A Expiação Foi Anulada

1

A Expiação Foi Anulada
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 4 - A e B.
01.05.2003
1. Amém. Deus abençoe irmãos.
2. Passagem Bíblica: Lv. 23: 26 – 27.
3. Hino: Somente Crer. (Solado)
4. Leitura:
5. Lv. 23: 26 – Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo
Lv. 23: 27 – Mas, aos dez deste mês sétimo, será o Dia da Expiação;
tereis santa convocação e afligireis a vossa alma; oferecereis oferta
queimada ao Senhor.
6. Oração: Grande Criador, estamos como sempre dependendo do Senhor.
Ninguém pode ter um alimento bom hoje, se não tiver Sua
presença real naquilo que o Senhor está. A coisa é boa só onde o Senhor
está, porque tudo mais não presta, onde Tu está é bom, era bom até na
cadeia onde estava José, na masmorra, nos lugares onde estava Jeremias,
era bom na cova dos leões, porque Tu estavas lá. Era bom na fornalha
ardente porque Tu estavas lá, e até no caldeirão de azeite fervendo era bom,
Tu estavas lá. Porque se Tu não estivesses lá, não seria bom coisa alguma,
não é bom uma festa se o Senhor não está nela, não é bom uma festa se o
Senhor não está nela, não é bom uma Era se o Senhor não está nela. Não é
bom um Trono se o Senhor não está nele. Não é boa a pessoa, se o Senhor
não está nela, mas estamos aqui pedindo, esteja em nós, fale conosco
sustenta a nossa vida, sustenta a nossa fé, aniquila o pecado, aniquila a
força inimiga, e dê-nos graça para ver o Senhor trabalhar. Em Nome de
Jesus Cristo.
Perdoa cada um de nós, e cada pecado que tenhamos cometido, no
andar, no falar, no ouvir, no pensar, ajuda-nos, queremos uma limpeza total
como diz o salmista, para que tudo que aja em mim bendiga no Seu Santo
Nome. Toma conta desta igreja, que não é minha, é uma propriedade Sua, e
eu estou aqui só para zelar, para pregar, para advertir, para mostrar o
caminho se eles o querem seguir, o demais quem faz é o Senhor.
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Toda honra, toda a glória, toda a exaltação, estamos entregando à
Aquele que vive e reina por toda a Eternidade.
Obrigado Senhor por podermos estar aqui com Vida, e por termos
oportunidade de falar com os Anjos do céu, como cada homem fala coisa
da terra, mas o crente, o eleito fala coisa do céu, cada um e nascido da
terra, mas o eleito ele é nascido do céu. Estamos agradecidos por isso,
então venha, fale conosco para a Tua Glória. Amém Senhor. Amém!
7. Podem assentar.
8. A expiação foi anulada.
9. Pregação: Deus ordenou que o sacerdote, fizesse uma expiação, todo
ano, pelo povo de Israel, e aquele sacerdote tinha um ministério para
aquele fim, para apresentar o sangue, seja esse de bode, de touro, de
Cordeiro, ele era ordenado a fazer aquilo, a apresentar o sacrifício a Deus, e
aquele sangue apagava ou cobria o pecado, do pecador, do Velho
Testamento, todo ano, mas eles não podiam deixar de fazer aquela
expiação, e o sacerdote era o que tinha o ministério para fazer essa
expiação.
10. Porque em Lv. 16: 29 , fala sobre a expiação que é o lençol, (Lv. 16)
que é o verso 34 –
11. Lv. 16: 29: 34 – E isso vos será por estatuto perpétuo: para fazer
expiação para os filhos de Israel, te todos os seus pecados. E fez
Arão como o Senhor ordenara a Moisés.
12. Agora, essa oferta que era feita uma vez ao ano, uma expiação uma vez
ao ano
13. Hb. 9: 28 (Hebreus nove o versículo vinte e oito) “...assim também
Cristo, oferecendo - se uma vez para tirar os pecados de muitos,
aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação”.
14. Então aquele sacerdote apresentava aquela oferta da expiação para o
pecador, todo ano, e chegou um dia que Deus se enfadou de toda
oferta, e de toda expiação, sangue de bode, de Cordeiro, de touros,
novilhos, de pombinhos, de rolinhas, Deus se enfadou com tudo aquilo e
deu um fim, naquele tipo de expiação. Ele anulou aquela expiação, você
está acompanhando, se vocês não apreender quem é que vai aprender?
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Então se Deus não anula uma expiação Ele não pode te dar outra, mas Ele
só anula uma expiação quando ela chegou ao fim. Estou usando esse titulo
“A Expiação foi anulada”, você pode me ouvir sossegado, o que você vai
ouvir é eu ler o parágrafo. A gente vai falando as pessoas... Será que isso é
verdade? Será que aconteceu? Será que vai acontecer? Agora, eu creio no
profeta, por isso, eu prego essas coisas, eu creio no profeta.
15. Então, Deus queria dar-lhes uma nova expiação, uma expiação eterna,
porque a perpétua durou até Cristo. Sangue de animais que
tinham que ser oferecidos para cobrir o pecado do pecador. Mas Deus não
podia retornar a vida do animal, não podia retornar o pecador, então Deus
não queria aquilo para toda eternidade. Ele deu aquilo perpétuo, até certo
tempo. Depois Ele veio com uma nova expiação, ai Deus veio em carne,
para poder trazer essa expiação a nós, já que o sangue de bode, e mesmo de
cordeiro, ao ser vertido, não podia ter uma vida que retornasse ao pecador,
porque a vida está no sangue, e o animal não tem alma, então não podia vir
de novo ao pecador, por isso todo ano tinha que fazer oferta com o sangue
de Jesus Cristo a coisa mudou. Deus anulou aquela expiação.
