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A Gravidade Perdeu Sua Força
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 5 A e B.
1. Hino: “Fé para vencer”.
2. Amém! Amém!
3. Nós vamos a leitura em Gn. 5: 22 –24.
4. Hino: Somente crer (Solado)
5. Gn. 05: 22 – E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalá,
trezentos anos e gerou filhos e filhas.
Gn. 05: 23 – E foram todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e
cinco anos.
Gn. 05: 24 – E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto
Deus para Si o tomou.
6. Oração inicial: Amado Criador, só o Senhor pode entrar em cena, e nos
ajudar. Porque a Mensagem é poderosa, e ela é transmitida pelos
vasos mais fracos, e para suportar Senhor, uma Mensagem desta, esse
corpo só precisa de uma coisa: Eleição; senão ele explodiria, porque, o
vinho novo que tem vindo a nós, e tão tremendo, que não pode, um corpo,
como um odre velho, suportar. Precisa da transformação, da mudança. E
estamos aqui, aguardando esta obra de transformação para o rapto, de uma
hora para a outra, e como o Senhor vem trabalhando até aqui, creio que o
Senhor fará esta obra completa. Fale conosco, ajuda o seu povo, e nos
orienta para a glória do Seu Nome. Amém Senhor. Amém.
7. Podem se assentar.
8. Eu quero falar hoje: “A Gravidade Perdeu Sua Força”.
9. Pregação: O próprio título dá vontade sair voando. Certo? A Gravidade
Perdeu Sua Força. Não é nada meu, é do profeta. Eu não
tenho nada, tudo que tenho está aqui na Mensagem, mas quando bati os
olhos nesse pedacinho, a Mensagem veio, e eu fiquei sossegado.
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10. Vamos começar com Noé. Vocês conhecem Noé? Ouviram falar dele?
Nos dias de Noé, sua Mensagem era diferente de todas, e diz o
irmão Branham, parágrafo 56 em diante, vamos ler hoje: Apocalipse 4,
segunda parte. Ele disse a Noé lá atrás, (Enquanto estamos entrando no
estudo, não é?) Ele disse: “Vai chover”.
11. Ora, não havia nenhuma nuvem no céu, e Deus disse para Noé: “Vai
chover”.
12. (Pr. 56) “A maior corrente de água, era um braço de rio através do qual
irrigava a terra uma pequena fonte em algum lugar. Esta era a
maior corrente de água que existia”. E Noé recebeu uma Mensagem de
enchente: “Vai chover”, e só tinha um braço de água, um córrego, mais a
Mensagem que ele recebeu: “Vai chover”, vai inundar o mundo. Essa
Mensagem sempre é louca.
13. A única via de escape era a Arca, era escutar esse louco, se vocês
quiserem ser salvos... Alguém olhava: “Olha ali, o quanto de água
que tem Noé? Olha ali? Muito mal dá para molhar as solas dos pés, você
sabe que não tem mais do que isso daí. Deus disse que: “Vai chover”.
Nunca tinha vindo água do céu, era tudo aqui em baixo, e ele dizendo: “Vai
chover”. Não importa o que vocês pensam, o que vocês crêem, agora ele
teve pelo menos a sua família com ele. Quando a gente tem pelo menos a
família, ta bom, e quando não tem nem a família. Hem? No caso de Enoque
que não teve nem a família. Noé ainda teve a família para andar com ele,
mas Enoque que não teve família para andar com ele. Tem hora que você
anda com Deus como Enoque andou, tem que andar sozinho, se quiser
companhia tem que pedir para Jesus mesmo. Senhor só o Senhor é meu
companheiro, não tenho esposa, não tenho filho, não tenho marido, mas Tu
és a minha companhia. Aleluia.
14. (Pr. 57 Ap. 4 – 2º parte). (Agora) As pessoas diziam: “Como no mundo
vai cair água lá de cima? Mostre-me onde ela está lá em cima
com todo aquele sol quente”. (Vêem?). (Eles desafiaram a Noé, você fala
que vai chover, me mostra, aonde tem água lá em cima, não tem nem
nuvens! Aonde tem água lá em cima). “Se Deus (dissesse) para construir”
(Ou) “Se Deus disse para construir uma arca, que isto estaria vindo, é
minha obrigação construir a arca e preparar”, (não importa se eu olho para
o céu e não vejo nuvem, que já dá uma sinal de chuva, mais não tem sinal,
a gente tem que crer seu sinal. Tem gente que só crê com sinais, e quem
creu com sinal, Jesus chamou aquela geração, aquela raça perdida daqueles
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dias: “Vocês estão atrás de sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o
do profeta Jonas. Ficou três dias, e três noites no ventre do grande peixe,
esse é o sinal, eles nunca perceberam aquilo. Eles estão atrás de sinais,
mais quando Deus diz algo; o que você tem que fazer, a minha obrigação
pelo menos é pregar, e ficar esperando, Deus falou que vai acontecer, então
vai acontecer. Eu creio que vai, você crê?)” porque está vindo Ele é Jeová
Jire: (Deus proverá) Ele pode prover água ali em cima. “(Você deve crer
também que Ele pode prover cura para você. Ele é Jeová Jire: Provedor de
libertação, provedor de cura, provedor de salvação porque Ele prove tudo,
tudo vem Dele, Ele tem poder sobre todas as coisas)”.
15. (Parágrafo) 58. Ap. 4 – 2º Parte. “E a única coisa que Ele fez foi
permitir que os homens tolos, homens imbecis, agissem exatamente
com sua ciência, para fazer acontecer o que Ele sabia, que viria. Deus
nunca destruiu o mundo, o homem destrói o mundo. Deus não destrói nada;
Deus tenta preservar tudo. O homem destrói a si mesmo através do seu
conhecimento, como ele fez no jardim do Éden, na árvore, e assim por
diante. E então algum fanático pega algum poder atômico em algum lugar
que... Eles o tinham”.
16. (Parágrafo 59 – Ap. 4 – 2º Parte). “Eles... Eles podiam trabalhar com
isto então, porque eles podiam fazer coisas então com aquilo que
nunca aprendemos ainda. Não estamos tão adiantados assim”. (O irmão
disse que a ciência do tempo de Noé está mais adiantada do que nosso
tempo ainda. Era mais adiantada do que nosso tempo). “Talvez leve três ou
quatro anos ainda, ou antes que possamos fazes isto, fazer o que eles
fizeram.
