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A Festa das Trombetas
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 20 - A.
1. – Hino: Abertura
2. – Amém! Amém!
3. – Muito bem, nós vamos ler mais uma leitura da Palavra de Deus, eu
quero hoje ler com vocês a “Festa Das Trombetas”, alguns
parágrafos e por mais que a gente tenta fugir das Escrituras, para não se
tornar uma coisa repetitiva, não está tendo jeito não é? Nós temos que
voltar a Escritura do dia. Apocalipse 10, vamos ver desde o primeiro
versículo. Apocalipse capítulo 10.
4. Hino: Somente crer. Solado.
5. – Leitura Bíblica:
Ap. 10: 1 – E vi outro anjos forte que descia do céu, vestido de uma
nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste; e o
seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de
fogo;
Ap. 10: 2 – e tinha na sua mão um livrinho aberto. E pôs o seu pé direito
sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra,
Ap. 10. 3 – e clamou com grande voz, que como brama o leão, e havendo
chamado, os sete trovões fizeram soar as suas vozes,
Ap. 10: 4 – e sendo ouvidas dos Sete Trovões as suas vozes, eu ia escrevela, e ouvi uma voz do céu, que me dizia: Sela o que os Sete
Trovões falaram e não as escrevas,
Ap. 10: 5 – e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua
mão ao céu
Ap. 10: 6 – e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou o
céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar o que nele
há: Que não haverá mais demora,
Ap. 10: 7 – mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua
trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos
profetas seus servos.
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Ap. 10: 8 - E, a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e
disse: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em
pé sobre o mar e sobre a terra.
Ap. 10: 9 – E fui, ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E, ele disse-me:
Toma-o e come-o; e, ele fora amargo o teu ventre, mas, na tua
boca, será doce come mel.
Ap. 10: 10 – E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e, na minha boca,
era doce como mel; e, havendo comido, o meu ventre ficou
amargo.
Ap. 10: 11 - E, ele disse-me: Importa que profetizes outra vez, a muitos
povos e nações, e línguas e reis.
6. – Hino: Senhor é essa a minha oração...
7. – Oração Inicial: Amado Pai, todos nós estamos caminhando buscando
aquela Revelação que o Senhor deu ao seu profeta. Não
queremos nada novo senão aquilo que o Senhor já revelou, é novo, porque
nós não sabíamos. Estamos agradecidos por tudo isso, porque temos criado,
e aquilo que tinha que ser feito através do Sétimo anjo, o Senhor fez nesta
terra, e nós queremos cumprir a parte que nos cabe, tira toda a moleza, toda
a morbidão, toda a preguiça, e faça-nos ir ao anjo que tem o livro. Pedir e
comer. Em Nome do Senhor Jesus. Amém Senhor! Amém!
8. – Podem assentar.
9. – Hino
10. – Pregação: Tem um tempo de jubileu, mas tem uns que não podem
sair para o jubileu. O tempo é para todos, mas eles não conseguem sair
pelo motivo de estar preso em algum lugar.
11. – O irmão Branham no Parágrafo 94 – A Festa Das Trombetas, é muito
bom, quem quer marcar para ler em casa é bom ler... Então, a
gente tem que aprender antes que a coisa chega, para nos enredar, a hora
que chegar detecta aquele mal, tem uns que não detecta o mal, você vai
trabalhar, chega lá o chefe dá tapinha no seu ombro, você deixa a primeira
vez, segunda vez ele dá outro melhor, a terceira vez vai passando a mão no
seu cabelo achando bonito, e sempre odiou, e gostou do cabelinho curto, no
pensamento dele, ele diz: Esse cambelão está bom, porque? Você já está
sendo enredada, desde a primeira vez que permitiu ele te chamar de “bem”,
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“bem” não tem nome. Tem hora que é difícil. Agora, o homem se envolve
com poucas coisas, primeiro erro; é uma olhada, ninguém ficou sabendo.
Irmão, o tentado é tão desgraçado que você peca, os outros não sabe, só
Deus. ele começa no olhar, e ali você engana todo mundo, você enrola todo
mundo, e dá um samba, depois fala que gente da Mensagem não gosta de
samba, há eu vi tanto samba ai, e ele dançando Rok. A pessoa não percebe,
no erro, no pecado, a coisa está ali, é que eles estão enredados, eles não
conta de sair mais. E, quando não dá conta de sair, filho, acabou, você não
pode deixar a coisa chegar lá, por isso São Paulo disse que era para nós não
deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira. Ele disse: Irai-vos e não pequeis.