16. Por isso, todo judaísmo que até hoje oferta pratica expiação, matando
animais, Deus já parou e anulou essa expiação, há dois mil anos
atrás. E tem gente oferecendo essa expiação até hoje. Tem gente
oferecendo filhos, quando Deus só pediu aquele de Abraão porque era um
tipo do próprio Filho de Deus, que tomaria o nosso lugar. Abraão o deu,
aquele cordeiro tomou o lugar do filho de Abraão, mas o meu lugar, o meu
lugar, como um pecador, não podia um cordeiro animal tomar o lugar,
Cristo veio e tomou o meu lugar.
17. Ao invés de eu morrer, Cristo morreu. Ao invés de Isaac morrer, Deus
proverá meu filho, para si o cordeiro. Ao invés de Isaac morrer,
o Cordeiro morreu; ao invés de você e eu, ao invés de morrermos, o
Cordeiro Cristo morreu.
18. Então, aquilo foi anulado, de cordeiro animal, anulou a expiação. Basta
de toda expiação todo ano, e a coisa não resolve, e ai veio o
Deus para resolver o problema, porque é sempre Deus que resolve o
problema, ninguém mais resolve, o irmão Branham disse que nós somos
especialistas em criar problemas, mas Deus se especializou em resolver
coisas que o homem não dá conta.
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19. Então, até para expiação. Você vê que foi Deus que trouxe a expiação
lá no princípio. Adão pecou. Para Adão não morrer, Deus
matou um cordeiro. E a coisa continuou depois do período da Lei, período
de Moisés, continuou. Ao invés do pecador morrer, o cordeiro morria, o
cordeiro tinha a mão do pecador na sua cabeça. Então o pecador sentia o
animal morrer, o animal tremer e cair, e a mão do pecador estava sobre a
cabeça do animal, e o pecador tinha que reconhecer, eu quem deveria estar
tremendo e morrendo, mais obrigado Senhor porque esse bode morre no
meu lugar, porque esse novilho morre no meu lugar, porque esse cordeiro
morre no meu lugar, era isso que o pecador, sentia, e dava graças a Deus.
20. O irmão Branham veio e disse que a mesma coisa aconteceu quando
Deus anulou aquela expiação do Velho Testamento, porque agora
Ele não precisava mais dela, Deus não precisava da expiação de sangue de
bode, de cordeiro, Deus veio com o seu próprio sangue. Jeová criou uma
célula de sangue, para que Ele pudesse não somente cobrir o pecado, mas
desintegrar com o pecado, e não somente o pecador voltar todo ano e
oferecer outra vez o sacrifício, mais uma vez por todas ter o sacrifício
oferecido eternamente, a seu favor que ele não precisava todo o ano
receber, pegar um cordeiro, por a mão na cabeça dele e deixa-lo morrer,
para ele sentir que o pecado foi perdoado, mas cada momento que você
peca, você deve saber que a sua mão foi posta na cabeça do Cordeiro de
Deus que tirou o pecado do mundo, e agora você sente-se perdoado,
perdoada. E uma coisa que não acontecia no Velho Testamento, é que a
vida animal não podia voltar sobre o pecador arrependido, abençoando-o,
para dar-lhe graça, para dar-lhe força, para não pecar.
21. No Novo Testamento, nós somos sem escusas, porque o Sangue de
Jesus Cristo é o Sangue de Deus que foi vertido, e depois disso a
vida Dele que estava no sangue volta sobre o pecador arrependido
libertando-o; diz o profeta. Ai Ele libertou-nos do pecado, do mundo, de
satanás. Então nós sofremos uma tríplice libertação; o diabo não tem poder
sobre nós, o mundo não tem poder sobre nós, e a carne não tem poder sobre
nós.
22. Por causa de uma expiação, a expiação vale apenas... Sem expiação, o
homem sem pecado, porque ele não tem sangue para pagar seu
pecado. Por isso precisava de animais no Velho Testamento, por isso
precisamos do Sangue de Cristo no período do Novo Testamento, das Sete
Eras da Igreja. Precisamos, o Sangue de Cristo, a Bíblia diz, que é um
testamento sempiterno. Olha para você vê: sempiterno. É interessante se
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você vai no Velho Testamento você vai encontrar aquele Testamento do
Sangue Perpétuo, que Ele vence também. Você vem no Novo Testamento e
toma para mim um outro irmão, conseguir um versículo para mim, sobre
isto que eu estou falando. O Sangue de Cristo é o sacrifício sempiterno. É a
Bíblia que diz isso. Me veio aqui, agora eu tenho que falar, mas eu não
tenho em mente onde, está esse versículo, é o Edras(?) que é bom, se quiser
deixar Edras(?) deve procurar isso ai não é Edras(?) O sacrifício
sempiterno, O Sangue de Cristo.
23. O sangue de bodes, de cordeiros era um sacrifício perpétuo, era uma
expiação perpétua, tinha que ser feita aquela expiação. Mas quando
veio Deus em carne, aquela expiação foi anulada, aquele sangue não foi
requerido, Deus não requer sangue hoje, de bode, de cordeiros, de novilhos,
Deus não requer sangue, mas o que Deus passou a requerer, a partir de
Cristo para cá, a nova expiação, o novo pacto que nós fomos expiados,
através do Sangue do Senhor Jesus Cristo. Agora, com esse Sangue Ele tem
uma expiação, e um serviço sempiterno, não é também eterno, sempiterno,
porque? Porque tem outra expiação para passar pela igreja.
