As Três Santas Convocações da Graça

1

As Três Santas Convocações da Graça
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 10 - A.
1. Leitura Bíblica – Ef. 1: 10.
2. Hino: Somente Crer (Cantado).
3. Vamos a leitura de Ef. 1: 10, vamos começar a ler no verso 7
Ef. 1: 7 – Em quem temos a Redenção, pelo seu sangue, a remissão
das ofensas, segundo as riquezas da sua graça,
Ef. 1: 8 – que Ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e
prudência,
Ef. 1: 9 – descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu
beneplácito que propusera em si mesmo,
Ef. 1: 10 – de tornar congregar em Cristo todas as coisas, na
dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as
que estão na terra. (Amém!)
4. Oração Inicial: Senhor nós cremos que a sua Palavra é vida, e nós
somos mortais, e única forma de ter vida é tendo a Sua Palavra.
Estamos sobrepujando todas as coisas do mundo, porque o Senhor nos
mandou uma Mensagem, que supera tudo, toda luta, toda dificuldade, toda
preocupação, esta Mensagem capacita o seu povo, e o prepara para a glória.
Fale conosco mais um pouquinho, Pai agora, enquanto nós deixamos mais
claro algo para o seu povo, sobre “Santa Convocação”, que o Espírito
Santo possa iluminar cada um de nós. Eu creio que o Senhor tem um
propósito nisto, não é atoa, não é uma repetição simplesmente, mais é uma
segurança, como diz São Paulo, quando as coisas são faladas, palavras
repetidas vezes, é segurança para o povo, que essa segurança, seja a
segurança eterna para as nossas vidas. Amém Senhor. Amém!
5. Podem assentar.
6. Eu quero deixar claro para os irmãos que existe dois tempos. Em
Apocalipse 10: 6, mostra que quando houvesse e Revelação dos Sete
Trovões, que aquele anjo forte, estaria dizendo: “O Tempo acabou,
terminou o tempo”. Isto é, o Tempo, para fazer uma separação para você
ver, isto é uma separação das Eras, Apocalipse 10: 6, está mostrando o final
das Eras, porque é o final da Mensagem do Sétimo anjo, e depois do
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Sétimo anjo não tem mais nenhum outro, senão, o próprio Cristo vindo
para arrebatar a sua Igreja.
7. Outro tempo que existe é o que ainda termina depois do Milênio,
guarde bem isso. Tempo termina quando os Selos... Os Trovões são
revelados, acabou o tempo, isso é para as Eras da Igreja, depois tem o
Milênio que ainda é espaço de Tempo, tem esse Tempo que termina para
nós, para nós podermos entrar na eternidade do Batismo com o Espírito
Santo. O profeta diz, que quem tem o Espírito Santo é Eterno. Quem tem
um dom de língua, um dom de curar, um dom de expulsar demônio não é
Eterno, mas quem tem o Espírito Santo é Eterno. Ter o Espírito Santo hoje,
é ter a Mensagem do profeta hoje, é crer na Mensagem do profeta hoje, isso
é ter o Espírito Santo, quem não crê na Mensagem do profeta não vive essa
Mensagem, eles apenas tem dons, eles são dotados dos dons espirituais,
mas não do Espírito Santo.
8. Esse tempo, que é o tempo geral, o tempo do mundo, o tempo vai
terminar depois do Milênio. Novos céus e Nova terra é Santa
Convocação, novamente, porque ali termina o tempo com o “Sete”, o
Sétimo Milênio, como nós já ouvimos, termina o tempo, ai é o tempo do
mundo, termina o tempo de tudo. Nós aqui está apenas terminando,
estamos terminando o tempo das Eras. Muitas vezes as pessoas confundem,
não entendem a Mensagem é por isso, porque tem dois tempos: Um tempo
que é das Eras, da Revelação dos Sete Trovões, e o tempo que é do mundo,
que é exatamente depois do Milênio. Milênio ainda é espaço de Tempo.