Ef. 4: 26 – Irai-vos e não pequeis; não se ponha o sol sobre a vossa ira,
Ef. 4: 27 – nem deis lugar ao diabo.
Para não deixar o sol se pôr, quer dizer: você irou cedo o sol ficou o
dia inteiro você não pediu perdão para acertar com a pessoa, o sol se pôs,
passou uma noite, tem gente que no dia de ceia que vai aceitar. O sol já põs
trinta dias, nasceu, e pôs, nasceu e pôs, e eles estão ai com erro na vida.
Porque não acertou? Foi envolvido. Tem hora que o erro está envolvido no
irmão, em irmã, o erro está envolvido em quatro ... Entre parentes, o erro
está envolvido entre amigos, a pessoa deixou se envolver. É uma
conversinha hoje, leviana, uma conversinha leviana amanhã, e vai
envolvendo. É um negócio errado hoje, uma mentirinha amarela clara,
amanhã amarela escura, eles colocam desse jeito. Por isso, quando Deus
trata, Ele trata como tudo mentira. E, Deus trata na base do pecado mãe,
incredulidade. Por isso, que o irmão Branham diz que fumar não é pecado,
beber não é pecado, mentir não é pecado, roubar mão é pecado, adulterar
não é pecado, o outro diz: Hei glória! Agora eu gostei. Sabe porque não é
pecado? Porque quem faz isso, já tem pecado mãe em si que é a
incredulidade. Aquilo não é pecado, são filhos do pecado. Pecado não é
beber, é a incredulidade, o homem fuma porque ele é um incrédulo, ele
bebe porque ele é um incrédulo, ele adultera porque ele é um incrédulo.
Alguém diz: Mas não pode. Mas, é isso daí que o ir. Branham ensinou, é
isso que é a verdade. Você não pode fazer essas coisas sem ser um
incrédulo no tocante o que você fez. Você é um incrédulo, você não era
crente, porque se você fosse um crente você não mentia. Você é um
incrédulo, por isso que mente. Oh não, mais vai na igreja, paga dízimo,
pode pagar o que você quiser, de qualquer forma o pecado mãe está ali
ainda. Então olha, não deixa se envolver.
12. – O problema que no Velho Testamento eles tinham uma cidade
murada, e tocava a trombeta, e um indivíduo dentro de uma cidade
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daquela não podia sair mais. Uma vez lá dentro está preso, acabou. Uma
vez amarrado dentro da católica, dentro da cidade murada, não sai de lá
mais, é ave Maria, santa Maria, daqui há pouco não vai nada mais. Uma
vez, preso dentro do pentecostalismo, e Pai, Filho, Espírito Santo,
Santíssima Trindade, é muro para todo lado, acabou, não tem jeito de você
sair de lá mais. Está preso. A pessoa está presa. Veio a voz da liberdade, o
jubileu, foi ouvido, a trombeta do jubileu. A trombeta do Sétimo anjo, é a
trombeta do jubileu, você tem que crer que é a trombeta da libertação,
assim como Jesus disse:
Jo. 8: 32 – “e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”.
Era o tempo da libertação. Hoje se você quiser ser liberto de credos e
dogmas, santíssima trindade, primeira e segunda etapa do profeta, que se
tornou uma doutrina perigosa, você precisa receber algo melhor, algo
maior, senão fica no muro. Não permita que ninguém faça um muro ao seu
redor. Você é livre. Como é bom ser livre, o que você acha? Como é bom
ser livre. Vocês são livres, vocês fazem o que vocês querem, vocês vão
aonde vocês querem, cometem o que vocês querem. O profeta diz: você
pode fazer tudo o que vocês quiserem, eu te garantirei que você não fará
nada errado, quando tem o Espírito Santo. Pode fazer de tudo porque a
pessoa está livre, porque a pessoa é presa no pastor é o muro dela, se a
pessoa é presa numa igreja a igreja é o muro dela, se a pessoa é presa numa
doutrina a doutrina é o muro dela, é a cidade murada onde a pessoa não
escapava, ouvi o soar da trombeta, “sai dela”, mais como sair? Está preso
dentro da cidade, está preso, tem um lar que é uma prisão, está preso dentro
daquele lar, ele não pode sair, daquele tipo de doutrina que tem aquela
casa, e quando Jesus chega, Jesus revira o lar. É interessante nós vamos
pregar paz, paz, paz, mas Jesus avisou através de São Paulo:
I Ts. 5: 3 – Quando lhe disseram: haverá paz e segurança, lhe virá repentina
destruição...”
