (Porque se ele fosse um reformador ele faria outra denominação,
ele...).
17. – Parte Pr. 92 -... (ele) não é um reformador, mas um profeta. Não é
um reformador. Mostre-me onde um profeta deu inicio a uma Era da
Igreja. ... (Mostre-me onde um profeta deu inicio a uma Era da Igreja)...
Não é um reformador, mas um profeta... (Talvez daqui a pouco eu estarei
lendo alguma coisa que o profeta vai falar, que Era nós estamos, mas como
que você disse que não tem Era. O que o profeta disser eu creio. Ela fala
não tem Era eu sei, não tem Era porque as Eras formaram denominações, e
agora não tem tempo mais para denominações. A Mensagem de um profeta
não traz uma denominação, ela traz a Semente outra vez. A Semente que
foi semeada, ela é Vinda para nós novamente) . ... se fosse, pregando o
primeiro Selo. ... Pr. 92 – Mensagem: “O Quinto Selo”. – Não é um
reformador,
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18. – Mostre-me onde um profeta deu inicio a uma Era da Igreja. Não é
um reformador, mas um profeta. Os outros foram reformadores, não
profetas. Se houvessem sido profetas, a Palavra de Deus vem ao profeta;
porém eles continuaram no Batismo “no nome do Pai, Filho e Espírito
Santo” e todas as demais coisas, porque foram reformadores e não profetas;
sem dúvidas eram grandes homens de Deus que reconheceram a
necessidade do dia em que viveram, e Deus os ungiu e os enviou para
desfazer essas coisas erradas, ... (A coisa errada é denominação, que separa
o povo do próprio povo.) Pr. 92... Mas a plenitude da Palavra de Deus não
chegou a eles, pois não foram profetas, mas reformadores. ... (Comentários
Pr. Acima: e a plenitude da Palavra não poderia vir a reformadores, (teria)
teve que vir a profetas.)... Pr. 92 Mas nos últimos dias terá que ser um
profeta para unir todos os mistérios de Deus, dessas coisas aqui o irmão
Branham fala como ele não fosse esse profeta, fala como, porque os
mistérios unicamente são conhecidos pelos profetas. Então essa classe de
pessoas tem que vir. ... (Com. Ele estava dizendo: “Tem que vir”, e era ele
mesmo, “tem que vir”)... Pr. 92. – não pode ser um reformador, tem que ser
um profeta; alguém dotado e posto ali para captar a Palavra. (Amém!
Aleluia!)
19. – Mas nos últimos dias, nessa última Era o mensageiro não vem para
começar uma reforma, mas vem para tomar os mistérios sobre os
quais os reformadores, como Lutero, Wesley e demais, não tiveram luz, e
apresentar as pessoas, a solução de cada mistério. (Este é o trabalho do
Sétimo anjo).
Ap. 10:7 – mas, nos dias da voz do Sétimo anjo, quando ele estiver para
tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme ou
segundo anunciou os profetas, seus servos.
20. – Então, é nos dias da voz: Do Sétimo Anjo. Amém! Que teria que
vir esse mensageiro para poder pôr fim a um mistério, e aos mistérios
que ficaram durante o período das Sete Eras da Igreja. Esse mensageiro
teria que pôr fim a tudo isso. O profeta diz, e nós sabemos que isso tem
acontecido no ministério do profeta, dessa Era. Amém!
21. – Nós sabemos que o profeta não vem formar uma nova Era. O profeta
não vem formar uma denominação. Ele diz: “Eu vim construir
indivíduos a imagem de Jesus Cristo”, a “Estatura de Um Varão
Perfeito” fala sobre isso, é o que ele veio fazer, e se você conseguir, ser
construído na imagem de Jesus Cristo ... Agora, até que você chegue a
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imagem de Jesus Cristo, olhe o que tem que estar dentro desse
individuo: Fé, Virtude, Ciência, Temperança, Paciência, Piedade, Amor
Fraternal. Só?’ Hem? Falta mais uma coisa, falta o principal, falta a
vida, Espírito Santo. Forma a imagem de Jesus Cristo. Esta é a
imagem. E a Mensagem do Elias, veio exatamente para isso, para
“construir indivíduos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Alguém que
tem o Espírito Santo. Alguém que enfrente o mundo, alguém que vença
a Satanás em qualquer monte, em qualquer lugar, Jesus venceu a
satanás quando estava com fome, quarenta dias sem comer e sem
beber, Ele venceu a Satanás, na fome, na necessidade, é assim que o
mensageiro dessa Era vem mostrar para mim e para você, que ele está
construindo “indivíduos à imagem do Senhor Jesus Cristo, que pode
vencer a satanás, mesmo quando você estiver com fome, com
necessidade, quando não tem dinheiro, quando não tem saúde, você
ainda pode vencer a satanás. E, Jesus venceu a satanás: “não só de pão
viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus”, Mt.