17. (Parágrafo 60 – Ap. 4 – 2º Parte). “Eles construíram as pirâmides e a
esfinge e coisas assim. Nunca poderíamos fazer aquilo. Não
poderíamos reproduzir aquilo; não há maneira para fazermos aquilo, a não
ser que tenhamos o poder atômico. O poder da gasolina, o poder elétrico,
não levantaria nenhuma daquelas grandes pedras; não a moveria do chão. E
algumas delas são da altura da quadra de uma cidade, levantada no ar, e
pesando um bilhão de toneladas. Como eles as colocaram ali em cima?
Vejam, eles sabiam”.
18. E hoje, com todo desenvolvimento da ciência, não conseguimos fazer
um pirâmide daquela olhando para trás pensa, aquele povo era
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idiota, eles eram sábios, mais sábios dos que os de hoje. A corrupção era
tamanha que aquilo; Deus teve que dar um fim. É como está chegando a
corrupção de nossos dias.
19. (Parágrafo 61) 61, – Ap. 4 – 2º Parte – E Eles perderam aquilo; alguém
deixou uma daquelas bombas atômicas voar para a tela de
algum outro, lá atrás nos dias, porque: “Como foi nos dias de Noé”, como
foi, aquele tipo de civilização, aquele tipo de pessoas inteligentes. “Como
foi nos dias de Noé, assim também será, assim também será na vinda do
Filho do Homem”, uma repetição do que foi. Vêem?
20. Você procura imoralidade, lá nos dias de Noé, só olhar hoje a
imoralidade que tem, todo pecado que você vê hoje. Isso daqui é o
cumprimento dos dias de hoje, o que aconteceu lá, está se repetindo aqui. A
gente só tem visto uma repetição dupla da coisa aqui, porque nos dias de
Noé, veio chuva, veio água, e o que havia nos dias de Noé, era “Casamento
e Divórcio”. Mas o Senhor Jesus, Ele viu o que ia acontecer na nossa Era
dois acontecimentos, era um acontecimento duplo: Nos dias de Noé –
“casamento e Divórcio”; mais nos dias de Ló – “Homossexualismo”.
Também estaria nos nossos dias, são duas pragas, duas maldiçoes para o
povo do Fim dos Tempos, e uma benção especial para o povo do Fim do
Tempo, à vinda do “Filho do homem”, para quem viu, e para quem vê e
para quem crê. Você vai começar a ficar leve, isso não é loucura minha
não, não é loucura não.
21. Porque a Lei da Gravidade, olha para para vê: a Lei da Gravidade não
é essa, a Lei da Gravidade da sua mão é essa, é para baixo, é a
Lei da Gravidade. Para você fazer assim ,ou assim, você tem que vencer a
Lei da Gravidade. E você pode ver, se tiver com um derrame, e ainda não
foi curado, você não consegue vencer a Lei da Gravidade, você não levanta
a mão, você não se move, porque algo está te paralisando ali. Mas a igreja
Noiva ela tem uma promessa de Deus, que a gravidade perderá o seu poder
sobre ela. A gravidade. Na gravidade você tem que ficar... Eu não entendo
muito dessa lei, não, vou falar só do que eu entendo, que é muito
pouquinho, porque se pegar um especialista da Lei da Gravidade, da Lei da
Física, para falar sobre isso, moço, isso vai muito longe, se você pegar um
pastor sábio, mais por enquanto é um ignorante que está falando com você.
Então eu vou falar só daquilo que eu sinto, que eu percebo, que eu vejo,
que esta Lei da Gravidade, que você precisou levantar a mão algum dia,
vencer a Lei da Gravidade, para dizer: “Eu aceito o Senhor Jesus Cristo
como meu Salvador. Começou por aqui: “Eu creio no Senhor Jesus Cristo
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como meu Salvador”, a Lei da Gravidade dos meus braços perdeu força,
ela perdeu o poder, ela queria que eu não aceitasse, que eu não levantasse, e
o pregador falou, e o pregador convidou, quem quer receber o Senhor
Jesus? Talvez era no tempo dois Metodistas, diz o profeta, que usava muito
isso, mas perdeu a Lei da Gravidade, perdeu as forças sobre os meus
braços, e o que eu fiz na hora, levantei minhas mãos, e disse: “Eu aceito o
Senhor Jesus”. A Lei da Gravidade naquela hora caiu, diz: Não pude com
esse rapaz, não pude com essa mulher, não pude com esse homem, a Lei da
Gravidade, ela perdeu seu poder, perdeu sua força, mas estamos aqui na
terra atôa, porque não viemos aqui atoa. Nós viemos para provar ao mundo,
que Deus tem filhos aqui na terra e nós viemos para provar para a Lei da
Gravidade, que ela não tem poder sobre nós. Que qualquer dia deste, eu
vou ficar tão leve, tão leve, que a Lei da Gravidade que me faz sustentar na
terra, ela perderá o poder sobre mim, e eu subirei, você subirá, e nós
sairemos da terra. Aleluia.
22. Algo tem que perder seu poder, para você perceber que você tem
poder. O diabo tem que saber que perdeu o poder, para que eu saiba
que eu tenho poder. O diabo sabe que ele perdeu o poder sobre a morte,
porque Jesus, venceu a morte e chegou lá na casa de Satanás, e disse para
ele: “Aqui estou rapaz. Aqui eu estou. Você não tem poder sobre a morte
mais”. Meteu a chave na porta do inferno, e da morte, abriu, e tirou os Dele
lá de dentro. Aleluia.