Como é que vocês vão querer ganhar os outros só através de
paz. Ó irmãos, nós precisamos ter paz em casa, paz no trabalho, paz por
todo lado, nós queremos o mundo do anti- Cristo. Porque éramos escravos,
Jesus nos libertou, hoje eu posso ser livre, você pode ser livre, graças a
Deus, mesmo casados errados podem ser livres, dizer: Eu creio na Palavra
e a Palavra me libertou. Amem! Eu não tenho nenhuma cerca, nenhum
muro, nenhuma cidade murada, que eu sirvo, eu estou servindo ao Deus
que me libertou do mundo. Amém! Parágrafo 94. Da Mensagem: “A Festa
Das Trombetas”, então o profeta diz aqui:
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13. – Pr. 94. Mensagem: “A Festa Das Trombetas”. - ...Recorde aqueles
nas cidades muradas não podiam sair para o jubileu. Não, senhor.
Eles estavam dentro do muro, eles ficavam ali. Estava acabado, eles eram
escravos para o resto de suas vidas e tinham que ser marcados, não podem
sair. Agora, vem cá, pegue esse irmão, essa irmã, leve ao sacerdote.
Ninguém melhor do que os Francanos sabe melhor do que é sovela, porque
todo Francano já nasce é sabe o que e sovela.
14. – Então, já pegava o indivíduo, levava perto do sacerdote, e o sacerdote
tinha uma sovela, furava a orelha dele, ai acabou. Por isso
que você fica pondo brinco ai. Muitos já estão com a orelha furada dos dois
jeitos, furada para por brinco, e furada para não ouvir a Palavra de Deus.
Pode falar, não penetra, não entra,
Mc. 8: 18 – “...tem ouvidos mas não ouvem, tem olhos mas não vêem...”
diz o Senhor. Vai procurar o pastor, pastor eu vim aqui porque eu
creio do jeito que o Senhor prega, vem cá, eu quero continuar sendo
escravo da primeira e segunda etapa, o primeiro que pega fura a orelha,
você nunca saberá que os Selos foram legitimamente Revelados, nunca
saberá. Também nem endereço você vai ter mais, porque o endereço que
você tinha era de ajeitar a sua vida, ajeitou. Tem gente que só quer ajeitar a
vida, eles não querem saber de preparar a sua vida para o céu, para o
arrebatamento. Não estão preocupados muito com isso, eles querem ajeitar
a vida financeira, não importa que tipo de trabalho tem, que jeito que vem
esse dinheiro para casa.
15. – Pr. 105. Mensagem: “A Festa Das Trombetas”. – Disse, “Se
conhecesses a Moisés, Vocês me teriam conhecido, pois Moisés
escreveu sobre Mim”. E continuam muito cegos para verem isto! Vêem
quão humilde? Longe de toda tribulação e denominações e dos credos,
e tudo mais, Deus movendo bem na carne, na forma de um homem, o
Parente Redentor. Ela deve se identificar com Ele.
16. - – Pr. 106. Mensagem: “A Festa Das Trombetas”. Somos convidados
para sermos os filhos da Luz, para que possamos andar na Luz. (Pr.
106. Deixa eu ir mais um pouquinho aqui. Desculpe. 124. )
17. – Pr. 124. Mensagem: “A Festa Das Trombetas”. – Observe em
Apocalipse 10: 1 ao 7, todos os mistérios têm que ser revelados à
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Noiva através do mensageiro da igreja de Laodicéia. Alguém tem uma
Bíblia com a versão revisada? Se você tem, você observará ali onde diz, o
anjo, está entre parêntesis, ali diz, a águia (vêem) o mensageiro para a – a
igreja de Laodicéia (vêem), Apocalipse 10: 1 ao 7.
18. Pr. 125. Ele disse que isto – naquele dia que ele O viu descendo, e ele
comeu o livrinho. E ali havia... Ele colocou um pé na terra e um
no mar e jurou por Aquele que vive para sempre e sempre, que o tempo não
seria mais. E quando Ele o fez. Sete Trovões proferiram suas vozes, João
disse que ele estava quase para escrever; e Ele disse, “Não escreva”.
