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Conferência com Deus.
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 11 A e B.
1. Hino abertura.
2.

Deus abençoe irmãos. Vamos ler em Hb. 4: 12.

3. Hino: Semente Crer. (Solado)
4. Leitura Bíblica: Porque a Palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais
penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a
divisão da alma e do Espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir
os pensamentos e intenções do coração.
5. Oração Inicial: Senhor, desejamos mais de Ti, desejamos crer
verdadeiramente, crer em tudo que o profeta pregou, e o Senhor disse
que seria Revelado nestes últimos dias na voz do Sétimo anjo, e tudo nos
foi Revelado, dá-nos olhos de águia para podermos enxergar. Tira de nós
esses olhos de falcões, que muitas vezes temos, e não conseguimos ver o
que a águia deve ver, dê-nos olhos de águia, queremos enxergar, enxergar
nas alturas, enxergar aquilo que já aconteceu, o que está acontecendo e que
vai acontecer. Dá-nos esses olhos, fale conosco até aquele dia glorioso,
como temos como igreja do Deus vivo, de encontrar com o Senhor, e tomar
aquela doce carruagem, subindo à glória Eterna, em Nome do Senhor Jesus
Cristo. Amém Senhor! Amém!
6. Hino: Doce carruagem
Vem logo doce carruagem ...
7. Hino: chegamos pela fé confiando em Deus ...
8. Pregação: “Conferência com Deus”, parágrafo 139. Vamos dar
seqüência a esse estudo. Quando temos conferências mundiais, eles
normalmente tem (um) seu lugar selecionado. E que fazem eles nessas
conferências? Eles tomam drinques, coquetéis. Eles fumam charutos e
cigarros, eles mentem uns para os outros, e enganam uns aos outros, e
conversações de paz do (para todo) mundo.
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9. Parte Pr. 139 Mensagem: “Conferência com Deus”. Mas quando Deus
convoca uma conferência isto é jejuar, pôr a vida em ordem,
oração, receber ordens, e ir em frente. Essa é a “Conferência de Deus”. ...
(Então eu creio que nós viemos aqui não para ouvir uma mentira, mas
viemos para ouvir verdades. Viemos aqui, não para tomar drinques do
mundo, sermos enganados e enganarmos uns aos outros quando se fala em
paz, mas tem uma bomba atômica atrás deles para responder aquela paz
que eles disseram na frente. Nós viemos aqui não com falsidade, mas para
termos uma Conferência com o Todo Poderoso, dentro daquilo que Ele já
Revelou para o seu povo. Não viemos aqui para revelar nada, mas para
alcançar a Revelação do que já foi Revelado) ...Mas quando Deus convoca
uma conferência, isto (então) é jejuar, é orar, é comunicar uns com os
outros, não entregar-se a imundície, mais separar- se, purificando-se de
toda a injustiça. Quando você vai diante de Deus, limpando-se pela fé,
aplicando isso ao sangue, e purificando o seu coração. Nós aprendemos que
é tão gostoso o que o irmão Branham disse; ele disse que o hissopo é uma
erva daninham e que a erva daninha foi usada por Moisés lá no Egito, para
molhar no sangue, e passar nos umbrais dos portais. A erva daninha, em
associação com o sangue, ajudando o sangue. Ninguém quer erva daninha.
Mas Deus pediu para Moisés isso: “Pega o hissopo, e você vai usar agora
dele, o povo vai comer, isso é amargo mais tome isso, está associado com o
sangue, você pode usar hissopo”, não disse mais nada. Era o sangue do
cordeiro, e hissopo que tinha.
10. A vida cristã é assim. O que muitas vezes se chama de erva daninha,
está associada com o sangue para salvação do povo. Essa é a
verdade. Não entregar-se a imundície, mais separar-se da imundície,
purificando-se de todas a injustiça. Ele ainda diz aqui, e caminhando diante
de Deus para uma Conferência. Esse é o tipo de Conferência quando você
se encontra com Deus. Então Deus lhe da ordem, então você vai em frente,
Ele vai com você. Deus não vai receber ordem minha, nem sua. Senhor eu
quero que o Senhor faça isso para mim, eu quero que o Senhor faça isso
para mim, o Senhor faça isso para fulano, você vai ouvir ordem, você vai
receber ordens, porque Deus vai te dar ordens, e você vai em frente, Deus
vai com você.