23. O crente tem que entender isso. Cada dia que eu escuto uma
Mensagem, cada dia que eu vejo um tópico desse, eu não preciso
passar o dia inteiro em oração, o dia inteiro lendo, eu não preciso, uma
coisinha, uma palavra vivificada no coração, você voa, você vai a
eternidade. Na mesma hora que você está aqui, você está lá no céu, você
passa por todos os lugares, passa pela eternidade viu satanás! Porque o
diabo tem a sua hora de passar perto de nós, e falar também para nós:
“Você viu?” Olha aí. Ai. Olha para você vê: Ai. Me dá um comprimido ai,
me dá um antibiótico, o diabo fala assim: “Você viu?” Sim. Agora, sempre
você pega a promessa do dia, e passa na fuça de satanás, e mostra para ele:
“Você viu satanás?” Você viu que nós estamos descobrindo que nós não
vamos ficar na terra mesmo? Já percebeu isso satanás? “Que nós
descobrimos que nem a gravidade tem poder sobre o eleito? A gravidade
tem poder sobre todo mundo, mais ela tem que saber de uma coisa, é a lei é
o que nos sustenta aqui. E quando eles fizeram o pequeno aviãozinho, eles
disseram: “Não pode voar, não pode passar do sessenta, não pode passar de
oitenta, porque a Lei da Gravidade não permite, ele vai desintegrar”. O
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homem provou, que ele podia fazer um aparelho, podia fazer um avião, e
quando o primeiro fez, quem sabe na primeira etapa, o aviãozinho, e voou,
daqui ali, e caiu, como uma galinha, como um franguinho, porque eu
também tenho asas, eu posso voar, e voa um pouquinho bate o papo no
chão, mais daqui há pouco chama uma pombinha, ela voa mais alto um
pouco, chama um urubu, ele voa mais alto um pouco, chama um falcão, ele
voa mais alto um pouco, chama uma águia. Hei. Aleluia! Chama uma águia
para você ver aonde ela vai.
24. Meu irmão, você pega um evangelista ele vê uma coisinha ali, você
pega um pastor mais uma coisinha ali, você pega um apóstolo ele vê
algo mais ali, você pega um mestre, e ele vê algo mais ali, mais pega um
profeta, ele vê a eternidade, ele vê o que foi, ele vê o que é, ele vê o que
será. (A congregação aplaude muito). Tudo esta perdendo para esse
mistério, todas as leis perderão sua força sobre os eleitos. A lei do cabelo
cortado mulher, perderá força sobre você, perderá a gravidade. A lei do
cabelo cortado, vai ter que perder, porque você vai deixar o cabelo
comprido. E a lei da gravidade do cabelo curto, vai ter que dar no pé. A lei
da gravidade da saia curta, esse sapato de salto alto que você ainda está
usando, qualquer dias desses, você vai perceber que dessas coisas aquela
irmã caminhou para o inferno, e que você vai para o mesmo lugar, e você
vai querer a Palavra verdadeira, que vai começar... Você vai começar
perder a Lei da Gravidade do salto alto, e vai começar o médio, vai
começar um que não prejudica a sua saúde, e que não te dá varizes. Larga
dessa ilusão gracinha, belezinha, amor. Isso vai te dar varizes,vai te
rebentar a perna toda. Quando você estiver mais velha, você vai dar uma
olhada para a perninha assim, quando era solteirinha, traia todo mundo,
agora está cheia de caroço. Agora, quem gosta, quem crer? Mais vai ver o
que você faz na vida. Você estará colhendo desse fruto lá na sua velhice,
vai colher esse fruto. Porque não percebe essas coisas? Porque, tudo isso
tem que perder a força; o pecado não tem domínio, não terá força sobre
vós, diz a Bíblia. O próprio diabo perde a força. Sabe o que é um diabo
desmascarado? Um diabo mulambento? Um diabo que chega perto do
eleito, ele cai tudo, ele não dá conta, porque o poder dele perdeu, e o nosso
poder ganhou, ele perdeu, e nós ganhamos, e quem foi que fez isso? Jesus.
Desde lá de trás, quando Adão perdeu todo poder, e aquele poder que Adão
perdeu, até o Livro que ele perdeu, teve que ir para a mão de Deus, o Livro.
E foi por isso, que o Cordeiro teve que vir, foi por isso que o Cordeiro teve
que interceder, foi por isso, o Cordeiro veio restaurando tudo. Olha aqui o
Livro outra vez. Que Livro? O que que Adão perdeu: Está aqui. O que
Adão perdeu? Irmãos, Adão não perdeu Caim, não estava escrito nesse
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Livro; Adão não perdeu Balaão, não estava escrito. Adão não perdeu Judas,
na estava escrito. Adão não perdeu o anti-cristo,não estava escrito. Adão
não perdeu o anti – cristo, não estava escrito no Livro da vida; Adão
perdeu eu, Adão perdeu você, Adão perdeu os grandes profetas, Adão
perdeu aquelas mulheres pobres que amavam Jesus. Adão perdeu tudo,
perdeu esse poder, esse Livro que continha os nossos nomes, que continha
essa raça perfeita dos céus. Adão vendeu, Adão perdeu, Jesus veio aqui e
disse: “Eu acabo com esse poder de satanás que venceu o primeiro Adão,
eu quero ver ele me vencer”. E Jesus chegou e venceu nas primeiras três
tentativas lá no monte da tentação. Ele venceu dinheiro, mulher e fama, Ele
venceu a satanás de toda a forma de que você pensar, Ele foi para o
Calvário, e derrotado a vista dos homens, Ele estava pisando na cabeça da
serpente. Ele foi para a sepultura para sorriso de satanás, mas quando
satanás chegou em casa: olha Ele, Jesus; batendo na porta outra vez. É
quem? Não pode ser...
25. Eu já preguei isso para vocês não é? Quem pode ser? Não pode ser Ele,
não pode porque eu vi Ele morrer, eu transpassei Ele lá na cruz,
estava com uma coroa de espinho, e eu ainda fiz aquele romano meter uma
lança no coração Dele, e eu vi sair água, sair sangue, eu vi Ele dizer: “Pai
tudo está consumado, nas tuas mãos Eu entrego o meu Espírito”. Ele
perdeu o poder, ele perdeu a força, não pode ser Ele vamos abrir a porta.
Pode abrir a porta ai capetinha. Abriu a porta e ele disse: “É Ele ainda, é
Ele mesmo”. Ele está aqui outra vez...
26. Meus irmãos, estas coisas é para mostrar que satanás perdeu o poder,
satanás... Ele pegou as chaves da morte e do inferno, Jesus foi lá e
tomou dele, através de sua própria morte. Ele foi lá e tomou as chaves de
satanás, da morte e do inferno, e trouxe e veio no Apocalipse, e disse: “Isso
é nosso. Eu sou aquele que está vivo, estive morto, mas eis que vivo pelos
séculos dos séculos”. Amém. Ai tenho... Oh coisa boa. Tenho as chaves da
morte e do inferno, isso quer dizer, conquistei aquilo que Adão perdeu,
jogou por água abaixo, mãe eu conquistei. Eu tenho, eu tenho casamento de
fé, eu tenho um lar de fé, eu tenho a saúde outra vez, eu tenho a benção
física, eu tenho o poder de Deus.