4:4. O diabo levou-o ao monte mais alto, e sempre é assim, se o diabo
não te ganha num monte mais baixo, ele te leva em um monte mais
alto. Ela vai... Ele vai subindo você, e como ele viu, que o próprio
Cristo citou a Palavra para ele: “Está escrito”, a próxima vez que o
diabo apareceu, ele ... “Está escrito”. A próxima vez que o diabo
apareceu, levou Jesus lá no monte e disse para Ele assim: “Está
escrito”, o diabo usando a Bíblia, o diabo usando o Velho Testamento,
o diabo usando o Salmo 97, “está escrito”, porque aos seus anjos dará
ordem a teu respeito para não tropeçar em pedra alguma, lança daqui
em baixo, daqui a baixo, Jesus venceu, retrucou à satanás outra vez, Ele
diz: “Está escrito satanás, não tentarás o Senhor teu Deus”. Dt. 6:16;
Mt. 4:7. Venceu a satanás com a Palavra, o diabo usa a Bíblia, você
tem que saber disso, não pense que o diabo vem com esses evangelhos
de segundo fulano, segundo beltrano, isso daí já está mostrando que
não tem nada o diabo traz a Bíblia, o diabo usou foi Bíblia, para Jesus,
o diabo usou o Salmo 91, para você vê: “Está escrito” o diabo citou a
Bíblia: “Está escrito que os seus anjos te sustentará, para não tropeçar
em pedra alguma”. Mt. 4:6 Está escrito mesmo no Salmo 91. Aí Jesus
também falou para ele: “Mas, também está escrito, não tentarás o
Senhor teu Deus”, Mt. 4:7. Se Jesus não fosse Deus o diabo podia
parar, dizer assim: “Pode tentar Deus, mas você eu posso tentar, mas
satanás sabia com quem estava tratando, satanás sabia, tem muita gente
que trata com Deus não sabe, mas satanás sabe, satanás sabe. Tem
muitos crentes que fala em Jesus e não sabe que é Jesus, mas satanás
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sabe. Quando o Senhor Jesus falou: “O Senhor teu Deus adorarás,
naquela hora, o diabo sabia também. O diabo sabia, e como ele diz:
“Não tentarás o Senhor teu Deus”, o diabo sabia, que ele era Deus,
continuou tentando, “não tentarás”, mas eu tentei, ai o diabo diz: “Eu já
tentei”. Ele sabia que Jesus Cristo é Deus, São João veio mais para
frente e falou para nós que Ele era Deus, que Jesus Cristo é Deus, I Jo
5:20. (Ele diz). “No que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho
Jesus Cristo, esse Filho Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida
eterna”. Está escrito lá, desse jeitinho, e “o verdadeiro Deus” e “o
verdadeiro Deus e a Vida Eterna”, se é o verdadeiro, qualquer um fora
do Filho é mentiroso, porque São João diz: “Esse é o verdadeiro Deus e
a vida Eterna”, fora de Jesus Cristo não tem outro verdadeiro, e não
tem outra vida, e se você ainda quer vida, a vida é ter o verdadeiro.
Venha a Jesus Cristo. Amém! Amém! Glória a Deus.
22. – Estas coisas é boa é boa, não é? Muito boa. Vamos prosseguir
então aqui porque eu tenho muita coisa para falar com vocês, e eu
quero distribuir, da melhor maneira possível.
23. – Nós lemos aqui em Apocalipse 4:7, quatro animais. Você viu ali o
Leão; o bezerro que é o Boi; em outra tradução: Bezerro ou Boi;
depois o Homem e depois a Águia. A Bíblia cita quatro animais, quatro
animais, Apocalipse quatro, verso 7. A Era do Leão. Vamos ver aqui agora
pela Mensagem do Elias. Gente, só quem tem um profeta para ver essas
coisas, eu sou agradecido a Deus mesmo, por ter um profeta. É muita coisa
que você fica sabendo que você nem merece, você sabe tudo isso, não tem
colégio, não tem seminário Evangélico, não tem professor em teologia que
possa te ensinar essas coisas, não tem, só o “Assim diz o Senhor”. Aleluia!