Depois que acaba o Milênio entra Novos céus e Nova terra, então ai já é
Santa convocação. Mas para esclarecer bem para vocês, você sabe que no
final do Milênio é solto satanás, no final do Milênio haverá ressurreição,
segunda ressurreição. No final do Milênio haverá o juízo do Trono Branco,
tem tudo isso antes da Santa Convocação, antes daquela Santa Convocação,
lá de Novos céus e Nova terra, a gente tem que acompanhar esses
acontecimentos precisa, mas como eu tenho que aproveitar o tempo, eu
quero falar sobre três Santa Convocação, dentro do período da graça, três
Santa Convocação. (PRIMEIRA:) Uma convocação nós tivemos, quando o
Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Quando Ele ressuscitou. Nós temos aqui
(A Mensagem) “O Futuro Lar” Parágrafo 193 – O profeta diz assim: - Ele
falava sobre o oitavo, ele diz: O Sete tem a ver com a velha criação, o
oitavo tem que ver com a nova, a nova criação. Por isso, que tinha que
Cristo ressuscitar não no sábado, e sim no primeiro dia da semana, que é a
Santa Convocação que era uma Convocação da graça, ali estava a
convocação da graça, a convocação da misericórdia de Deus para o povo,
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os judeus rejeitaram, mas nós aceitamos essa Santa Convocação. A Santa
Convocação é reunião, é o chamamento para uma Santa Convocação, te
convocando para algo, Deus estava convocando o povo para o início da Era
da Graça, quando Cristo ressuscitou. Os judeus rejeitaram então nós
aceitamos. E aqui ele diz assim:
9. (Parte Pr. 193 – Mensagem: “O Futuro Lar”. – (Vêem,) não a velha
criação; oito dias é a nova criação. Porque foi no oitavo dia que
nosso Senhor se levantou dos mortos. Ai está sua outra convocação... E
santidade, não considerando os sábados em tudo, (você que considera os
sábados, você está fora até da Santa Convocação da graça, você está
totalmente fora. Se você está guardando dias, meses e anos, você está
simplesmente fora da Santa Convocação, porque Deus começou uma Santa
Convocação no período da graça. Com a ressurreição. Ele diz aqui:). ...
“não considerando os sábados em tudo, ou a Festa dos Tabernáculos, a
festa disto, a festa de Pentecostes. No oitavo dia Jesus se levantou dos
mortos para nossa justificação! Depois do sétimo sábado ou sete dias,” (e
ouve a ressurreição, depois dos sete sábados e ai vai contar, você vai ter
que contar esse período... O irmão Branham entre uma coisa para a outra,
esses sete sábados é exatamente o período da próxima Santa Convocação.
Escute bem: (Parte Pr. 193 – Mensagem “O Futuro Lar”) - ...as Sete Eras
da Igreja, Jesus se levantou dos mortos! ...(As Sete Eras da Igreja, Jesus se
levantou dos mortos!) ...Oitavo dia, o qual é uma Santa Convocação
(Vêem?), o qual é o primeiro dia. Vêem, você de fato passou ao longo do
tempo e caiu na eternidade novamente,... (Você começa vai, seis no sete
você não tem jeito mas aqui na Eternidade, no primeiro outra vez. Sabe
como a gente vê isso: Alfa e ômega também. Você começa assim como
Alfa e Ômega é o mesmo ministério Alfa. O Ômega é o último ministério,
o primeiro ministério é Cristo, o último é Cristo. Agora, o primeiro
ministério foi Deus em carne, Deus em carne, Deus se fez carne. Agora, o
último ministério, Deus manifestou em carne outra vez, no irmão Branham,
é porque o povo não consegue ver, Alfa e Ômega. Quando Ele diz: Eu sou
o Alfa e o Ômega, Ele não está dizendo nada do meio, porque os
ministérios do meio não são igual o Alfa e o Ômega, os ministérios do
meio, que são cinco ministérios. Teve o Alfa: você vai ver Cristo, Cristo
em Paulo; depois você vê Cristo no irmão Branham. Eu tenho que notar a
maneira do Alfa trabalhar, na primeira Santa Convocação, e agora o
Ômega, o Cristo, o Ômega trabalhando na terceira Convocação da Era da
graça. Amém! Estão entendendo não é.