27. A igreja precisa chegar a isto. Ela está precisando disto, porque tudo foi
perdido, mas Jesus, graças a Deus, Jesus trouxe tudo de volta para
nós. E sabe de uma coisa, depois que Ele venceu, depois que Ele
ressuscitou, e ficou com, e ficou com os discípulos dias, quarenta dias, por
quarenta dias, daqui a pouco Ele diz: “Vocês fiquem em Jerusalém, até que
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do alto sejais revestidos de poder, e eles foram para Jerusalém. Muito bem,
mas antes de ir para Jerusalém eles deram uma paradinha a hora que Jesus
despediu deles, deixou eles em paz, eu tenho que voltar, e Ele como... A
Lei da Gravidade perdeu a força, e Jesus começou a subir, Ele começou a
subir. Amém! Ele começou a subir na vista deles, e uma voz veio: “Varões
porque estais ai olhando para cima, esse Jesus que vocês tem visto subir,
Ele há de voltar assim como para o céu os vistes ir”, e Ele foi ocultado
numa nuvem, mais Ele há de vir assim. Aí o poder da gravidade perdeu a
lei, e a força, ficou tão bambo perto de Jesus, como diz ele, o seu peso, um
homem de cinqüenta quilos, o seu peso, você não pode subir, dá um
pulinho. A Lei da Gravidade mostra isso. Dá um salto mortal, dá um pulo
ai para ver. O que que é você pode fazer, olha até aonde você vai, mais não
passa disso meu irmão, não passa disso, mais a igreja de Deus é diferente,
ela sabe que essa Lei da Gravidade perderá a sua força até para com seu
corpo, “porque esse corpo corruptível, será transformado no incorruptível e
nós subiremos”, que jeito? Você dá um pulinho ai para você vê. Como sair
da terra? A Lei da Gravidade está pesando tanto que parece que... Olha nós
pesamos 50 quilos, 70 quilos, parece que pesa 100, 200 quilos, fica
amarrado no chão, tem hora que você para andar tem que arrastar o pé,
arrastar a perna. Não está agüentando, é uma Lei da Gravidade que pesa
sobre seu próprio corpo, e diz: Você está limitado a isso, você não pode
passar disso, lembrem então dessa lei da física, eles mostraram isso que o
homem se desintegraria se corresse muito, hoje o homem está provando
para a própria ciência que não desintegraria coisa alguma. Olha, eles
correm muito. Olha a velocidade que eles viajam, seus aparelhos
permanecem intactos, normais, o que é isto? Oh foi descobrindo. Gente é
isto que se descobre, se você está numa igreja que não tira os pés do chão,
mude. Se você está com uma mensagem que está muito agarrado na terra,
muito agarrado em casa, muito agarrado em família, e não em Deus, mude.
Você tem que sentir alguma coisa se desprender, se soltar daqui de baixo, e
você vai começar a perder, o que você tinha, a força da gravidade, e agora
você percebe que aquela força foi perdida, e o seu corpo começa a levantar.
Não é invenção minha não. Vocês viram Enoque? O que que a aconteceu
com Enoque? A Lei da Gravidade segurava Enoque todo dia, ele andava
com Deus todo dia, teve um dia que a Lei da Gravidade pelejou com ele, e
começava segurar ele, você tem quilos Enoque, você não pode sair da terra
Enoque, anda só aqui. Não pode sair e Enoque começou a pisar lá em cima,
e não tinha terra mais, mais ele começou a pisar, e os pés dele foi
levantando da terra, e Enoque foi embora, foi embora, a Lei da Gravidade
perdeu a força sobre ele, e ele subiu, é isso que nós temos que fazer, nós
estamos amarrados aqui na terra, porque há muitas leis nos prendendo, a lei
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do amor fraterno, a lei do companheirismo nos prende aqui, a lei de marido
e mulher muito bom, é preciso amor mais você tem que saber de uma coisa,
que o arrebatamento, a hora que der, olha, aquele que é de Deus, ele perde
aquela lei aquela força que o segura na terra, e ele vai sair de casa e vai
embora, sai da cama e vai embora, a mulher não vê, o marido não vê, e
aquela pessoa foi embora, será o que que aconteceu? Se pudesse ver a
pessoa subindo vai ser tão leve, vai ser tão leve, e como que eles faz com...
hoje alguém pensa que pode fazer daquele jeito vai para você vê, você vai
bater com a cabeça no chão.
28. A gravidade perdeu a sua força, eu creio nisso irmão, eu estou
caminhando para isso, isto aqui não é uma coisa misteriosa não, isso
é verdade, isso é bíblico. O arrebatamento porque a lei da gravidade perdeu
a força sobre os eleitos, e eles saíram do mundo. Irmão, quando essa Lei da
Gravidade, perder, o seu contacto já não está agüentando segurar mais nós
aqui não. A Lei da Gravidade, já não está nos agüentando nos segurar, ela
está percebendo que ela vai nos perder que está tentando segurar todo
mundo, mas o eleito, a lei não dá para segurar, a Lei da Gravidade, a Lei da
Gravidade não dá para segurar. Está vencendo a Lei da Gravidade, está
pensando sobre a ignorância, está passando sobre crença, está passando
sobre insinuações, está passando sobre misticismo, está passando sobre
tudo, está passando sobre a beleza, está passando sobre o intelectual, o
eleito está assim, ele já vai subindo, ele está passando sobre tudo, nada está
amarrando ele aqui, dinheiro não amarra ele aqui na terra, quando dinheiro
não te amarrar aqui, quando a mulher ou marido não te amarrar aqui, você
começa a perceber que a Lei da Gravidade já está perdendo a força sobre
você, e que o arrebatamento vai dar. Olha não deu nas eras anteriores
porque a promessa de Deus era para a Sexta e última Era, da Sétima era
você sai, recebe o Espírito Santo, e agora é hora de arrebatamento, agora é
hora, mas se você não sair de Laodicéia, nem da terra você vai sair mesmo,
se você não sair, você não vai sair de nada, porque você não vai ter
condição de se desprender das coisas.