24. – A Era do Leão. Vamos ver o que o profeta diz, o que é a Era do
Leão, onde foi que começou esta Era do Leão. A Era do Leão.
Muito bem. Sempre eu tenho que mudar de rascunho, mais é isto aqui: 67 a
68, eu vou ler até o 69, complementar esse pensamento para vocês ver. A
Era do Leão. A Era do Leão. Gente, lá na primeira Era da Igreja, guarde
bem, a primeira Era da Igreja, Éfeso; se você quiser ir lá à primeira Era da
Igreja, Éfeso, o mensageiro é Paulo. Eu vou falar das primeiras três Eras:
Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Paulo, Irineu e Martin, é isso que o profeta diz
aqui no quarto Selo, parágrafo 67, me perdoe, Quinto Selo, parágrafo 67
em diante. Eu quero ler para vocês.
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25. – Pr. 67. Mensagem: “O Quinto Selo”. – A Primeira besta de Deus
que saiu para enfrentar o anticristo, ...
26. – Comentários: Ai as pessoas diz: Não entendo, bom o leão é uma
besta, tem que entender isso, há mais tem a besta de Apocalipse, mas
Deus tem uma besta para vencer ela. O povo não entende isso. Entende?
Tem a besta de Apocalipse, mas cada vez que vem uma besta, o anticristo
vem numa besta branca, que é um cavalo branco, mas Deus veio no Leão,
uma besta, o Leão.
27. – Pr. 67. Mensagem o “Quinto Selo”. – A primeira besta de Deus que
saiu para enfrentar ao anticristo foi quando apenas era um
ensinamento ... (Aquele ensinamento que era doutrina nas Nicolaítas, lá na
Igreja Primitiva, doutrina dos Nicolaítas, foi na Era Efesiana, lá no
princípio. Já tinha aquela doutrina dos Nicolaítas que “Nico” quer dizer
conquistar, “laíta” quer dizer o laico. Então, quer dizer, o bispo conquistava
a Igreja só fazia o que dava na cabeça daquele homem. Entende? Era uma
doutrina que já tinha começado naquele tempo e tinha que vir agora um
profeta para revelar o que foi aquilo, naqueles dias, nos primeiros dias
primeiros anos cristãos, depois que Cristo saiu da terra e Paulo foi o
mensageiro. Escute bem:)
28. – Parte Pr. 67. Mensagem: “O Quinto Selo”. - ...Foi quando foi
apenas um ensinamento. Recordem que quando o anticristo saiu pela
primeira vez, foi um ministério de ensino (ensinamento). Agora (observe)
vejam bem o que saiu para fazer-lhe frente. ... (Se o anticristo saiu montado
num cavalo branco em Apocalipse 6:1, Deus tinha o Leão também ali, ai
saiu o Leão para fazer-lhe frente. Qual besta, irmão, qual besta pode com
um Leão? Qual cavalo pode com o Leão. O Leão come o cavalo, o Leão
mata o cavalo, o Leão come o cavalo, e aqui você vai encontrar que,
quando o anticristo saiu montado num cavalo branco, Deus saiu com um
Leão, e ninguém pode corromper a doutrina primitiva porque ali era
Palavra pura conhecida como Leão da Tribo de Judá, e o anticristo
montado naquele cavalo foi derrotado pela Palavra pura, pela Palavra pura
ele foi derrotado, mas ele continuou depois mudou de cavalo, é Palavra
vivente, do Deus vivente, e foi exatamente ali, onde satanás foi derrotado
em um, ... Ele montava num outro cavalo, e Deus vinha em uma outra
besta, para poder vencer. Agora, a primeira parece que leva mais vantagem
que é o Leão, leva mais vantagem, a primeira leva vantagem. O Leão da
Tribo de Judá fez frente,)
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29. – Parte Pr. 67. Mensagem: “O Quinto Selo”. - ... e o Leão da Tribo
de Judá o qual é a Palavra. Quando saiu seu ensino (ensinamento) ...
do anticristo falso, a Palavra verdadeira saiu para fazer-lhe frente, por isso
tivemos Irineu, Policarpo, São Martin e os demais. Quando o anticristo
estava dando volta com o seu falso ensinamento (com seu cavalo de
ensinamento, que é seu cavalo branco) ... Deus mandou o seu ensino
(ensinamento) ... a Palavra. O Leão da Tribo de Judá que é a Palavra
manifesta no Espírito Santo. (E o Espírito Santo estava para manifestar-se.)