24. Duro é o povo acompanhar a Bíblia como ela é, acostumamos que
Deus curou o cego, acostumamos. O irmão Branham foi na África e
orou, e ajuntou sete caminhões de aparelhos ortopédicos, mas gostamos e
acostumamos ouvir histórias de testamentos apenas. Quando se trata de
falar de ensinamentos da Palavra de Deus, nossa mente é tão preguiçosa,
não dá conta de ajuntar as coisas, não dá conta de ver que nós somos os
infelizes, de não saber as coisas, de não conhecer as coisas, de não ter
revelação das coisas, e de nos afastarmos daquilo de que não deveríamos
afastar. Afastaram sacrifício sempiterno, do Sangue de Jesus Cristo. Quem
afastou? Os Judeus. Os Judeus estavam acostumados a oferecer esse
sacrifício que agora, eles afastaram. Saíram fora daquele sacrifício.
Porque? Porque rejeitaram a expiação, você sabe disso: “Ele veio para o
que eram seus, e os seus não o receberam”. São João 1: 11 – 12. “Veio para
o que eram seus, os seus não o receberam”. Eram os judeus. “Mas, tantos
quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,...
“Ele veio para um povo distinto irmãos. Quando Jesus veio na terra, Ele
não veio para mim, Ele não veio para os gentios, Ele não veio para o Japão,
Ele não veio para os Estados Unidos, Ele não veio para o Brasil, Ele não
veio para a Grécia, Ele não veio para romanos. Quando Jesus veio no
mundo, Ele veio para os Judeus. Ele veio para um povo especifico, mas
aquele povo que Ele veio, rejeitou a expiação que Ele trouxe, para aquele
povo. Ele veio com uma expiação, mas o povo rejeitou aquela expiação,
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por isso Ele tem promessa na Bíblia, o irmão Branham mostra estas coisas
aqui na “Festa das Trombetas”, que você deve ler.
25. Quando a expiação é anulada? Uma expiação não é anulada. Deus tem
uma nova expiação. Um meio de limpar a vida do seu povo, de
expiar, de apagar o pecado do seu povo. Deus sempre tem um meio, mas lá
era sangue de bodes, aqui é Sangue de Cristo, mas se você prosseguir mais
um pouco, e conseguir ver o Cordeiro sair do Trono, você vai precisar de
uma outra expiação. Você vai precisar; de uma outra expiação, e você
precisa ter revelação para isso.
26. E para quem foi que Jesus veio? Para Judeus. E eu te pergunto? Ao
final das Sete Eras da Igreja, quando a festa pentecostal termina, a
expiação termina na festa pentecostal, exatamente no chamado da Noiva.
Termina. Então quem é que vai rejeitar hoje? Não é Judeus. Eu quero trazer
esse quadro na sua mente, que quando Deus rejeitou sangue o seu Próprio
Sangue que é o Filho Amado, Ele trouxe o seu próprio sangue para o povo.
Os Judeus rejeitaram aquele sangue, e o que aconteceu. Os gentios
tomaram posse daquela expiação.
27. Deus tem como expiação dirigida, ordenada. Para quem? Para Judeus.
E Ele chega para os Judeus, os Judeus rejeita aquela
expiação, mata o próprio homem que era o Cordeiro de Deus para tirar o
pecado do mundo. E os próprios judeus unem com Roma, e mata o próprio
Cordeiro. Agora eles estavam muito cegos, porque se aquela expiação veio
para eles, era tempo deles, e eles agora não aceita, só porque agora a
expiação veio de Nazaré, veio de Belém da Judéia, veio de um homem
pobre, veio de quem não tinha casa, veio de quem não tinha nome, veio de
quem não tinha grande ministério. A expiação veio assim. Você sabe
porque o povo pentecostal não aceitou a Mensagem de William Branham?
Porque não veio no tempo dos pentecostais, sabe porque os metodistas não
aceitaram? Porque William Branham não veio lá dentro, e quando William
Branham veio dentro da Batista, e eles quiseram que ele ordenasse mulher
pregadora, e ele não ordenou, ele tem que sair da Batista.
28. E Deus é assim. Você quer que Deus faz uma coisa que contraria a
Palavra Dele. Ele não faz através do homem que Ele está usando
naquele dia, Deus nunca faz o que alegra o povo, Deus faz o que salva o
povo. E o que salva o povo nunca é alegria, talvez é tristeza. O que salvava
o povo era sangue de bode, de cordeiros, de touros, no Velho Testamento,
depois o que salvava o povo, era o sangue do homem que eles mais
reprovavam. Jesus não era um homem amado pelos Judeus, mas o sangue
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Dele era para salvar Judeus. Jesus não foi amado por Roma, gentios, mais o
sangue de Jesus era para salvar também romanos que se arrependessem,
mas eles nunca conseguiram dar ouvidos ao trabalho que Deus estava
fazendo, ao homem que estava usando naquele dia. Eles não conseguiam,
porque sempre quando Deus usa alguém, Deus usa alguém diferente do que
o homem pensa. Eles pensam num grande, Deus usa um pequeno, eles
pensam numa grande igreja, Deus vem numa manjedoura. Olha, Deus
trabalha sempre em contradição com o homem. A sabedoria de Deus é
loucura para o mundo, disse São Paulo, mas a sabedoria do mundo também
é loucura para Deus. Não é por isso que Deus vai ter que aceitar a
sabedoria do mundo. Se você quer saber de uma coisa: Os Judeus eram
muito mais santos do que nós, os Judeus eram mais santos do que nós.