29. Vamos voltar aqui. Vamos aqui mais um pouquinho na Mensagem. A
Mensagem é muito boa.
30. (Parágrafo) 62. Ap. 4 – 2º Parte – Aqui há não muito tempo atrás eles
desenterraram um moderno sistema hidráulico, foi lá embaixo... Lá
embaixo no México de antes da inundação antediluviana. (de antes da
inundação antediluviana). Vocês viram isto no jornal. Aquele é um sistema
hidráulico moderno exatamente como temos agora, aquilo afundou tão
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profundamente no chão; alguma coisa atômica tampou aquilo. Ela
simplesmente explodiu e cobriu tudo assim vêem?
31. (Parágrafo 63- Ap. 4 – 2º Parte) – Agora, “como foi nos dias de Noé”,
homens inteligentes, homens sábios com seus poderes
atômicos e tudo, eles podiam construir pirâmides e esfinges e assim por
diante. “Como foi naquele dia, assim também será”. Mas as obras seriam
encurtadas neste dia, porque haverá um rapto de pessoas que serão tiradas.
Como Enoque, haverá pessoas que serão transportadas. Estamos naquela
classe nesta manha (Amém! Nós estamos naquela classe que será raptada)
as pessoas que serão transportadas como foi Noé através do dilúvio.
32. (Parágrafo 64 - Ap. 4 – 2º Parte) – Mas recordem, antes... Não esqueça
isso. Antes mesmo de uma só gota de chuva cair, antes de
haver uma só coisa no céu, antes de Noé mesmo... mesmo ter completado a
arca, Enoque foi levado para casa. Enoque foi raptado sem a morte,
simplesmente começou a andar um dia, e... e ele... a gravidade perdeu sua
força sobre ele. (Pr. 64). E ele sentiu o pé um pouquinho mais alto, e a
primeira coisa você sabe, ele disse: “Adeus, mundo”, simplesmente subiu
em direção a Glória.
33. A gravidade perdeu a força sobre ele, perdeu o domínio. Meus irmãos,
como a gente tem que lutar, quantas coisas nos prende, nos
amarra nessa terra, e tudo isso Jesus já venceu para dizer para mim e para
você, “Tudo que te prende aqui, se você crê em mim vai acontecer isso,
essa Lei da Gravidade que segura o seu corpo na terra, perdeu o poder
sobre você, como perdeu o poder sobre mim, e eu subi, você também
subirá da mesma maneira porque eu venci isso, para que esse poder,
perdesse a força sem você”. Você não tem que viver a vida inteira
amarrado aqui, acorrentado, muitos de nós somos como o “Jonh” corvo;
“Jonh” corvo acostumou ficar preso, ai alguém chegou lá e desatou o
“Jonh” corvo. Ai ele passou lá: Oh “Jonh” corvo vamos para o sul? Ele
disse: “Eu não posso, estou preso, estou amarrado”. Ai desceram,
desamarraram ele, disseram: “Vamos para o sul”, não dou conta, eu estou
amarrado. Quantos estão amarrados, quantos “Jonh” águia. Hem? Quantas
“Joanas” águia esta amarrada, está amarrado, pensamentos próprios, você
pode pregar para eles o quanto você quiser, você nunca muda os
pensamentos deles, eles nunca tiveram os pensamentos para se igualar ao
do Senhor Jesus, eles nunca foram humildes o suficiente para dizer:
Aprendi”. Sempre são sábios o suficiente para dizer: “Eu já sabia disto”,
mas os eleitos são todos diferentes. Eles vão sempre dizer: “Estou

A Gravidade Perdeu Sua Força

11

aprendendo, eu aprendi” que coisa, quando você encontra um eleito, ele
diz: “Que coisa boa”. Irmãos, eu não quero falar mal de você não, mostra a
ação certa, mostra que você está desligada, desligado aqui, dessa gravidade
com uma lei tremenda te prendendo aqui, e nunca volta a minha língua, a
Lei da Gravidade prende a mim. Nunca solta a língua, não é livre para
poder falar nas coisas certas, não é livre para poder dizer, “aprendi graças a
Deus, Mensagem igual essa eu nunca ouvi, Mensagem igual essa eu nunca
ouvi, eu precisava disto”, é por isso que eleito é diferente, eleito é
humildade, eleito é simples, eleito não é laodiceano, laodiceano diz: “Eu já
sabia, eu já tenho de tudo, não precisa mais nada, não precisa de profeta,
hoje ele diz a mesma coisa, “Eu já sabia tudo isso daí, eu já sou sábio, eu
entendo todas essas coisas ai, nós não precisamos de Mensagem de Osmar,
não precisamos de pregação de mais ninguém não, nós já temos”. Então
fica ai “Jonh” corvo. A gente tenta te desamarrar mas você quer ficar preso,
“vamos para o sul”, ele diz: Não mais no sul tem uma profecia, há, há, há.
No sul tem uma profecia, é perigoso ir para o sul, eles dizem: “Vamos
aqui”. Agora, a minha expressão é essa daí: “Vamos?” Vamos nos
desprender daqui. “Jonh” corvo ia para o sul, vamos para a glória, vamos
para lá, se desprenderem, se desamarrarem, soltam as ataduras, creia, sabe
o que a fé faz na gente irmãos, a fé vive dia e noite desatando. A fé. “Ela
desata a noite inteira, o dia inteiro, a fé... Há fica o dia inteiro, eu fico me
amarrando, me prendo com esposa, prendo com filhos, me prendo com
irmão, me prendo com outro, me prendo com companheirismo, me prendo
com outro, é a fé diz: “Vou ter muito trabalho com esse ai hoje”, a hora que
ele parar de trabalhar eu tenho que começar, ai eu paro de trabalhar vou
dormir, e a fé desata aqui, desata ali, e tira um nó daqui e outro dali, vá
rapaz, eu estou te soltando, você tem que sair da terra, larga de se prender.
Há, minha esposa não vai, eu também não vou, há desamarra dela rapaz,
tira esse nó, meu marido não vai, eu também não vou, há desamarra dele.