... E o Espírito Santo também estava ali para se manifestar-(se), o qual é a
Palavra. Amém!
30. – Parte Pr. 67. ... O Espírito Santo estava ali para manifestar-(se), o
qual é a Palavra. Por isso a Igreja Primitiva tinha curas, milagres,
visões e poder; porque foi a Palavra Vivente na forma do Leão da Tribo de
Judá, saindo para combater aquilo. Amém! ... (Saindo para combater o
anticristo, montado num cavalo branco.) ... Agora (o) ... Entendeu? A besta
manda (o) ... Seu poder, o anticristo; e Deus manda o Seu, (poder) a
Palavra. ... (Está entendendo? A besta manda o seu poder, o anticristo;
Deus manda o Seu poder, a Palavra.)
31. – Parte Pr. 67. ... Saiu o anticristo, o (ensinamento) ensino verdadeiro
para combatê-lo. Essa foi a primeira, a primeira igreja apostólica que
lhe fez frente.
32. – Com. – Agora, essa lá no princípio, deu duro contra as doutrinas,
Paulo, João já ensinava: “Filhinhos o anticristo está no vosso meio”.
(I Jo. 2:18 – 19). Ele já estava ensinando naqueles dias porque estava em
forma de doutrina, em forma espiritual, até que a doutrina se encontrou em
325 D.C, e se tornou um papa. Amém).
33. – Pr. 38. Mensagem: “O Quinto Selo”. – Agora, vamos para a segunda
besta que mandou o anticristo foi uma besta vermelha, ... (Com.
Vamos para a segunda besta que mandou o anticristo, foi uma besta
vermelha, o anticristo mandou uma besta vermelha, está num cavalo
vermelho, você lê Apocalipse 6:1 ao 8, você vai encontrar essas quatro
bestas, foi exatamente as quatro, as quatro cores, os quatro cavalos, você
vai encontrar ali. Então, a segunda besta que o anticristo mandou foi uma
besta vermelha,)
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34. – Parte Pr. 68 – Mensagem: “O Quinto Selo”. - ... Sobre a qual ele
vinha, e sua obra era de tirar a paz da terra e fazer guerra. E a
segunda besta de Deus que saiu para combatê-lo foi a besta semelhante a
um Boi... (O bezerro) ... O Boi significa labor ou besta de carga.
35. – Com. Irmão, isso aqui agora não leva vantagem a vista humana.
Quando era Leão levou vantagem a vista do homem, até levava
vantagem, porque o Leão mata o cavalo, come o cavalo, ele faz de tudo, é o
Leão. A doutrina original, a doutrina pura da Igreja de Paulo, de Pedro, dos
Apóstolos, ela venceu naqueles dias, mas quando chegou na Era do cavalo
vermelho, agora o que Deus tinha mandado não era o Leão, agora era o
Boi. Isso tudo gente, escrito na Bíblia é simbólico. Boi quer dizer: labor,
sacrifício, isso Deus estava dizendo, ou quando você, anticristo, falso
profeta, vier montado num cavalo vermelho com a espada na mão,
matando. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu vou contra você com o
espírito, do meu dia, eu tenho o espírito do sacrifício, o Boi, o Boi. O Deus
na vida daqueles irmãos era sacrificado. Ali era Deus, Deus dentro
daqueles homens, Deus dentro daquelas mulheres, era sacrificado, aquele
povo era sacrificado, e eles suportavam tudo aquilo porque estavam
vivendo na Era do Labor, na Era do Sofrimento. Eles agüentavam aquilo,
eles combatiam o anticristo, ele combatia a besta, não era com espada, eles
combatiam a besta que vinha com espada, era dando a vida, era morrendo,
era dizendo: Pode matar, mas nós não negamos a Deus. pode cortar o
pescoço, mas nós não negamos a Deus, pode serrar-nos pelo meio, mas nós
não negamos a Deus. Sabe o que dizia aquelas jovenzinhas naqueles dias,
que a lei era tão forte: “Vocês podem cortar os nossos seios, mas nós não
negamos a Deus”. E era isso, a história disse que era isso que eles faziam,
porque a besta tinha montado como falso profeta tinha montado em um
cavalo vermelho e estava matando. Pegava irmãos e amarrava nas árvores e
soltava aqueles cães bravios com fome, e os cães comiam aqueles irmãos
vivos, puxando suas carnes, e alguém podia dizer, como um crítico disse:
“Como Deus, como pode existir um Deus sendo que na Era do sofrimento
Ele ficou de braços cruzados, e não atendeu o seu povo, “Eles não sabiam
que Deus estava vencendo a satanás. Eles não sabiam; porque a maioria
pensa que vencer a satanás é só ter carro novo, casa nova, um salário
grande, mas vencer a satanás nesta Era, é até sem carro, sem salário.