Vêem? E ele selou aquilo.
19. Pr. 126. – Agora, alguém disse, “Bem, aqueles Sete Selos então, irmão
Branham, que serão revelados nos últimos dias, alguns
grandes mistérios como nos aproximamos de Deus...” (O irmão Branham
vem e quando ele pregou a Festa das Trombetas em 1.964, em 1.963 ele
tinha revelado os Selos. Ele está falando aqui de Selos mais são Trovões).
... “Bem, aqueles Sete Selos então, Irmão Branham, que serão revelados
nos últimos dias, alguns grandes mistérios como nos aproximarmos de
Deus...” Não, senhor, isto não pode ser. “Quem tirar uma palavra desta
Bíblia ou adicionar uma palavra a Ela, sua parte será tirada... do Livro da
Vida”. O que é isto, é uma revelação do que tem faltado lá atrás, para
trazer... Isto já foi escrito aqui; está aqui... (Tem hora que você precisa lutar
muito para crer, outros crê com facilidade. Os Sete Trovões está escrito na
Bíblia, capítulo 10, está dentro da Bíblia, não escreva. E a Bíblia não pode
aumentar nem diminuir, mas no dia da voz do Sétimo anjo, ele ia revelar o
que não estava escrito. Ai William Branham vem e alerta nossa mente, não
pode ser assim, porque não pode aumentar nem diminuir, esses Sete
Trovões está ai dentro, está escrito ai, eu precisava de um profeta para falar
isso para mim. Olha aqui: O que é isso que é uma Revelação, do que tem
faltado lá atrás, “... Isto já foi escrito aqui; ...” ou você acha que ele estava
mostrando outro Livro? É a Bíblia: “...Isto já foi escrito aqui; está aqui; é
para revelar o que foi escrito (vêem?), porque você não pode adicionar
nada a isto, ou tirar uma Palavra Disto”. Não pode, não, quando você ouve
a Revelação dos Sete Selos, é exatamente cada Selo num Trovão. É um
mistério durante as Sete Eras da Igreja, se deixasse João ia escrever o que a
história tinha que mostrar, mas não precisava, porque está escrito em
símbolo na Bíblia, e quando viesse o Sétimo anjo, ele revelaria os símbolos
para nós, e ficamos conhecendo o que era estes Sete Trovões. Durante um
período, Sete Eras, veio então Deus desvendando. Porque que diz: João não
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escrevas? Porque ainda Eu vou fazer o primeiro Selo cumprir João. Espera
um pouco. Não escrevas. O Cordeiro vai abrir o Primeiro Selo, e o que vai
sair é um cavaleiro, um cavalo branco, então não escrevas. O que é Porque
então, vai ser aberto ainda no dia, e ai foi aberto na Primeira Era, e eles não
perceberam, mais João veio e lembrou a igreja: “Filhinhos o anti- Cristo,
está no vosso meio; vocês estão esperando faz muito tempo, ele já está ai.
Tem gente que está esperando a besta, a besta já está ai. Tem gente que está
esperando mais: “Oh quando a besta chegar vai marcar a mente das
pessoas”, e eles estão esperando raio lêiser marcar 666 na cabeça deles, já
está marcado, é Santíssima Trindade, vocês estão marcados com a marca da
besta, e ainda não sabem pentecostais. Denominação é marca da besta, diz
o profeta, até denominação já é a marca da besta, está murado, está dentro
de uma cidade murada, numa igreja murada, onde você não pode ouvir
nada mais que batista prega, nada mais do que a assembléia prega, nada
mais do que pastor Osmar prega, nada mais do que pastor Joaquim prega,
ninguém pode ouvir mais nada do que aquilo, é muro, é denominação, “sai
dela povo meu”, sai do muro. Não sou contra ninguém, sou contra eu
mesmo. Amém! Deixa eu fazer aqui uma cerca, dizer, vocês vão escutar o
profeta mais ninguém, nada disso, escuta quem você quiser. Escuta quem
você quiser, leia o que você quiser, Paulo diz: “Leia de tudo e retem o que
é bom”. Se você não sabe reter o que é bom, isso não vai adiantar nada para
você mesmo, porque você não tem nem Revelação, porque todo revelado
pode ler de tudo, e retem o que é bom.