Meu pastor não crê nisso, então vou ficar amarrado nele, tira esse nó,
desamarra de mim, solta de mim rapaz. Tem alguma coisa que está te
amarrando em mim tira, diz a fé: Desata dele também, desata, saia, seja
livre, seja livre, a fé é o dia inteiro, fica tirando o nó que nós arrumamos na
vida, e a vida inteira criando nó, e a fé só desatando nó. É por isso que
ninguém sente a facilidade de subir, ninguém sente se desprender, cadê a
gravidade? Há ela está me prendendo aqui, hoje não vou na igreja não, eu
estou cansado, e... A dor aqui, a dor ali, é gravidade prendendo, há se fosse
uma festa, há se fosse um churrasco para você vê se perdia naquela hora.
Ele estaria lá comendo churrasco mesmo, bolinho de aniversario. A Lei da
Gravidade, prende a gente em bolo, prende a gente em macarronada,
italiano, prende a gente, vai prendendo, vai prendendo, ô gaúcho, prende a
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gente em carne, a Lei da Gravidade, prende a gente no mundo, mais
quando você é solto de tudo isso daí, desatado, o Espírito Santo fica
desatando, não fica prendendo nisso há eu estou amarrado na minha igreja,
desata dela também, desata do Tabernáculo, tira esse nó. Não fica preso
aqui não, tira o nó. A fé está te libertando, você tem que sair da terra, nada
pode te prender, não há pastor,não há mulher, não há filho não há marido,
não há popularidade, não há dinheiro, não há miséria, não há fome, não há
fortuna, não há nada que possa te amarrar aqui, porque essa Lei da
Gravidade foi vencida, e nós estamos saindo daqui, começa a sentir o seu
pezinho um pouco alto como Enoque, daqui a pouco, daqui a pouco, você
vai... O que está acontecendo comigo mulher? Não sei não, olha daqui a
pouco, eu não vou voltar mais em casa, você vai ver, não é porque vai
divorciar da mulher não, porque tem hora que o pezinho dele vai
levantando de casa porque já arrumou outra, o pezinho dela se levantando
de casa porque já arrumou outro. Mas, é quando o céu te chama, quando a
Palavra de cima te chama, então você começa se desprender da matéria, das
coisas mundanas, dos credos, dos dogmas, é quando Ele diz: “Olha aqui
tem uma coisa, o Cordeiro está no Trono”, ele diz: “Ó sai de mim”, a fé já
desatou esse nó rapaz, já desatou, para mim não tem Cordeiro no Trono
não, você pode arrepiar quando você quiser, Ele já saiu do Trono, a Era
terminou, eu já estou subindo: “Sobe aqui, e Eu te mostrarei coisas maiores
para você”.
Capítulo quatro de Apocalipse: Eu vou te mostrar coisas maiores:
“Sobe aqui. É Deus desatando quem pode subir, porque está amarrado na
mulher, no marido, nos filhos, no pastor, no companheirismo, está
amarrado em todo mundo, ô gente amarrada, desamarra, deixa-o sair. Deus
não está desatando você não, está dando uma Mensagem para te desatar, se
você não crê nunca vai ser desatado, nunca vai ser desatada, desatai-o e
deixai-o ir.
34. Oração Final: Obrigado Senhor, mais uma vez por esse momentinho
gostoso que o Senhor permite a gente como mortal desfrutar. Muito
obrigado pelo anjo que passou aqui, volta sempre, a gente está sempre aqui
na expectativa de que qualquer anjo do céu, de Deus, da Terceira Etapa...
Vem da Terceira Etapa, da Segunda já deve estar sentado quietinho, agora
porque já terminou o trabalho, vem agora vem o anjo da Terceira Etapa,
passa por aqui derrama essas bênçãos, dos Selos, dos Trovões, do Novo
Nome, da Intercessão que terminou, e onde o Cordeiro virou agora Leão,
traz para mim agora, desça até aqui. Cada noite que eu estou aqui
aguardando o Anjo do Senhor para que todos nós sejamos alimentados e
permaneçamos em humildade e simplicidade em sua presença em Nome do
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Senhor Jesus, o Todo Poderoso, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do
mundo, que saiu do Trono, tornou Leão, revelou os Selos, e está ma igreja
Noiva para o arrebatamento, tirando da igreja toda a Lei da Gravidade, para
que ela possa subir. Ajuda-nos a entender isso Pai, em Nome do Senhor
Jesus Cristo. Amém!
35. Hino: As profecias já estão cumpridas...
36. Amém. Nos dias de Moisés, estava lembrando ali que, Moisés não
agüentava com os braços para cima e venceu a Lei da Gravidade, foi
preciso... É Josué e Hur, foi dois que chegaram e seguraram seus braços
para cima, vencendo a Lei da Gravidade, porque enquanto o homem estava
com as mãos para os céus, a batalha ferrenha, e a vitória era de Israel.
Quando eles percebia que Moisés ia cansando os braços e voltava para a
Lei da Gravidade, era derrotado pela Lei, eles perceberam e disseram:
“Vamos ficar debaixo dos braços dele, levanta os braços dele, irmãos, ele
venceu os inimigos.
Irmão Branham vocês viram, quando ele entrava na tenda, ou quando
ele saia da tenda, o redomoinho lá na montanha. Era só ele sair da tenda, o
redomoinho lá na montanha, ele entrava para dentro da tenda, olha, o
redomoinho acalmava. O irmão disse: “Saia mais uma vez irmão”, o irmão
Branham saiu, e talvez não estava sabendo que o irmão estava filmando e
vendo essa coisas, que era o irmão Branham saindo um pouco ali fora, o
redomoinho aparecia, mostrava Deus, está no redomoinho, Ele vem assim.
Jesus venceu a Lei da Gravidade meus irmãos, o que os homens
fizeram, achou nós estamos acabando com Ele, matando Ele, mas quando
Ele morreu, Ele já foi erguido acima da Lei da Gravidade, Ele não estava
com os pés na terra, Ele estava com os pés mais no alto, os braços Dele já
não estavam mais baixo, estava vencendo a Lei da Gravidade, e com isso
Ele venceu e abarcou o eleito, trouxe o eleito com aqueles braços abertos
vendo a Lei da Gravidade, trouxe o eleito o povo Dele para si.