Vencer a satanás não precisa de dinheiro, não precisa de posição, precisa é
do Espírito Santo, precisa da Palavra para vencer a satanás neste dia.
Aleluia! E foi a maneira que Deus atuou Deus naqueles irmãos sofrendo.
Quando você sofre, você tem que saber de uma coisa, se esta “Estatura está
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em você, quando você sofre Deus está ai com você, sofrendo com você. Ele
disse na Era das trevas: “Eu conheço o seu sofrimento”. Vamos chegar lá.
Vamos chegar, porque o tempo terrível foi nesse tempo que o anticristo
montou no cavalo vermelho matando, tirando a paz da terra, e Deus
mandou uma besta sacrificial, Deus não mandou agora Leão, Ele mandou o
Boi, quer dizer, animal de sacrifício, os irmãos tinha coragem de morrer
pela verdade. Hoje o crente nega Jesus atoa, o rapazinho larga de servir a
Deus por uma mocinha bonita ou feia. A mocinha larga de servir a Deus
por um cabeludinho de brinquinho, eles trocam Jesus, são piores do que
Judas Escariotes, que ainda vendeu por trinta moedas de prata, eles trocam
por coisas mais efêmeras ainda e não percebe isso. Aleluia! Vocês estão
entendendo? Vamos prosseguir aqui).
36. Pr. 68. Mensagem: “O Quinto Selo”. – E a segunda besta de Deus que
saiu para combatê-lo ... (Para combater o anticristo) ... foi a besta
semelhante a um (ao) boi. O boi significa labor ou besta de carga.
37. – Pr. 69. Mensagem: “O Quinto Selo”. – Agora, vamos deter-nos aqui
por um momento para assegurarmos de que vocês o podem entender.
Pode ser um pouco confuso para alguns ... (diz o profeta. Vejamos a Igreja
de Tiatira que foi exatamente a Igreja que passou por este período do
cavalo vermelho.) ... A Igreja de Tiatira para ver se não foi a Igreja
trabalhadora ...
38. – Com. Agora nós vamos à Bíblia, quem tem Bíblia em casa, você vai
marcando ai, Apocalipse 2:18 – 19.
Ap. 2:18 – E ao anjo da Igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus,
que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao
latão reluzente.
Ap. 2:19 – Eu conheço as suas obras ... (olha obras é trabalho). Eu
conheço as suas obras, era sofrimento, era a luta deles. Vê você tinham
muitas obras porque aquela foi o que estava com eles) ..., e a tua caridade, e
o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras ...
(Outra vez obras) ... e (que) as tuas últimas obras ((o) menciona duas
vezes) ... são mais do que as primeiras, (As suas obras são mais do que as
primeiras.) ... Apocalipse 2:18 – 19. Uma Era de labor, mais que era vida.
Sabe o que aconteceu nesta Era? Eles matavam o povo, matava e os irmãos
morriam com prazer, morriam com prazer, se nessa Era irmãos viesse uma
luta dessa para nós, ia tudo sair correndo, voltar para a Igreja Católica, se
fosse para morrer, por isso vai acontecer depois que a Noiva for raptada.