29. Os Judeus viviam uma vida mais limpa do que nós, os gentios sempre
foi reprovado, o gentio sempre foi um pecador. O gentio
sempre foi um idolatra, sempre ele teve um deus carregando, para ele
carregar esse Deus nas costas, ele sempre foi assim. O gentio sempre foi
um ignorante, um cego. E Deus teve misericórdia de tomar um povo, e
chamar povo, como diz o profeta Oséias, quem não era povo, e deixar de
lado quem era povo. Porque Israel era povo, perdeu o nome de povo de
Deus, para que? Para que Deus pudesse tirar dentro de um período de Sete
Eras da Igreja, que é a Festa Pentecostal. Quero que você guarda isso,
porque eu quero mostrar dentro do que o profeta mostra aqui dentro das
Festas das Trombetas, essa Era Pentecostal que termina na Sétima Era da
Igreja, com o sétimo Selo. É, aqui termina, depois se você quiser ler,
parágrafo 208 – “A Festa das Trombetas”.
30. Agora, você precisa saber, quiser, saber ler, como precisa saber ler: “A
Festa do Pentecostes termina no período da Sétima Trombeta”.
Escuta aqui para você vê, ai você pensa bem né: “Pois o próximo é a
vinda... O Sétimo Selo”. Ai tem uma reticência irmãos, o que é que ele está
dizendo? “A Festa do Pentecostes termina no período do Sétimo Selo”, não
da Sétima Trombeta. “Do Sétimo Selo, pois o próximo é o ministério da
vinda de Cristo”, e também a Trombeta soa para os Judeus. A sua sexta
Trombeta soa quando isso acontece. Quando a Festa de Pentecoste está
terminando aqui no Sétimo Sêlo, escuta bem, a sexta Trombeta soa quando
isso acontece. Isso lhe faz conhecer o Filho de Deus revelado.
31. Em uma hora e meia... Eu não sei porque o irmão Branham diz isso,
não me precisa nem me perguntar eu não sei, o irmão Branham, diz
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aqui: Em uma hora e meia está estabelecido. Não sei o que que é. Eu creio
que ninguém vai falar o que é que é isso aqui. “Recordem, todas as
trombetas soam no sexto Selo”, agora escute aqui: “O sexto Selo conclui o
mistério sob o sexto Selo, pouco antes do sétimo abrir”.
32. Agora, presta atenção, (parágrafo) 209 – “A Festa das Trombetas”.
Observem aqui em Lv. 23: 26, como a escritura está em ordem, após
o longo período do Pentecoste... Que Israel rejeitou lá atrás, (guarde bem)...
Israel rejeitou esse período lá atrás, veio durante as Eras do Velho
Testamento, quando chegou Jesus, Israel rejeitou o Pentecoste, Festa de
Pentecoste lá atrás, rejeitou, e ele chamou a igreja gentílica para fora
através dessa Festa Pentecostal. Através da Festa Pentecostal ele não
conseguiu chamar os judeus, mas os gentios. Entende? Desde lá. Se você
notar, vamos voltar lá atrás que você vai ver, vamos voltar lá atrás e você
vai ver.
33. Naquela festa pentecostal Deus trazendo uma Mensagem para Judeu,
para Gentio, para Samaritano, porque são três nações, e ele tinha que
trazer essa Mensagem para essas três nações, e como as duas primeiras
manifestações dele, foi para Judeu e para Samaritano, ele deixou a última
manifestação messiânica para os gentios, nos dias da Voz do Sétimo Anjo.
34. Exatamente, nesse tempo final, é que ele ia trazer para nós a sua
manifestação messiânica para os gentios. Amém! Vocês estão
entendendo alguma coisa? Muito bem. Vamos aqui:
35. O (parágrafo) 210 – “A Festa das Trombetas”. Quantos compreendem
o que é uma Festa Pentecostal? É um fruto, os
primeiros frutos da colheita, os primeiros frutos da ressurreição, a Festa
Pentecostal”.
36. Vai para o (parágrafo – “A Festa das Trombetas) 211 agora; esses
frutos vocês tem que ver da Festa Pentecostal, teve uma colheita
quando Jesus veio, agora tem outra colheita nesse tempo para o rapto, a
outra colheita, dentro dessa festa. Escute aqui, observe: “Quantos
compreendem o que é uma Festa Pentecostal? Não perca isso gente, e você
na fita ouça atentamente, esse tem sido o Tempo da Festa Pentecostal”,
agora o irmão Branham está falando das Sete Eras da igreja: “Esse tem sido
o Tempo da Festa Pentecostal, os Judeus se silenciaram, eles rejeitaram
isso, rejeitaram onde? No calvário, rejeitaram Cristo. Os Judeus rejeitaram
isso, rejeitaram a Festa Pentecostal, agora eles tem que serem chamados de
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volta a expiação. É os irmãos deles, que aquela expiação, no Velho
Testamento precisava de sangue, guarde bem isso.
37. A expiação do Velho Testamento precisava de sangue. Não importava
se fosse de touro, de bode, de cordeiro, precisava de sangue.
38. A expiação do Novo Testamento precisava de Sangue, para expiar
nossos pecados, nossas culpas, precisa de Sangue, o Sangue do Filho
de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Amém!
39. Quando termina esse período, você entra numa outra expiação que
Deus, já trouxe, e você pode ter passado por alto, como os judeus
passaram por alto. Quando Deus veio naquela expiação do cordeiro, os
judeus passaram por alto, agora quando Deus vem nessa expiação, guarde
bem que essa expiação agora não é sangue, é isso que eu quero que vocês
guardem bem porque o irmão Branham ensina aqui. E expiação que lemos
aqui em Lv. 23: 26, esta não é sangue, isso que é importante para cada um
de nós.