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10. Ele diz aqui sobre a descida do Espírito Santo, prestem atenção, a
descida do Espírito Santo, por que ai nós vamos ter outra Santa
Convocação. Uma Santa Convocação demorou, certo? Mas tem uma que
foi próxima. A Santa Convocação das Eras, ela tem dois mil anos, mas a
Santa Convocação da ressurreição de Cristo, ao Batismo com o Espírito
Santo. Tem só cinqüenta dias, sete sábados, ali tem mais sábados com mais
um dia, porque o Espírito Santo não podia cair no sábado, por isso foi
cinqüenta, cinqüenta quer dizer Pentecoste, cinqüenta não quer dizer
sábado, cinqüenta quer dizer Pentecoste, sete quer dizer sábado, mais o
cinqüenta não, o cinqüenta é Pentecoste, porque é um dia após ao sábado, é
que o Espírito Santo também desceu, foi cinqüenta, foi Pentecoste, isso é a
Revelação, é claro na Bíblia que todo mundo prega que Pentecoste é
cinqüenta é cinqüenta e não quarenta e nove, e é por isso que o Espírito
Santo não caiu no sábado, Ele caiu no primeiro dia da semana, porque é o
dia Eterno, é o mesmo que tem feito agora, o Espírito Santo não podia ser
derramado totalmente, não podia ser derramado totalmente durante o
período das Eras. O Espírito Santo foi derramado totalmente sobre nós
porque saímos das Eras, quando termina também o tempo das Eras, para
entrar a Santa Convocação que é um profeta vindo, e começando, Deus,
através de um profeta, fazendo uma santa chamada. Uma Santa
Convocação, vocês vem ouvir minha Palavra, eu sou o mesmo, aquele
mesmo que vem em carne, estou aqui outra vez, no último mensageiro, Eu
sou o Alfa, Eu sou o Ômega. Agora, o irmão Branham esclarece isso,
dentro da Mensagem: “Obra Prima”, e diz que é o primeiro e último
mensageiro, e é a primeira e última Mensagem que você notar que é
exatamente isso, que é idêntica a essa Mensagem. Bom. A descida do
Espírito Santo. Parágrafo 197, “O Futuro Lar”.
11. Pr. 197- Mensagem: “O Futuro Lar” – E notem, depois de cinqüenta
dias, ou sete sábados, daí de novo vem outra Santa Convocação... (E
depois que Jesus ressuscitou, ai vem outra Santa Convocação, só de
cinqüenta dias)... Que aconteceu? O Espírito Santo caiu no dia de
Pentecostes, ...(O Espírito Santo caiu exatamente no oitavo dia, no primeiro
dia da semana, oito dias.) ..., caiu no oitavo dia que era sete sábados depois,
exatamente depois de Sua ressurreição. Vêem? Assim sendo será sete vezes
isso de novo, te traz de regresso ao primeiro dia da semana outra vez.
Exatamente. (Aleluia!)
12. Pr. 201 – Mensagem: “O Futuro Lar”. – (Preste atenção o que o irmão
Branham diz: - ) ... Ai está a genuína Santa Convocação...
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(Um pouquinho antes ele diz assim: -.) ...Você não vem por leis, e rituais, e
ordens. Você vem por predestinação. Amém!... (Você não vem seguindo
leis rituais, ordens isso daqui, você vem por predestinação, isso é claro,
fomos predestinados Nele, em Cristo.) ...Ai esta a genuína Santa
Convocação... (É para o predestinado.) ...Vê, e nós estamos finalizando a
Sétima Era da Igreja ...Era da igreja, a Era Pentecostal... (Ele que está
falando. E você sabe que a Era Pentecostal é exatamente a Era de
Laodicéia, a Era Pentecostal) ...Vê você isto? Estamos entrando à Santa
Convocação! ... (Quer dizer, terminando a Era Pentecostal, estamos
entrando a Santa Convocação que é essa Mensagem, não é a Mensagem
Pentecostal, que é a Era de Laodicéia, mas a Santa Convocação é a
Mensagem do Elias, do Filho do homem, como nós conhecemos.)
...Estamos nessa Eternidade real. (Estamos nessa Eternidade real) e genuína
onde a Igreja é chamada, não para alguma estação, (não) para alguma
denominação, mas para a Eternidade com (o) Seu Rei Eterno! Não o temos
de todo. ...(Não o temos de todo, porque vamos estar no reino lá no
Milênio. Ele já reina sobre nós hoje, Ele é nosso Rei, Ele é rei dos santos.
Amém!) ...Não há tal coisa como dias e coisas e tempo. Você passou à
Eternidade, de onde vieste. Para começar estiveste ali. (Aleluia!) Então,
para este versículo que li, vamos ver aqui esta Plenitude do tempo:
Ef. 1: 10 – de tornar a congregar em Cristo... (Cristo é a Palavra)
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão
nos céus, como as que estão na terra.