11. Há muitas grandes Conferências que poderíamos considerar. Mas o
tempo não permitirá. Houve uma Conferência recentemente.
Rm. 5: 1 – Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por
Nosso Senhor Jesus Cristo;
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Rm. 1: 17 – (visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de
fé em fé, como está escrito:) O justo viverá por fé, ou O justo viverá pela
fé.
Essa foi a Conferência, há pouco tempo atrás há quase quinhentos
anos, mais ou menos, Deus teve uma Conferência pegou um Sacerdote, e
fez uma Conferência com Ele, nisso Deus já havia falado no céu com os
anjos, você sabe que quando você está numa Conferência por Deus, você
tem que saber que ouve uma Conferência antes de Deus com seus anjos,
para dizer: “Alguém vai trabalhar lá, o fulano vai fazer um trabalho lá.
Vamos fazer uma Conferência aqui porque a hora que vem ação não deixa
sozinho, esteja lá com ele”. E essa Conferência não falha, Deus não falha,
Deus não mente na sua reunião, na sua Conferência Deus não mente. Ele
fala o que é. E Ele chamou Lutero. Houve uma Conferência nos dias de
Martinho Lutero, na reforma. Deus chamou Martinho Lutero para ir pregar
justificação, e ele o fez. Você pensa que foi fácil aquela Conferência, sair
da Igreja Católica, deixar a batina, deixar tudo que ele cria, pregar contra o
que ele cria, antes não foi fácil, mais Martinho Lutero teve essa
Conferência aqui na terra, porque Deus estava com ele para fazer isso. Não
tema você se tem alguma Conferência para ser feita em casa, no trabalho,
na igreja, creia que Ele, “Antes da Fundação do mundo”, Deus já fez uma
Conferência com os seus anjos, e disse: “Olha em tal época, em tal dia, em
tal hora, vai acontecer algo na terra, e nós precisamos estar ao lado deste
alguém porque vai trabalhar, vai fazer um trabalho meu na terra”: Rm. 1:
17: “O justo viverá pela fé”. Irmãos não foi fácil. Eu creio que não tem
nada fácil quando começa, depois que você pratica não é difícil, mas
quando você está começando, não tem nada fácil, é dificuldade. Lutero
ficou sozinho, não tinha ninguém com ele, e ele com muita pouquinha
gente, ele cantou o hino: “Castelo Forte é Nosso Deus”. Não foi a igreja
Católica lhe protegendo, mais com a igreja Católica lhe perseguindo, ele
cantou: “Castelo Forte é Nosso Deus”. Ainda que temos que perder mulher,
família, fama, vamos perder, porque Ele é Forte, o Castelo é forte. Você
não tem que importar com o que vai perder, você não tem que fazer como o
moço rico, que quando lhe foi apresentado o que ele tinha o que fazer, ele
viu o que tinha que fazer, ele rejeitou, porque ele não tinha que ganhar, ele
tinha que perder, ele já havia ganhado bastante, agora ele tinha que perder,
tudo, tudo o que ele ganhou ele tinha que perder, e ele então rejeitou perder
a Vida Eterna do que perder a riqueza que ele tinha. É como hoje, as
pessoas preferem perder a Vida Eterna, perder o companheirismo de um
irmão com outro, perder o companheirismo na igreja, perder o
companheirismo na família. Eu não estou aqui para fazer divisão mas Jesus
falou que é assim, eu não posso fazer diferente, se não vai dar certo...