20. – Irmão Branham, passou lá no mato, ele viu uma carteira de um maço
de cigarro, e ele passou por aquilo, e ele foi embora, o Espírito
Santo falou para ele: “Volte e tome aquilo”. Tomar uma carteira de cigarro
vazia? Irmão qualquer um podia duvidar e dizer: O que que é isso? Não é
Deus que está mandando eu por a mão nisso não, porque espírito Cristão,
de primeiro que era assim, que aquele espírito cristão que nós tínhamos fez
uma coisa irmã? Tem televisão? A senhora nem limpa e pronto. Você
lembra desse espírito Cristão? Nem põe a mão no aparelho. Hoje vai
assistir novela, vai assistir filme. Aquilo que não precisa por a mão, a mão,
hoje está dando lustro. É o espírito religioso. Agora, o que fez o irmão
Branham? Voltou e tomou aquele maço, aquela carteira de cigarro vazia, e
na carteira de cigarro vazia, e na carteira de cigarro, tinha umas letras que
deu para ele pregar uma Mensagem, Deus deu uma Mensagem para ele
através daquilo ali. Estava escrito: “Um filtro do homem que pensa e o
gosto do homem que fuma”. Estava escrito na carteira de cigarro. Ele veio
e pregou para nós, a Mensagem: “O Filtro Do Homem Que Pensa”, ele diz:
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Se o homem pensar ele não fuma. O filtro do homem que pensa, mas lá na
carteira estava escrito, o gosto do homem que pensa. Quer dizer, ai o
individuo ate: “hum”, o gosto do homem que fuma, mas o irmão Branham
pegou aquela carteira de cigarro, e tirou uma Mensagem e pregou : “O
Filtro Do Homem Que Pensa”, se você pensa, você nunca fuma, se você fôr
um homem que pensa, você nunca fuma. E tem uma coisa, a igreja é um
filtro diz o profeta. Ela filtra o o que ela que, ela só filtra o que ela que, isso
não pode, aquilo não pode, mas o dela pode, não presta mas ela pode,
passa. É um filtro falso, e o filtro sempre é problemático. O indivíduo que é
fumante, ela não sabe? Se ele fumasse um cigarro de palha, olha uma
fumaça que ela tirava já dava para ele ficar tonto, principalmente se jogar
perto de nós, cai de de bruços já não é? Então o indivíduo fuma, aquilo ali
satisfaz como ele dentro logo. O que é o filtro do cigarro? Quer dizer, a
vontade, é o malabarismo, porque o filtro consegue segurar o alcatrão, e o
indivíduo suga, suga, só vai a fumaça e o alcatrão fica, fica no filtro e ai
com vontade de fumar, fuma um e ascende outro, fuma um e ascende outro,
é um malabarismo para vender mais cigarro, e assim você vai ver a igreja,
ela filtra o que ela que. Entra qualquer tipo de membro, cabelo cortado não
precisa consertar, saia curta não precisa consertar, e homem mentindo não
precisa consertar, e homem adulterando não precisa consertar, e a coisa
continua toda podre, e não precisa consertar, hoje eles estão admitindo
tudo, mais assim chamadas as igrejas evangélicas, porque é o filho da
igreja, mais o gosto do homem, sem Deus. o homem que tem o filho por
uma denominação, ele não tem gosto de Deus, o dia que ele tem ver o gosto
de Deus, ele não fuma numa denominação. Já viu aquele ditado: “Não te
fumo de jeito nenhum”. É isto ai. Agora, o indivíduo que não tem luz, sai
de uma igreja, passa para outra, e tem um que diz: Que são todas iguais.
São tão cegos, e na verdade quase tudo é igual mesmo. Todos crêem na
“Santíssima Trindade”, doutrina não existe, é tudo igual. Agora, deixa um
verdadeiro eleito irmão, deixa um verdadeiro eleito tomar essa Palavra aqui
ó.
21. – Eu queria terminar com o 127. eu estou com quatro minutos aqui.
127. Olha aqui:
22. – Parte Pr. 127. Mensagem: “A Festa das Trombetas”. – “Quem tirar
uma palavra ou adicionar uma Palavra a Isto... “Esta é a completa
revelação de Jesus Cristo, ... (A Bíblia é a completa Revelação de Jesus
Cristo, ou)... e os Sete Selos tinham os mistérios escondidos do que tudo
isto era... (Tinha os mistérios escondidos do que tudo Isto era)..., e estava
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suposto a abri-lo no último dia, na era de Laodicéia, no fim do tempo.