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Depois que a Noiva for raptada, esta besta que hoje é falso profeta,
montado num cavalo vermelho, desceu do cavalo branco, passou para o
cavalo vermelho, passou a matar. Vamos ver? Vamos ver agora montado
em um outro cavalo? Vamos? Meu tempo vai, vai correndo não é? É quem
tem os parágrafos 68 e 69 do “Quinto Selo”, quando ainda era o cavalo
vermelho que era o boi que lutava contra, quer dizer, a vida sacrificial
daqueles irmãos contra o que estava manifestando do lado do anticristo,
mas os irmãos morriam mais não largava a verdade. Aleluia! Morriam mas
não largava a verdade. Ai veio esta... A Era do homem. Ai veio o rosto de
homem, é o terceiro... O rosto de homem está lá ó, em Lutero, rosto de
homem já está em Lutero. Você vai ver que o cavalo vermelho estava em
Tiatira, e o rosto de homem está em Lutero, vai pegar um pouco da luta
também em Tiatira, porque vai pegar as trevas de Tiatira. Esse período aqui
da Era, a Era do homem era um homem da parte de Deus, guarde bem
meus irmãos. O animal da parte de Deus, e o animal da parte do anticristo,
da parte de Deus era o Leão, da parte do anticristo era o cavalo branco; da
parte de Deus era um Boi, da parte do falso profeta era o cavalo vermelho;
da parte de Deus era Lutero, o homem; da parte do anticristo era o cavalo
negro, o falso profeta montado no cavalo negro vendendo, comercializando
as coisas de Deus, foi exatamente no tempo de Lutero. E Lutero saiu de lá e
disse que aquilo não era ceia, jogou aquilo por terra, porque ele sabia, que
não podia chamar aquilo de ceia, aquele pão redondo, ele não podia chamar
de ceia, e daí era um símbolo do Deus sol, que era o Deus que Roma tinha
anteriormente, e agora carregou o formato num pão, numa hóstia redonda
para dar aos seus fiéis. Não só Deus tem fiéis mais o anticristo sempre o
teve, não só Deus tem fiéis mais o falso profeta sempre teve, e você vai ver
que não só Deus tem fiéis, a besta também tem. A besta tem também gente
fiéis a ela. Vamos agora ver a Era dos reformadores. A Era de Lutero,
Wesley, a Era da cabeça de homem, que foi mostrado em Apocalipse 4:7,
“Quarto Selo” 95, deixa eu ler para vocês.
39. – Pr. 95. Mensagem: “O Quinto Selo”. – A terceira Era foi a do
homem, a do cavalo negro, e essa foi a Era dos reformadores. Agora
o cavaleiro sobre o cavalo negro foi o anticristo; porém a voz, o que estava
falando nessa Era, foi representado como o homem; isso foi a sabedoria,
educado, astuto.
40. – Com. Porque entre os animais o homem é o mais astuto, o homem é o
mais astuto, tinha um que era mais astuto que o homem, que era a
serpente lá no Jardim do Éden, mais Deus quebrou todos os ossos dela. Não
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existe mais, ela andava em pe e Deus falou para ela: “Agora rastejarás
sobre o teu ventre”. O profeta veio e diz: “Deus quebrou os seus ossos
mudou a sua forma, mais naquele tempo era o animal mais astuto, mais ai o
homem ficou, porque o homem é a criação máxima de Deus. Você chega
no homem é a criação máxima de Deus, não tem nada, nada mais do que o
homem que Deus fez: Sabedoria, conhecimento. Você pode pegar qualquer
animal, pega qualquer um, pega o chimpanzé, pega o que é o mais
avançado, não chega perto do homem, porque o homem é mais astuto, é
mais sábio, é a criação máxima de Deus, não é não é questão de Deus ter
feito macaco de homem não, o macaco que Deus fez é macaco até hoje,
mais o homem que Deus fez é homem até hoje. A única que mudou a
forma foi a serpente, que Deus fez ele falando, a Bíblia diz assim: “E disse
a serpente à Eva”, então ela falava, aquela serpente falava, ai Deus mudou
ela, ela andava em pé, se ela não andasse em pé não seria maldição alguma
Deus falar para ela assim: “Rastejarás sobre o teu ventre”, foi uma
maldição. Se você lê Gn. 3, você vai ver isso, era uma maldição, então foi
rastejar porque andava ereta, andava em pé agora foi rastejar. Então vamos
voltar aqui para o nosso texto, senão nós não conseguimos. O homem é o
mais astuto, é o que Deus usou, Deus usou, é o que Deus tinha para usar
porque ... já estava em Apocalipse 4:7. Deus usou o Leão na Era primitiva,
Deus usou o animal sacrificial, o Boi, a vida sacrificial dos irmãos, na Era
negra, na Era das trevas, mas Deus usou o homem quando Ele levantou
Lutero, Deus levantou Lutero e usou Lutero, Deus usando o homem como
o rosto que estava em Apocalipse 4:7. Preste atenção.
41. – Parte Pr. 95. Mensagem: “O Quinto Selo”. - , ... Foi
representado
como homem; foi a sabedoria, educado, astuto. E eles não o captam,
eles não o nomearam, unicamente disseram que saiu.