13. Irmãos, depois que Deus faz essa obra com a sua igreja, só vai faltar o
Milênio depois para Ele terminar com o tempo. Mas, como para
Deus isso é satisfatório, Ele ver um tempo terminado com o povo, sabe
quando termina, você descansa. Essa Mensagem, é que trouxe descanso
para mim. Trouxe descanso para você? (Obs.: Os irmãos da igreja se
manifestam. Amém!) Irmãos, esse problema de ser criticado, de falar de
nós, de chamar de falso, mas isso nem encosta na gente mais, nem encosta
mais na gente. Porque? Porque nós estamos na Eternidade, se eu estivesse
no tempo, então eu voltaria e diria para eles, vou te mostrar para vocês,
mais não, eu não estou no tempo mais, eu já estou na Eternidade, e quem
está na Eternidade está no Batismo do Espírito Santo, você não é daqui,
você é eterno, está provando que você é eterno, é que você aceitou essa
Mensagem. E o tempo termina para você, quando você aceita essa
Mensagem, termina o tempo de estar de Igreja em Igreja, termina o tempo
de preocupar com sábado, termina o tempo de preocupar até com as Eras,
porque você já entrou na Eternidade, terminou tudo para você. Mas,
enquanto você não tem esse descanso, você não viverá bem, por isso
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ninguém tem descanso nessa Era, sem o Batismo do Espírito Santo,
ninguém tem descanso nesta Era, sem o Batismo do Espírito Santo, porque
o Batismo do Espírito Santo é a terceira Santa Convocação do período da
graça, terceira e última Santa Convocação para nós, que vivemos o período
da graça, terceira e última, não há mais convocação para nós aqui na terra,
não há, só vai haver depois no Milênio. Nós já participamos dessa daqui,
dessa Santa Convocação que Deus está nos chamando através do Alarido,
“o mesmo Senhor descerá do céu”, era Deus falando através de um profeta,
“o mesmo Senhor descerá do céu com Alarido, que é a Mensagem
chamando você para que? Para a Santa Convocação, para ouvir da
Revelação dos Sete Selos, dos Sete Trovões, e das demais coisas que só
seriam reveladas através do Sétimo anjo que revelaria tudo para nós, e nos
introduziria nesta Santa Convocação. A Igreja de Cristo, hoje, ela deve
estar descansada”.
14. Pr. 204 – Mensagem: “O Futuro Lar” – (Preste atenção). Agora, em
Efésios 1: 10 é chamado (Agora, se vocês o estão apontando...
Efésios 1: 10)... é chamado não (é chamado)... uma dispensação, nem o
sétimo dia, ...(você tem que ver, ver que nem a Sétima Era. Vocês estão
entendendo?) ...é chamado a plenitude do tempo. ...(Então você tem que
ver que ali é onde completa tudo.) ...E quando a plenitude do tempo tem
vindo... Ai é quando o Tempo tem sido cumprido, quando não há mais
tempo, então entras à Eternidade. ...(Note aqui, eu quero repetir porque isso
aqui precisa ser repetido. Que este Tempo, de plenitude do Tempo do
mundo, é depois do Milênio, a plenitude do Tempo das Eras é exatamente
agora. É depois que termina a Sétima Era, então entra a Santa Convocação,
que é a Mensagem do Elias, William Marrion Branham, entrou já essa
Mensagem). Aqui diz assim:
15. Parte Pr. 204 - – Mensagem: “O Futuro Lar” – É quando a plenitude
do tempo tem vindo... Aí é quando o Tempo tem sido
cumprido, quando não há mais tempo entras à Eternidade... (Pode –se usar
aqui os dois lados. Pode-se usar. Porque a plenitude do Tempo você vai ver
que tem a plenitude dos gentios, que é a plenitude das Eras, e na plenitude
das Eras tem a plenitude do tempo, quer dizer o tempo acabou. Em
Apocalipse 10: 6. O anjo vem e diz: O tempo acabou depois da Revelação
dos Sete Trovões, ai o tempo acabou, mais acabou para o mundo, não
acabou para o mundo, porque vai ainda o período de tribulação, o período
de Milênio, é tudo espaço de tempo, mais quando terminar tudo,
julgamento do Trono Branco lá no final e cair fogo do céu para destruir,
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todos, então entra a Santa Convocação. Amém! Aleluia! Então deixa eu
terminei aqui.