40. Deixa eu ir lendo aqui para você ter a mente aberta com a Mensagem
do profeta. Nós sabemos quem era a expiação, ele, os Judeus não
sabiam, e a Trombeta (Escute aqui olha, tem hora que eu tenho que ficar,
escuta irmão, parece que você não está entendendo, você fica na igreja
sempre e não tem conhecimento das coisas). Nós sabemos quem era a
expiação, Sabemos? Quem era? Quem era a expiação? Quem era a
expiação? Jesus Cristo. Eles não sabiam, quem que não sabia, os judeus.
Eles não sabiam, porque se eles soubessem eles tinham aceitado a Cristo,
mais se eles aceitassem a Cristo nós estávamos perdidos, ai Cristo nós
estávamos perdidos, ai Cristo não podia nos expiar. Por isso “Ele veio para
os que eram seus, e os seus não o receberam”. Quando eles não receberam,
eles estavam cegados, e o irmão Branham disse que foi Deus quem os
cegou.
41. Agora, eu quero te dar outra coisa, que os gentios também são cegos na
Era de Laodicéia, e o irmão Branham, o mesmo irmão Branham
disse que não foi Deus que cegou Laodicéia não, foi sua riqueza, a sua
pompa, seu conhecimento, por dizer: Eu sei, eu... não preciso disso, eu já
tenho a Mensagem. Eu não preciso disso. Eles tem língua estranha, os
pentecostais, não precisa da Mensagem do profeta; eles são ricos,
laodiceanos; outra vez Deus veio fazendo a sua obra, e a Trombeta soou
após o jubileu pentecostal juntando os Judeus. Eu não sei o que nós vamos
fazer isso.
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42. O período do jubileu pentecostal, é sete Eras da igreja. Escuta aqui: o
período do jubileu pentecostal, e sete Eras da igreja, porque está
dentro da Era pentecostal, a Era do Espírito Santo, mais a Trombeta soou
após o jubileu pentecostal, juntando os Judeus. Olha uma Trombeta soando
após o Jubileu Pentecostal, juntando os judeus. Então,quer dizer terminou,
Pentecostes, a Festa Pentecostal, ai Deus já estava tratando com os judeus,
escuta aqui: E a Trombeta soou após o jubileu pentecostal, juntando os
Judeus, não pode você ver que após aquela Trombeta de perseguição sob
Hitler tocou? É a sexta Trombeta.
43. É Apocalipse 9 de que você não tem conhecimento, daqueles
200.000.000 milhões de cavaleiros que saíram que são demônios
espirituais, estavam presos no Rio Eufrates e foram soltos sobre o mundo
inteiro. Mas foi solto primeiro sobre os Judeus, é foi isso que eles pagaram
o preço da rejeição dos seus, que seus pais, rejeitaram a expiação, faz dois
milênios atrás, e pediram: “caiam o sangue Dele sobre nós”, caiu no ano
70; e sobre nossos filhos, caiu agora em 1.945. eu quero que vocês tenham
essas coisas em mente porque eu esqueço sempre isso, o tempo do Hitler.
44. Quem sabia irmãos que o Hitler estava ali tocando a sexta Trombeta.
Sabe que nós estava esperando? Que as Trombetas elas estavam no
Sexto Selo, então nós estava esperando que o Selo seja todo ele aberto,
todo ele aberto na grande tribulação para poder soltar tudo, mais não a
coisa acontecendo antes, assim como os Sete Selos. Os Sete Selos vem
acontecendo desde a primeira era da Igreja, agora quando chega na hora do
Sétimo anjo seria revelado, os Sete Selos, mas são coisas que já
aconteceram durante o período de Sete Eras da igreja.
45. Agora esse ministério que nós temos, o último ministério da vinda do
Senhor, ele começou essa vinda quando veio o profeta, ele caminhou
mais um pouco quando Ele desceu no monte Por do Sol, era Deus vindo,
isso é Deus vindo para o povo, e o povo não percebendo, é a maneira de
Deus trabalhar, mas eles não podem perceber essas coisas. Ele veio para os
Judeus, os Judeus era o povo mais religioso daqueles dias, e os gentios que
são uma turma de idólatras? Eles só sabem de medalhinha no peito, de cruz
no peito, mais não sabe da virtude daquele que tem daquele que morreu na
cruz. Esse é o problema dos gentios. E se os Judeus rejeitaram, pensa bem
se os gentios vão ver agora, quando Deus entra em trabalho com seu povo
outra vez. (Eu estou abrindo um parêntese aqui porque eu estou falando
sobre expiação, mais tenho que falar sobre essa parte aqui ó). Não pode
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você ver como aquela Trombeta de perseguição sob Hitler tocou, e os
Judeus foram forçados a se reunirem para se cumprirem as escrituras.
46. Agora, você entendeu isso? Todos que compreenderam isso digam
amém. (A congregação responde amem. Ed-).
47. Tem hora que fala amém sem saber o que está falando. É.
48. (O parágrafo) 212 – “A Festa das Trombetas” – observem aqui em LV.