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Senão todo mundo vai dar certo com você, beijinho para lá, beijinho para
cá, nada disso, não vai dar certo, Jesus disse que não vai. Ele disse: “Vão ...
vai ter cinco dentro de casa, três contra dois, e dois contra três”. “Eu não
vou trazer paz, mas espada” , Ele falou isso, e isso tem que cumprir,
mesmo a gente sem querer isso está cumprindo dentro da nossa casa, sem
querer. Você começa a ver a espada comer dentro de casa; Fala: “Meu
Deus, mais aqui em casa? Eu pendei que era na casa dos outros, por isso
que eu ri, por isso que eu disse aleluia, mas na minha casa? “Glória a Deus
está cumprindo a própria Palavra, nós não temos que temer a perda, Jesus
não temeu, Ele sabia, Ele sabia que Ele ia perder, Ele sabia que Ele tinha
ganhado alguém, mais Ele sabia quem Ele ia perder, e Ele sabia que
nenhum homem poderia perder senão o filho da perdição, esse é o único
que Ele perdeu: Filho da perdição, porque Ele tinha que perder. Ele perdeu
setenta pregadores, porque Ele tinha que perder, nós queremos ganhar mais
um, é muito bom ganhar mais um, é muito melhor ganhar um do que perder
um, é muito melhor, Jesus teve isso, teve experiência de ganhar setenta
mais Ele teve experiência de perder setenta.
12. Experiências que nós temos que ter, e temos que enfrentar porque é a
hora em que nós estamos vivendo, uma Conferência que trás um
acerto de contas. Você expressa, o inimigo expressa, e você então acerta as
coisas ali agora nessa Conferência, você fala o que você crê, o que você
crê, você ouve o que não crê, para para ouvir também o que você não crê,
então nessa Conferência e você sai decidido, o que vou fazer. O irmão
Branham disse que Deus decidiu no céu, chamou os anjos e disse: “Eu vou
descer lá na terra”. Ninguém podia segurar Deus lá em cima, Ele teve que
descer. A experiência que nós estamos tendo agora, de Cristo ter descido
do Trono e ter vindo para a terra, foi e experiência que o povo dos dias de
João Batista teve, de Deus ter descido do céu, e vindo para a terra, era
experiência. Eles ficaram temerosos ... É incrível um negócio desse, como
que pode Ele falar que é Deus, que veio do céu, nós sabemos de onde Ele
veio, não sabia nada eles não sabiam, eles não conheciam o Espiritual, eles
conheciam só o lado físico, o Espiritual eles não conheciam. E Deus tinha
descido do céu, há dois mil anos Deus desceu do céu. Ele disse: “Eu vou
ser homem”, não quero ser Deus em cima, Eu quero ser Deus lá em baixo,
então Eu vou nascer como homem lá, eu vou chorar como um bebê. Oh eu
gosto muito disso. Essas Conferências mexe com qualquer um. É Deus
fazendo uma Conferência e descendo, então quando eu vejo isso aqui hoje,
que o povo está com dificuldade, porque o Cordeiro saiu do Trono e tornou
Leão, e eles não aceitam de jeito nenhum, é os mesmos espíritos que
trabalharam nos Fariseus, nos Saduceus, nos Essênios, nos Escribas, é o
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mesmo espírito que trabalhou lá, mas nós não temos isso não. O nosso
Deus é Deus. O nosso Deus está no céu. Eles não podem crer. Ele disse: Se
vocês não crer em mim, crede ao menos pelas obras, você tem alguém que
faz as obras que eu tenho feito? Então, porque que não crê em mim? Qual
de vocês Fariseus, pode fazer o que eu tenho feito. Saduceus, qual fazer o
que eu tenho feito? Então porque você não crê, pelo menos no que Eu
tenho feito: Se não pode crer em mim, crê nas obras que eu tenho feito,
porque as obras testificam do que Eu estou fazendo, quem “Eu Sou”.