16. Então a nossa, a nossa Santa Convocação está aqui no Pr. 204, no meio
do parágrafo. Parte Pr. 204 – Depois que a Sétima Era da Igreja
terminar (é isto), a Era de Lutero terminar, (terminou?), a era Metodista (de
Wesley) terminou, (terminou?), a era Pentecostal (que é Laodicéia),
(terminou), (Amém! E em que entra agora? Gente, está bem claro. Em que
entra agora, se a Era Pentecostal terminou, é a Era de Laodicéia. –
Mensagem: “Contagem Regressiva”, parágrafo 75 76, ele diz: que é a Era
Pentecostal é a Era de Laodicéia. E a Era terminou, ele diz: então em que
entras agora? Quer dizer depois da Era ter terminado que entra na
Eternidade.
17. – Parte Pr. 204 – Mensagem: O Futuro Lar” ...Não mais Sete, não mais
três, não mais nenhum... A Eternidade, onde não há tempo
segundo números e tempos e coisas! Amém! Oh! Não o vêem? (Aleluia!
Isto, daqui é o suficiente, deve ser o suficiente para todos nós. Uma Santa
Convocação quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou no primeiro dia,
Santa Convocação; Uma Santa Convocação, quando o Espírito Santo,
desceu em Atos capitulo dois, foi uma Santa Convocação, Atos capitulo
dois, foi Santa Convocação, foi a segunda Santa Convocação dentre esse
período da graça; Agora, a terceira Santa Convocação, exatamente quando
termina a Era de Laodicéia: “Então em que entras agora? Na Eternidade.
Batismo com o Espírito Santo, é difícil talvez as pessoas entenderem. Até
dentro da Mensagem o ministério do profeta, porque o ministério do
profeta, ele começou em Laodicéia, mais ele não parou em Laodicéia. Se
ele pudessem entender que o irmão Branham teve um ministério que
começou em Laodicéia, ele veio em Laodicéia, ele começou ali, mais ele
trouxe o Batismo com o Espírito Santo, e a Revelação dos ministérios que
estavam na Pedra de Coroa. Então ele fez a ligadura, o casamento, entre
nós e a Palavra, foi isso que fez o ministério do Filho do homem.
Mensagem: “Provando Sua Palavra”, parágrafo 236: - “Tudo está
terminando”. Você deve estar em descanso agora. Você deve estar em
descanso entrou no Espírito Santo, o Espírito Santo entrou em você, é
Santa Convocação, não tem que preocupar com mais nada, não tem. Deus
já tem te selado dentro, e satanás está selado fora. Toda as demais crenças
estão seladas fora, mais Deus selou os Sete Selos, os Sete Trovões dentro
de você. Isto que é Santa Convocação. É ministério Revelado para a Noiva,
e selado dentro dela, é ministério para o mundo e selado fora. Está selado
fora. Então o diabo está selado fora de nós, ele não está selado dentro, está
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selado fora porque não tem lugar para ele, onde tem a Santa Convocação
não tem lugar para ele porque aqui estamos na Eternidade, e Satanás não
entra na Eternidade. Satanás é do período de tempo. Até no Milênio, o que
Deus vai fazer é prende-lo, amarra-lo, por mil anos, porque o espaço de
tempo, depois solta ele outra vez, é espaço de tempo, ele vai trabalhar no
final do Milênio, e Deus pega manda fogo do céu e consome tudo, e
começa uma Santa Convocação que é Novo céus e Nova Terra, a última
Santa Convocação Novo Céus e Nova Terra.
18. Oração Final: Estamos agradecidos Senhor por mais estes minutos em
sua presença, falar dessas riquezas da Mensagem do Sétimo anjo
de Apocalipse 10: 7, que tem Revelado sua Palavra para nós. Obrigado por
tudo Senhor, continua ajudando seu povo, perdoando-nos, justificando-nos,
enchendo-nos do Espírito Santo cada dia, para que cada irmão, que cada
irmã, possa já sentir: Estou na Eternidade. Obrigado, em Nome do Senhor
Jesus. Amém Senhor! Amém!
19. Hino: Eu não sou daqui...
20. Vamos ficar em pé.
21. Hino: Tão perto de ti... (Solado)
22. Hino: Alma angustiada, por um pecador...
23. Hino:

Mensagem manuscrita pelo Ir. Dario
Digitada por Graziela
Em 10/10/2006.
Cristina – MG.