26 agora, a ordem das escrituras. Após o longo período de
Pentecoste que termina na chamada da Noiva. (O problema nosso, é que a
chamada da Noiva para nós, é a hora que Jesus chamar no alto. Mas a
chamada da Noiva, é desde a hora que Ele tirou nós da denominação. A
chamada da Noiva. É assim como a Vinda do Senhor. Eles esperam Jesus
vindo ai e arrebatando o povo, antes de Ele vir em secreto como ladrão, e
arrebatando o povo, Ele veio e nasceu em Kentuchy. Ele veio, Ele veio no
Monte Por do Sol depois, são fases de sua vinda, etapas de sua vinda, até
concretizar a vinda, e as pessoas não percebem isso.
49. Aqui está outra coisa, após o longo período de Pentecoste que terminou
com a chamada da Noiva (A Noiva chamada por um servo,
“o rejeitado”.) Quem é que chama a Noiva hoje? É o Espírito Santo, eu
creio que é o Espírito Santo. Em quem? Quem é o Servo rejeitado hoje?
Está chamando a Noiva. A Noiva chamada pelo servo rejeitado, não aceito,
rejeitado. Eles rejeitam William Branham mais é o servo de Deus
chamando a Noiva das denominações, tirando nós do Egito. Logo para ser
conhecido por Israel a Festa da Expiação, presta atenção, observem: “Aqui
é o mesmo como em LV. 16 agora, quando Ele ordenou a Festa de
Pentecoste ou a Festa do Pacto. Mas neste lugar eles são chamados (Ó quão
perfeito; vêem isto pregadores? Não perca isto, ministros), nesta festa Festa
de Pentecoste, que é representada em Levítico 23: 26 – ou 23 e 24, é uma
festa de lamentação, não uma festa de matança”.
50. A primeira Festa da Expiação você vai ver que vem como matança,
para expiar o pecado de Adão foi cordeiro, matança do cordeiro.
Para expiar o pecado do povo para sair do Egito foi a matança do cordeiro,
para expiar o pecado do povo de Israel, era matança do animal, para expiar
o pecado do mundo inteiro foi o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de
Deus que tira o pecado do mundo, mas essa agora, ele está dizendo: “É
uma festa da lamentação,não uma festa de matança”, (você pensa que
quando eles rejeitaram a abertura dos Selos foi uma festa de expiação do
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sangue, matança de sangue, o irmão Branham disse que não é isso não, não
é sangue, escuta aqui para você vê) “...A Festa foi anulada”. (A festa da
matança. Ele diz aqui ó)”... é uma festa da lamentação, não uma festa de
matança. A festa foi anulada (Qual festa foi anulada, a de matança, foi
anulada, a de sangue de bode foi anulada, e quando veio o sangue de Jesus,
ele diz aqui uma vez por todas, você já está liberto, está perdoado, pelo
sangue de Jesus, não precisa todo ano como precisava do Velho
Testamento.
51. Então a festa foi anulada, que festa? Aquela Festa da Expiação, que foi
por sangue de animal foi anulada, e a expiação foi anulada ou
melhor, “...a expiação foi anulada (Levítico 16, é exatamente um paralelo a
isto), apenas neste lugar diz que Israel lamentou por seus pecados”.
52. Então, é uma expiação de lamentação, não é de sangue, é de
lamentação. Vocês conhecem essas escrituras: “quando Ele vier para
os Judeus, eles vão dizer, mas que feridas são essas?” Ele disse: “As feridas
que fui ferido na casa dos meus amigos”. Porque não tem ninguém que fere
nós mais do que amigos, é irmã amiga, é irmão amigo, não tem ninguém
que fere mais do que o amigo. Jesus foi ferido, na casa dos amigos, e ou
você pensa que a casa dos amigos de Jesus era os romanos? Não era os
judeus, era os judeus, que era a casa dos amigos. Os romanos já eram
inimigos mesmo, e o que fez os amigos; os Judeus, uniram com os romanos
para poder crucificar a Jesus. Porque? Porque os próprios Judeus viram que
a Mensagem de Jesus, não enquadrava com a Mensagem deles. Ô meu
Deus do céu, como é tão claro isso. Eles perceberam que a Mensagem de
Jesus não enquadrava com a mensagem de Moisés. Eles olhavam para
Jesus, escutavam Jesus, e Jesus falou: “Quem não comer a minha carne e
não beber o meu sangue, disse: a mensagem desse homem não dá certo
com a mensagem de Moisés, de jeito nenhum. Moisés disse que não podia
nem comer o sangue de animal agora vem dizendo que nós tem que beber o
sangue Dele, e comer a carne Dele. Não dá certo, por isso rejeitaram. Eles
não perceberam, por isso eles rejeitaram. Eles não perceberam aquilo que
não dava certo com a crença deles, mas Jesus estava dando certo com a
crença de Moisés sim. Estava certo. Só que eles não perceberam que aquela
expiação havia sido anulada, e que Deus estava agora para expiar Israel
através do sangue do Filho Amado. Sabe nós gentios, nós vamos pagar um
preço tremendo? Porque quando termina a expiação para os gentios, que
termina a Festa Pentecostal... É exatamente na chamada da Noiva, isso é na
tirada da Noiva das denominações, não é na saída dela para o céu agora
não. Primeiro era sair das denominações, depois ela anda no deserto, depois
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morre no deserto, e levanta novos irmãos e entra em Canaã, velhos
pioneiros morre tudo no deserto, nem sepultura eles tem. Alguém diz:
“Mais vai ter um pedacinho lá”, nem sepultura tinha no deserto e lá em
Canaã não tinha nada para eles. O que eles levaram para lá, foram doze
pedras. Vocês levam doze pedras para mostrar para eles, vocês levam o
Maná para mostrar para eles, mostra para os seus filhos, que esse Maná que
apodrecia ai fora, ele fica dentro do véu e não apodrece. Mostra para seus
filhos. Mostra para eles. Aquilo servia para juízo. Ia servir para juízo para
eles. O mesmo Maná que serviu de alimento, servia de juízo. As mesmas
pedras que serviram para eles pisar sobre elas, e atravessar o Jordão,
serviria de Juízo. Quando vocês... Quando perguntaram, como vocês
atravessaram o Jordão? Deus operou de uma forma tremenda, que quando o
sacerdote colocava o seu pé na água, a água secou. Era isso.