42. – Com. Que saiu, e ali está exatamente o Lutero, vencendo tudo que
vinha da Igreja Católica naquele tempo, Lutero, mas um homem
sozinho irmãos, um homem sozinho, combater contra aquele homem
“Santo” do dia assim chamado, moço, tinha que ... Lutero tinha que ter o
Espírito de Deus. Agora, você, mas Lutero falou que os judeus era
anticristo. O profeta desta Era diz assim: Sabe porque Lutero falou. Porque
Lutero não era profeta, quando é profeta não sabe a coisa certa. Quer dizer,
Lutero era um reformador, Lutero era um mensageiro, mas um profeta não
diria que um judeu era anticristo, porque o anticristo não é judeu, o
anticristo é gentio. Tem que saber isso, o anticristo não é judeu, você diz
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mais eles crucificaram a Cristo, pior é os gentios que estão crucificando a
Cristo na Era do Espírito Santo. Nesse período, desde a primeira Era até
agora, a Era do Espírito Santo, e os gentios estão crucificando a Cristo pela
segunda vez. Amém? Acho que eu tenho que chegar no meu lugar agora.
43. – O irmão está com vontade de pôr um papelzinho aqui para me ajudar
não é? Então, eu tenho que ao meu lugar. Sabe que foi resolvido para
Lutero: “O justo viverá pela fé”. Sabe o que foi revelado para Wesley:
“Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o
Senhor”. Eu te pergunto? Você sabe o que foi revelado para o Elias dessa
Era, sabe qual o ministério para o Elias desta Era, sabe qual é o ministério?
Não é apenas o justo viverá pela fé, não é apenas a santificação, não é
apenas os dons de línguas e cura divina que os pentecostais tiveram, não,
“Elias virá e restaurará todas as coisas, todas as coisas. Agora se as pessoas
não puderam ver isso meu Deus, São Mateus 17:11 –
44. – Mt. 17:11 – “Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas;” O que é
o Elias? Agora escuta aqui; o que é a águia? Este é o quarto rosto que
você encontra em Apocalipse 4:7, é o último rosto, porque não tem mais
rosto. Depois dessa Era Laodicéia não tem mais rosto, você tem que ficar
com aquele rosto que é rosto que venceu a Era Laodiceana. Qual foi?
Vamos estudar aqui agora. Agora é hora da águia, águia, qualquer coisa
tem medo de águia também. É águia e Leão que Deus usa ali. O Leão para
poder defender no princípio e a águia para poder vir agora e mostrar para o
povo as verdades, porque águia sempre aponta para um profeta. 96 do
Quarto Selo para nos encerrar.
45. – Pr. 96 – Mensagem: “O Quarto Selo” – Porém agora se apresenta a
Era da águia;
46. – Com. Está entendendo? Não tem mais Era depois de Laodicéia, mas
nós estamos na Era da águia. Porque nós não estamos lá com os
Laodiceianos, nós estamos com a águia, que é o profeta do dia, ai está, a
Era da águia.
47. Pr. 96. Mensagem: “O Quarto Selo”. – Porém agora se apresenta a Era
da águia; e Deus sempre compara seus profetas com a águia; Deus
chama a si mesmo uma águia. A águia sobe a tal altura onde nenhum outro
animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita
para essa posição. ... (Guarde isso daqui meu irmão,) ... (A águia pode ...)
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... Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita para ... (Aquela) ...
posição. ... (Escute aqui ...) ... Quando chega, pode ver onde está. (Quando
chega, ela pode ver onde está. Onde que eu estou? Na Era da águia. Você
não é águia? Então, a águia é assim, aonde ela chega, ela sabe onde ela
está, eu não estou na Era de Laodicéia, eu estou na águia, a Era da águia, eu
estou com o profeta, por isso estou fora de Laodicéia, Laodicéia não aceita
profeta dentro dela. Mais aqui está a Era da águia.) ... A águia sobe... (olha,
o bonito, quando chega e pode ver onde está. Irmãos, o problema é você
dizer “eu subi”, mas você não sabe onde você está. O profeta diz: Quando a
igreja reconhecer o que ela é, ela é águia, ela tem que reconhecer, que ela é
o que ela é, então dará o rapto, quando ela reconhecer.) ... Muitos chegam a
uma altura mais do normal, porém não podem ver onde estão; ... (Quer
dizer, passou do normal não podem ver onde estão.) ... Portanto, de que
nada lhe serve subir, ... (Tem gente que não adianta subir, há como é bom
ter esses livros do profeta, ai sobe até certo ponto da Mensagem do profeta,
e não enxerga nada. O irmão, desconfio que isso daí não é águia, isso é
falcão. É. Você tem de desconfiar, você subiu, subiu mais não está
enxergando, então não é águia não, esta Mensagem é acima de
Pentecostais, e se você é um Pentecostal e sobe nessa Mensagem e não
enxerga profeta, você não é águia, é falcão. Meu Deus (Do céu) ... Muitos
chegam a uma altura mais do que normal, (Então) ... porém não podem ver
onde estão; portanto (se) de nada lhes serve subir. Se um corvo ou um
falcão tratasse de subir como a águia, se desintegraria. ... (Hoje tem muito
crente, quer subir na Mensagem. Com ele, daqui a pouco está tudo
arrebentado. Ó irmão o que foi? Está tudo espatifado, espatifado na fé, já
não vai mais a lugar nenhum, não sabe o que fazer, está desorientado, não
serve a Deus mais; há não sei o que eu faço: há falcão! Há falcão! Se você
quiser mostrar que é águia, suba e enxergue, suba e veja.) ... Esse é o
problema hoje. ... (Diz o profeta, tem que estar preparado para essa pressão.