Graças a Deus, aquilo termina a Mensagem para a Igreja. Aquilo termina
isto, quando olharem para trás ... (O irmão Branham não mandou você nem
olhar para a frente agora, porque a Revelação disto daqui não está para
frente, está para trás. Vocês estão me entendendo? Pelo amor de Deus.
Estão me entendendo?)..., quando olharem para trás... (Quer dizer, olha
agora para 1.963, olha para trás, olha para 1.964, 1.965; olha onde foi
revelado, a gente ouve mais não olha para frente, e ainda vai estourar o
sétimo trovão, os Sete Trovões lá na frente não, não olhe para a frente não,
olhe para trás não, já explodiu lá atrás, vai lá atrás, procura ele lá atrás, não
precisa pensar que ele está lá na frente que ele não está não, ele está lá
atrás, olhe aqui ó? Graças a Deus, aquilo termina a Mensagem para a
Igreja). ... Aquilo termina isto, quando olharam para trás, e virem o que tem
acontecido, e virem para onde tudo isto foi trazido, aquilo termina com isto,
a Era da Igreja.
23. – O irmão Branham deixou para nós ficar aqui olhar para trás já,
quando você puder olhar lá para trás aquilo termina com isso,
termina com a Era da Igreja, mas quando olhar para trás, não adianta ficar
olhando para frente não, Deus vai fazer grandes coisas ainda, irmão, Deus
já fez. Nós precisamos é descobrir o que Deus fez, por isso que eles não
estão dando conta, nem o Cordeiro que saiu do trono, não dão conta de ver,
porque? Porque eles estão olhando para frente, diz: Agora tem de olhar
para trás. Não adianta: há mais Jesus falou, “olhai para a mulher de Ló, que
ela não olhou para trás, vocês vêem? Agora, a mulher olhou para trás não
porque não podia olhar para trás, mas o Sétimo anjo diz: Olha para trás.
Agora a coisa mudou. O povo precisa ter em si: Aqueles grandes da Casa
de Ló disseram para ele: Vocês vão mas não olhem para trás. O irmão
Branham, o anjo da Noiva, diz: Mas quando vocês olharem para trás, quem
tiver lá na frente olhar para trás, vocês virem tudo isso, para onde foi
trazido tudo isso. Aquilo terminou com isto, com a Era da Igreja. Alguém
está esperando terminar ainda? Então não adianta olhar para trás porque
tudo termina, porque a Revelação dos Selos, veio exatamente ao termino da
Era da Igreja. O Cordeiro saiu do trono quando terminou a Era da Igreja,
terminou a intercessão, o último eleito entrou, ai termina a Era, o último
eleito entra, o Cordeiro sai do trono porque já venceu o seu trabalho, tomou
o Livro e diz: Agora, vou revelar o que está escondido nesse Livro, durante
todos esses milênios, foi isso. Vai fazer? Não, já fez. O Cordeiro não tem a
Revelação dos Selos, Ele já revelou... Tem irmão simples por ai, eles
rejeitaram igual a nós, ou melhor que nós, sem ter pastor perto deles, eles
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rejubilam que eu tenho que sorrir com eles, tem gente pertinho de nós aqui,
como isso é maravilhoso, como isso é bom. Tem um que vai vir para ser
batizado agora. Se der tudo certo, não é? Domingo. Dia de ceia. Que eu
saiba, se ele vier só tem ele para ser batizado por enquanto. Agora, o que é
isso? É luz para o eleito, o eleito vê a Palavra da Era manifesta em carne.
24. – Oração Final: Muito obrigado Senhor, por podermos superar esses
muros denominacionais, aquilo que nos cerca, muros da minha
própria razão, do meu próprio intelecto. Eu quero vencer cada dia, muro
das minhas próprias dúvidas, eu quero vencer cada dia, eu não quero estar
preso em nem um muro, eu quero estar livre, porque o Senhor me libertou e
libertou esse povo, estamos agradecidos por esta luz nesse dia final. Muito
obrigado em Nome do Senhor Jesus Cristo. Amém Senhor! Amém!
25. – Hino: A escuridão da noite...
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