53. O que tinha mais? Tinha uma Arca nas costas, de homem, de ministros,
tinha uma Arca, a Palavra estava nos ombros dos
ministros, eles depois de abrir o caminho o povo passou e eles foram os
últimos que passaram, porque eles podiam passar e o rio fechar atrás deles,
e não o povo, eles podiam passar.
54. É assim que Deus fez no tempo de Josué. Você pensa que é outra coisa
hoje, quem tem que abrir caminho para o povo são os
ministros, os ministros hoje abre caminho ou fecha caminho para a igreja,
abre para o povo e fecha para o povo. Feliz de quem é eleito numa hora
dessa. Feliz de quem enxerga numa hora dessa. Aleluia.
55. Deixa eu... Parágrafo 213 – “A Festa das Trombetas”. – “Quão perfeito
é hoje. Não é uma nova matança”... (Porque foi anulada, a
expiação da matança foi anulada, a expiação de sangue foi anulada. Não
precisa de sangue mais, depois do sangue de Jesus Cristo que é ainda um
Sangue sempiterno, não precisava de sangue mais, mais precisa de outra
expiação.) – “Quão perfeito é hoje”. (Você hoje sabe o que é hoje? Sabe?
Não é ontem não, não é? Hoje.) – “Quão perfeito é hoje, não é uma nova
matança...” (Não é uma nova matança, quer dizer não é expiação por
sangue). – (...Que Moisés simbolizou com o ferir da rocha pela segunda
vez; isto não deu certo”), “(Porque uma vez em Cristo iria morrer mais a
segunda não era a matança sangue. Por isso é 1.963, não foi matança de
sangue). Não a matança de um besta, mas uma lamentação de rejeição da
Expiação. Oh, que coisa! (Como que é então aqui?)” ...uma lamentação de
rejeição da expiação. Rejeitando o que? Rejeitou a expiação do Velho
Testamento estava perdida, quando veio a expiação do Novo Testamento
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que é o Sangue de Cristo, os judeus que eram os crentes, os mais religiosos,
se perderam. Gente boa, se perderam. E durante o período de sete Eras da
Igreja, veio novamente que foi simbolizado como Moisés como disse o
profeta aqui. “...Moisés simbolizou com o ferir da rocha pela segunda vez”;
E todo mundo sabe que “o ferir da rocha pela segunda vez”, foi agora, foi
agora na abertura dos Selos. Foi quando feriram a Cristo pela segunda vez.
55.

E a lamentação que vem agora não é sobre os Judeus, mais sim sobre
os gentios. A coisa agora está sobre os gentios. Porque a primeira vez
foi sobre os Judeus, mais agora, quando os judeus... Eu tenho que terminar
agora com esse parágrafo aqui, o 214 – “A Festa das Trombetas”.
56. “Esta será a trombeta, a festa será rejeitada, então seu Messias será
conhecido. Observem! Eles conhecerão seu Messias quando eles O
virem...” (Esta falando dos judeus agora, porque os judeus vão reconhecer
o Messias quando eles o virem) “...Ele vira em poder em poder desta vez,
Aquele que eles esperaram. Ele está vindo em poder para a Noiva gentílica,
...” (Se vocês não perceber isso, Jesus vem em poder quando? Há só
quando Ele vir no rapto)... Ele (virá) está vindo em poder para a Noiva
gentílica, ... “(Gente se toda Mensagem que o profeta pregou, não é uma
Mensagem, que Cristo está vindo em poder, Ele está dando demonstração
do que Ele foi, do que Ele é, e do que Ele será. Os Selos é uma Revelação
disso, do que foi, do que é, e do que será. Lembra do parágrafo? Não
lembra. Eu pensei que você ia lembrar? É isto daí, é o Quinto Selo que Ele
fala sobre isso. Mas escuta aqui,)” ... Ele está vindo em poder para a Noiva
gentílica, e os judeus vão reconhecê-Lo”.
57. (Parágrafo) 50? 50 do quinto Selo, “e os Judeus irão reconhecê-lo”.
Parágrafo 50 do Quinto Selo. Os Selos é para revelar isso: O que era,
o que é, e o que há de ser. Tudo está ai exatamente nos Selos, mais o que eu
gostei, esse pedacinho aqui é muito bom, “porque Ele veio para os Judeus,
e os Judeus não o receberam”. Que poder Ele veio naquele tempo gente.
Que poder! Deus vindo no céu, nascendo na terra para morrer, para salvar,
que poder tremendo foi a vinda Dele, anunciada, que Ele viria para pisar na
cabeça da serpente, que tremenda vinda foi aquela, mas quando Ele veio os
Judeus rejeitaram, e nós reconhecemos.
58. Agora, escutem isso aqui outra vez: “...Ele está vindo em poder para
Noiva gentílica, e os Judeus vão reconhecê-Lo”. (É engraçado, que ai
ele não fala que os gentios que vai reconhecer? Porque tem que acontecer
como aconteceu lá atrás, Ele veio em poder para os Judeus, os gentios o
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reconheceram, Ele está vindo em poder para a Noiva, e os Judeus irão
reconhecer esse poder, porque os gentios não estão dando conta de
reconhecer. Gente dentro da Mensagem, com a Mensagem do profeta de
baixo do braço, igual os crentes com a Bíblia de baixo do braço, não sabe o
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós os crentes da Mensagem,
com a Mensagem dos Sete Selos debaixo do braço, na pastinha, a casa
cheia de livros do profeta e não sabemos que os Selos foram revelados.