E o corpo não está, o falcão não está preparado para essa pressão não.) ...
Esse é o problema hoje. Muitos não estão preparados para tal pressão, e se
rebentam quando se põem a saltar; ... (Escutam a Mensagem, ó que coisa
gloriosa. Aleluia! E daqui a pouco ele não enxerga mais nada e “pum” lá
no chão. Então você não está mais indo na igreja, não, vou mais a lugar
nenhum, estou escandalizado. Olha, espera ai, mais você está entendendo?
Escutou a Mensagem? Muito boa, mas não estou entendendo, há falcão!
Irmão falcão. Irmão ... há! há! há! Não estou enxergando meu Deus do céu,
de repente) ... se põem a saltar, porém necessitamos dessa preparação.
Quando chegamos a essa altura, ... (Qual altura? A altura das Eras, a altura
dos Selos, a altura do Batismo com o Espírito Santo.) ... Quando chegamos
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a essa altura, ... (temos) tendo a vista da águia, ... (você enxerga tudo, a
águia, William Branham olhando assim, além da cortina do tempo, além da
cortina do tempo, quer dizer onde termina o tempo ele viu para baixo é
águia, a quarta, essa águia, águia, é a Era da águia, Deus prometeu mandar
uma águia para nós.) ... Quando chegamos a essa altura (temos) ... Tendo a
vista da águia, então se pode ver o que vem, ... (Se pode ver o que vem, o
que tem vindo meu irmão, verá que vem, está vindo mais coisa, está vindo
poder, o poder na Palavra, se você pensa que está vindo o poder igual o
mundo, poder igual a denominação tem, só para encher igreja, não nada
disso, é poder da Palavra, você vê o que vem gente, essa Mensagem, você
vê o que vem. Aleluia!) ... Sabe o que tem que fazer. ... (Cada ponto desse
te dá uma Mensagem, cada ponto desse) ... Agora... (na) ... a Era da águia
... (olha para... você tem vista de águia, então você pode ver o que vem o
que tem que fazer.) ... Agora, a Era da águia o revelou. Essa Era da águia
foi prometida em Apocalipse 10:7,... (Quando terminou as Eras da Igreja,
não tem mais Eras, tem a Era da águia porque é Apocalipse 10:7, aqui está
Apocalipse 10:7.) ..., Malaquias quatro, que estaria nos últimos dias.
Correto.
48. – Eu creio nisto.
49. – Oração Final: Senhor, obrigado por podermos ser o que somos,
obrigado por podermos subir, obrigado por podermos enxergar
Senhor. Deus, aquilo que é de águia, que eu não tenho enxergado, abra os
meus olhos, dá-me agucidade nos olhos espirituais. Eu quero ver, eu quero
ver, a cada momento, e não é questão Pai de uma luta física, é apenas
natureza de águia, nasceu como águia. Como? Eu nasci de novo, nasci de
novo, não sou abutre, nasci de novo, não sou falcão, nasci de novo, não sou
bode, nasci de novo, eu sou ovelha, nasci de novo eu sou águia, nasci de
novo, é Apocalipse 10:7. Deus, obrigado por estas vistas, por vermos um
profeta nas Escrituras, por vermos os vários batismos que temos dentro dos
Atos dos Apóstolos, em Nome do Senhor Jesus, obrigado por vermos a
ordem da igreja em I Coríntios. Obrigado por vermos a posição da mulher,
por vermos a posição do homem. Obrigado Senhor, por podermos ver a
posição da igreja neste dia final. Em Nome do Senhor Jesus Cristo,
derrama cura, a bênção sobre esse povo, a benção maior da Revelação, para
a tua glória. Amém Jesus. Amém!
50. – Hino: Quero estar ao pé da cruz ...
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