Deixe que Ele esteja em você, e prove em você, que essa Lei da
Gravidade não terá poder, sobre a sua vida, porque a qualquer dias desses,
não somente levantaremos a mão, mais nós sairemos daqui, os nossos pés
sentirão fora da terra e começaremos o caminho ao céu.
É. Isso é o irmão Branham dizendo: “Eu estou Nele”. Quando ele foi
crucificado, quer dizer, quando Ele venceu aquela Lei da Gravidade, eu
estava Nele, se você estava Nele, hoje você vence também, vence o fumo,
vence o álcool, vence a saia curta, vence esse cabelo cortado para mulher,
vence esse batom, vence esse esmalte, vence esse coisa incolor na unha ai,
que isso é mentira, isso e fajutaria, certo? Isso é para enganar bobo, mais
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Deus não, você não engana, e Ele não vai te levar para lá com essa coiseira
do mundo mesmo. Tem que vencer essa gravidade e lê, vence essa Lei da
Gravidade, e você vai subindo, vai vencendo, vence a Lei da Gravidade
onde põe mulher pregadora, vence essa lei, vence. Há o certo é aqui, não,
sai fora disso ai, a lei da Bíblia é diferente: “A mulher fique em silencio”,
em silencio, vença todas as leis filho, a lei que você vê, há esse Batismo
que ser Pai, Filho e Espírito Santo, vence ele também, vence ele com At. 2:
38, vai lá para perto de Mateus com At. 2: 38 para você ver como Mateus
aceita. Mateus aceita At. 2: 38, porque que nós não aceitamos, porque que
o povo crente não aceita, é tempo de vencer essas leis, dos credos, dos
dogmas, e saber que Cristo está acima das Eras, chamando cada um de nós:
“Suba aqui que Eu quero te mostrar, como eu mostrei para João, eu mostrei
para William Branham, Eu quero que você suba aqui, porque eu quero
mostrar para cada individuo, cada membro do meu corpo, tem que saber.
Sobe aqui em cima, sobe aqui”, você pode subir porque tem a matança
Dele, quem não tem não sabe, fica em Laodicéia.
Deus te abençoe irmão. Amém! Amém!
37. Paz, saúde, felicidade, na Palavra do Pr. Osmar Rodrigues Costa. Fé
para vencer.
38. Hino: Em que eis em que mares que eu ando é de benção e paz.
39. Glória a Deus.
40. Diácono: Deus abençoe irmãos. Amém! Durante a semana, tivemos as
pregações na Palavra de nosso pastor, Osmar Rodrigues Costa,
onde que no domingo a noite, no dia vinte de abril de dois mil e três, o
pastor Osmar pregou uma Mensagem intitulada: “A Conferência das
Últimas Eras”. A leitura foi em Hb. 4: 12, mostrando que o tipo de
conferência que temos com Deus, é por um acerto de vida, é para pormos a
vida em ordem. É separar de toda a injustiça, é ter sinceridade, e ser limpo
pela fé, é para isso que estamos aqui nessa noite. Amém!
“Conferência com Deus” – Parágrafo 139, diz o irmão Branham: “E
Deus teve sua conferencia nas últimas Eras. Deus tomou Lutero, e teve
uma conferência, e ele trouxe uma mensagem: “O justo vive pela fé”, logo
Deus tomou João Wesley, e teve outra conferência, e ele trouxe: “Segui a
paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor”. E logo,
tivemos a conferência com os pentecostais, a restauração dos dons mais nos
últimos dias. Isto trata conosco, comigo, com você. “Deus teve outra
conferência no céu. Ninguém sabia o dia e nem a hora, da vinda do Filho
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de Deus, mas houve uma conferência no céu, quando o Cordeiro terminou
o seu trabalho de intercessão, o Pai decidiu: “Sai do Trono de mediação,
toma o Livro da Redenção, desata os seus Sete Selos, e desça”. Houve uma
conferência no céu, ninguém sabia nem o dia nem a hora, mas o Pai
decidiu, 2 Ts. 4: 16 – “ O mesmo Senhor desceu do céu, com alarido, os
Arcanjos e Trombeta de Deus”. as decisões, foram tomadas no céu. O
Cordeiro saiu do Trono de Intercessão, houve silêncio no céu, por quase
meia hora, e assim como Ele subiu numa nuvem At. 1: 11, assim Ele
desceu numa nuvem, Ap. 10: 1 – 7, no Monte “Por do Sol”, Ele desceu e
manifestou, em Ap. 10: 7, no Sétimo Anjo, revelando os Sete Selos, a
vinda do Filho de Deus, Deus vindo, e discernindo os pensamentos.
Primeiro Selo, (Pr.) 24 e conferência com Deus (Pr.) 148, e hoje há a
conferência da Noiva. E a conferência da Noiva, é na Terceira Etapa, na
Revelação dos Sete Selos. Amém!
Na terça feira o pastor Osmar pregou a Mensagem , “Conferência a
Luz do Entardecer”, São Lucas 4: 25 – 26, hoje, a Palavra discernidora dos
pensamentos, sai dos púlpitos, quando o pregador não sabe da sua vida, e
ele prega o que você fez, o que você faz, e o que você vai fazer, assim
como Jesus, discerniu os pensamentos da Samaritana os segredos do
coração dela, Jesus disse: “Chama o teu marido”, e ela disse: “Não tenho
marido Senhor”, Jesus a Palavra discernidora encarnada disse: “Disseste a
verdade, porque tivestes cinco maridos, e o homem com quem estas agora,
também nós é seu marido”. A palavra discerne os pensamentos, e nós
temos que dar-nos conta, de quem está nesse recinto, o Espírito Santo está
aqui, que conhece os seus pensamentos nesta noite, conhece os meus
pensamentos, o que o marido não conhece da mulher, o que a mulher não
conhece do marido, Ele conhece nossas vidas, Ele conhece nossos
segredos, que o pastor não sabe, que a igreja não sabe, que o marido não
sabe, que a mulher não sabe. Mas nos temos que darmos conta, quem é que
sabe, “Conferência com Deus”, (Prs.) 169 a 173.