59. Uma pena, eu tenho que fazer um casamento amanhã, senão eu ia
pregar outra coisa para vocês. Eu não tenho, ... eu tenho que
pregar, e principalmente aqui, eu tenho que pregar. Essa hora é hora final,
quando a expiação foi anulada. Para você, eu sei que você vai dizer assim:
“Mais pastor você quer dizer então que essa expiação aqui do Sangue de
Jesus, ela já foi anulada, o irmão Branham está mostrando aqui, que essa é
uma expiação de lamentação de expiação de rejeição. Entende? Uma
lamentação de rejeição, uma lamentação de rejeição da expiação, essa é a
lamentação. Oh que coisa, ele está mostrando isso fazendo um paralelo
daquilo do que aconteceu por Moisés, ferir a rocha pela segunda vez, e que
seria nesse tempo outra vez. Mais é difícil para as pessoas verem, que
exatamente agora, não sei que é aqui no 238, que o irmão Branham fala. É?
É isso aqui. É. (Parágrafo) 238 – “A Festa das Trombetas”.
60. “E a Mensagem do sétimo anjo, sob a mesma trombeta, sob tudo
mesmo, exatamente, o mesmo selo, é para que?” (Você sabe que o
mesmo selo qual é: O sétimo, sétimo selo). “...chamar o povo, a Noiva para
fora do Pentecoste e tradições do mundo para uma Expiação genuína, a
Palavra, Cristo”.
61. Então tem uma expiação de lamentação, para quem rejeite a Expiação
genuína, teve uma expiação de morte. Eles pagaram com
sua própria vida, com seu sangue, morrendo nas ruas de Jerusalém quando
rejeitaram a expiação de Cristo.
62. Hoje, gentios vão pagar também por rejeitar a expiação genuína, a
Palavra, Cristo, personificado na sua Palavra aqui, feito carne no
nosso meio. Aqui ó – A Mensagem do profeta, 238 “A Festa das
Trombetas”, mas a pessoa não enxerga isso daqui: Cristo? É personificado
que é, que é Cristo personificado? Cristo numa pessoa, Cristo num homem,
Cristo personificado na sua Palavra aqui, feito carne. Quer dizer aquela
Palavra, aquele Cristo personificado na sua Palavra, se fez carne aqui em
nosso meio.
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63. Isso é expiação, crer irmão, nessa terceira etapa é a expiação que o
povo da Mensagem está rejeitando igual os Judeus rejeitaram a
expiação do sangue de Jesus Cristo, e não pensa você, que você será
favorecido, porque diz: eu estou crendo que o cordeiro está no altar, eu
estou crendo que Ele está intercedendo lá naquele altar, então eu estou
melhor que esse pregador que está vendo uma expiação diferente feita pela
Palavra e que não é expiação por sangue, e ele diz: O meu vale mais pastor,
porque, o meu é por sangue, também o de sangue foi anulado. Quando
Deus traz a sua expiação por lamentação é hora que o povo tem que
perceber isso, vão lamentar agora, vão lamentar na tribulação ai será tarde
demais, tarde demais, por isso a Noiva não é grande, é você e não sua
esposa, é você e não seu marido. Vamos, vamos falar claro assim. A Noiva
é o individuo, a Noiva não é a família é chamada, a Noiva é a escolhida.
64. Mas a família é chamada para seguir o profeta, para andar no deserto,
para morrer no deserto, mais o eleito entra em Canaã. Amém!
65. Isso aqui eu quero já finalizar, isto aqui está muito claro, onde o irmão
Branham diz que aquela expiação foi anulada, a expiação de
sangue, foi anulada, quando Deus terminou com aquela expiação do Velho
Testamento e trouxe ao invés de sangue de bodes, agora trouxe o sangue de
Cristo. Termina a expiação do sangue de Cristo agora para o Cordeiro sair
do Trono com uma expiação agora através da personificação da Palavra
encarnada em nosso meio.
66. Oração Final: Senhor, se alguém pensa que nós estamos sem expiação
eles estão enganados, nós temos outra expiação. Porque
quando o Senhor termina um trabalho o Senhor começa outro. O Senhor
terminou o seu trabalho de sangue de bodes, e cordeiro e veio com o
sangue de Cristo, o Senhor terminou a Festa Pentecostal chamando a Sua
Noiva, e logo o Senhor vem personificado em carne em nosso meio,
trazendo a expiação, a Palavra, Cristo, essa personificação genuína em
nossos corações, em nossa vida.
Ajuda esse povo entender Pai, não é o que eu quero, é o que o
Senhor faz com o seu eleito.
Obrigado por tudo em Nome do Senhor Jesus, porque eu não dou
conta. Meu Deus, pelo amor de sua Palavra, faça isso por conta do coração
desse povo que eu tanto amo, mais eu não posso conhece-los porque essa é
uma obra do Espírito Santo.
Em Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém Senhor. Amém!
67. Término.
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68. Paz, saúde, felicidade na Palavra do pastor Osmar Rodrigues Costa. Fé
para vencer.
69. Hino: Sou feliz
Desde que encontra Jesus...
Mensagem manuscrita pelo Ir. Dario
Digitada por Graziela
Em 16/10/2006.
Cristina – MG.