Por isso irmãos, que possamos ter uma conferência com Deus hoje,
para acertar as nossas vida rápido, temos uma conferência na “luz do
Entardecer”, para isso, nos dias onde não seria nem dia, nem noite,
simplesmente chegariam e se uniriam a uma igreja, mas haveria também,
um dia conhecido do Senhor, no “Entardecer Haverá Luz”, luz da Terceira
Etapa, luz da Revelação dos Sete Selos, onde podemos concertar nossas
vidas. Pois a conferência de Deus, pois da Noiva, onde há misericórdia,
onde possamos estar nessa conferência hoje, para não sermos julgados, na
conferência que haverá no Trono Branco, onde não haverá misericórdia.
Amém!
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Na quinta feira o pastor Osmar pregou a Mensagem, a Terceira Etapa
é a maior. I João 4: 4 – “Quando ouvimos alguma voz, temos que termos
certeza se é de Deus ou não. Tem pessoas que apenas tem impressão,
dizem: “Há eu senti que Deus mandou falar isso”, eles dizem: “Assim Diz
o Senhor”, e não é, é apenas uma impressão, diz o irmão Branham, “Aquele
que Está em Vós”, (Pr.) 173, não é questão do pastor sentir para pregar a
Terceira Etapa, é questão de fé, foi sentindo como é a verdade, é a
Revelação que o profeta pregou, eu não preciso, há eu senti isso para pregar
o “Assim Diz o Senhor”, não ele precisa de fé, nós precisamos de fé,
Revelação do que o profeta pregou, fé que os Sete Trovões foram revelados
nos Sete Selos, ele diz: “Há eu senti que os Sete Trovões foram revelados,
Deus não trata com isso, Deus trata com fé. “Perguntas e Respostas”
número quatro, (Pr.) 78. – “Tem gente que dorme com quem duvida da
Terceira Etapa, é perigoso, e acorda duvidando também, mas a pessoa tem
que ter Revelação do que é maior. Não são as pessoas que são más, é que
elas dão lugar para o diabo trabalhar, é o diabo que faz o leão comer
cordeiro, comer o boi, mas no milênio os dois deitarão juntos, mais hoje,
tem que se tomar cuidado até com quem dorme, eu durmo sozinho por
enquanto, com Cristo. Senão, o marido traz dúvida sobre a esposa, ou a
esposa traz dúvida sobre o marido. O diabo estava nos leões lá dentro das
covas: “Mas maior o que estava em Daniel do que estava nos leões”, maior
é a Terceira Etapa que está em você, em nós, do que o que está no mundo,
do que aquele que está sobre a própria Mensagem, na Primeira e Segunda
Etapa. A Terceira Etapa que está em nós, é maior do que a dúvida, é maior
do que incredulidade, é maior do que o mundo, é maior do que a Primeira e
Segunda Etapa, é maior do que o diabo, é maior ... Amém! “Aquele Que
Está em vós”, (Pr.) 173 a 176.
No sábado o pastor Osmar pregou a Mensagem: “Ele chamará e Eu
Responderei”, I Cor. 15: 55 – 57, foi a leitura – Para responder, você tem
que ouvir a Voz de Deus, Jesus disse: “Minhas ovelhas ouvem a minha
voz”, é a Palavra da hora, é a voz de Deus. ele trouxe Isaías e ele disse:
“Eis-me aqui Senhor”. Ele chamou Samuel, e ele respondeu: Samuel fala
que Eu te escuto... Fala que o teu servo ouve. “Ouve uma profecia contra
Heli, contra o companheirismo sacerdotal: “Foi-se a glória de Deus”. mas
Deus chamou um menino, Deus tratou com um infantil, porque ele ouviu a
voz, a voz da Terceira Etapa. Samuel não ouviu a voz de Deus, não
precisava passar pela força que era Heli, porque “foi-se a glória de Deus”.
Foi-se a glória da Primeira e Segunda Etapa, mas Samuel, ouviu a voz
chamar, “e Ele me chamou, e eu respondi”. O Cordeiro saiu do Trono para
revelar os Sete Selos, por isso terminou, terminou a intercessão, terminou
as Eras. Primeiro Selo (Pr.) 20. Já não é mais mediador mas leão. Ele veio
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revelar os seus segredos, a seus santos, e os seus santos o reconhecem, e
Ele me chamará, e eu lhe responderei. Fala Senhor que o seu servo ouve
nessa noite. “O Intervalo”, (Pr.) 128,129.
E hoje de manhã para terminarmos, pastor Osmar pregou uma
Mensagem “Convocados Acima das Eras”, Ap. 4: 1 – 3. João não... O
profeta disse na Mensagem Ap. 4: 2ª Parte, que João é o tipo de gente
convocado por Cristo para subir mais alto, mais alto do que as Eras, mais
alto que Laodicéia, mais alto que Ap. 3, a voz diz: “Subi cá, mostrar-te-ei
as coisas que depois dessas de acontecer. Muitos pastores, convocam o
povo: Irmãos fiquem aqui em Laodicéia, mas Cristo diz: “Suba aqui”.
Quando terminou Ap. 3, quando terminou as Sete Eras, “Ele foi expulso de
Laodicéia, ele saiu das Eras, subiu mais alto, e chamou os seus redimidos
para subir também, mais alto, e ver as revelações, ver os quatro animais, e
ver que o ‘Cordeiro saiu do Trono de intercessão você vê? Você está mais
alto. Primeiro Selo (Pr.) 24. E assim como Anás e Caifás eles pensavam
que Cristo tinha de vir, e passar por eles eram a porta, eles achavam que
eram a porta daquele dia, e quando Cristo vier, o Messias, Ele vai passar
por mim irmãos, mas Cristo não passou por eles, Cristo veio numa
manjedoura, e os deixou de lado. Assim são muitos na Mensagem, que
pensam que quando vier um grande estrondo, uma pequena Mensagem
teria que passar por grandes capitais primeiro, teria que passar pela porta do
mundo, teria que passar pelas portas do Brasil, mas Deus veio de uma
maneira simples novamente, num estado. Não em grandes capitais, mais
numa pequena Belém. Jesus é a porta, não um homem, não um homem no
mundo, nem no Brasil, mas Jesus disse: “Eu sou a porta”, e Ele continua
sendo a porta, a voz de Trombeta que diz: “Subi cá, para ver as Revelações
depois das eras”. Jesus é a porta, quando João olhou, ele disse: “Eu vi uma
porta aberta nos céus”, Ap. 4 – 2ª Parte (Pr.) 40 a 48.
Deus abençoe irmãos . (Aplausos).
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