13. A mesma coisa é agora gente, essa Mensagem testifica quem Ele é, o
que Ele está fazendo, de onde Ele saiu, onde Ele está, Ele está aqui,
Eu não posso crer mais que Ele está escondido lá em cima num Trono,
assentado num Trono intercedendo quando Ele prometeu sair do Trono,
revelar os Selos, descer para a terra se encarnar outra vez e falar conosco,
como homem Ele fez essa Conferência, Eu vou voltar nos dias do Filho do
homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, Eu estarei ali na terra
outra vez, é: “Assim Diz o Senhor”. Ele fez essa Conferência e ninguém
pode revelar, você tem que saber que isso é verdade, fique quieto creia,
Senhor eu não entendo mais, se eu estivesse no tempo de João eu não
entendia também, os outros não entenderam eu também não ia entender,
mais tem uma coisa, eu creio porque João creu, e os demais, uma meia
dúzia creu, e eu creio também nesse trabalho que está sendo feito, Deus
sempre quis ter uma Conferência com o homem, com o homem, não só um,
Ele veio em cada mensageiro, no último mensageiro Ele revelou todos os
segredos para que Ele pudesse... Para Ele revelar os segredos Ele tinha que
sair do Trono, porque Ele queria fazer uma Conferência individual, uma
Conferência comigo, e com você; dormir comigo, andar comigo, amar
comigo, viver comigo, cheirar comigo, pensar comigo, olhar comigo, Ele
pensou em fazer isso em mim, em você, e onde você vai, você sabe, é que
Deus está aqui onde você está. Ele disse “Onde estiver dois ou três em meu
Nome, Eu estarei no meio deles”, então você tem que saber que Ele está em
você, onde você está, está Deus. José estava na cadeia, e Deus estava lá.
Vamos ver onde é que Deus estava. Quando Israel... Quando os irmãos de
José prenderam José, perderam a presença de Deus, eles foram falsos, a
terra passando fome, o povo passando fome, Israel foi se perdendo, foi
perecendo, porque eles tinham perdido o homem que estava naqueles dias
tipificando a Cristo na terra, eles venderam como Judas vendeu a Cristo lá
atrás, os irmãos de José venderam José, venderam o seu irmão José, quase
que pelas mesmas moedas, eles venderam a felicidade, venderam o profeta,
venderam a Revelação, venderam o homem que enxergava: “Nós não
queremos ele aqui não”. Papai e mamãe ficaram até abismado, assustados
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quando ele contou o sonho. Ele disse: “Eu vi onde feixes me
reverenciando, e o sol e a lua”. Jacó disse: “Mas até seu pai, sua mãe?”
Sim. Onze feixes reverenciando, o sol e a lua, e eles não perceberam, e isso
levou tempo gente! Mas eles tinham que chegar lá no Egito, e ajoelhar aos
pés do irmão que eles tinham vendido, ajoelhar nos pés do irmão que eles
tinham vendido, e não sabia, e o pior de tudo é isso, é vender um irmão, e
não saber que é seu irmão, quando você encontrar com ele, ele está tão
mudado. Deus abençoou ele tanto, está vendo o que você fez, jogou ele
fora, mas Deus catou ele, e deu prosperidade para ele de uma forma
tremenda, que quando você encontra com ele, você nem o reconhece. Oh
meu irmão, como isso é tremendo. Quando os irmãos encontraram ele,
conversou com ele, e não sabia quem era ele. Voltaram para casa, e não
desconfiaram o que era ele, e eles pensaram que aquele sonhador poderia
ser aquele que estava dominando o Egito. Eles nunca pensaram que aquele
homem de visão, ... Deus não toma qualquer um gente, um homem cheio
de visão serve para todo lugar, o homem de visão como José, dentro da
cadeia, ele prosperou dentro da cadeia, você vê lá naquele lugar terrível, o
homem prosperando lá dentro. Lá na cadeia. Profetizou na cadeia, revelou
sonho na cadeia, e da cadeia ele foi tirado e posto a mão direita de Faraó,
um tipo de Cristo, que foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido
pelos seus irmãos, olha o Judas vendendo, olha lá atrás quem estava
vendendo, os maiorais, os grandes, eram os responsáveis. Rúbem se
escondeu nessa hora, como José deveria ter gritado: “Rúbem? Rúbem?
Você é o mais velho, você que agora barrar nossos irmãos de fazer isso
comigo”, e Rúbem não quis nem saber. Tapou os ouvidos, e deixou que
vendessem aquela preciosidade de dentro de casa, sair uma jóia daquela de
casa, só porque não falava bem deles, porque não falava a língua deles. A
questão hoje é assim se você não falar a língua da família, a família não
tem companheirismo com você, se você não falar a língua dos pastores não
tem companheirismo com você, se você não falar a língua da igreja, então a
igreja não tem companheirismo com você, você tem que falar uma língua,
então fala a língua de Deus, fale a língua da Palavra, não importa o que vai
acontecer, vai haver erva amarga para você, o hissopo está ai, o prato está
preparado. Aleluia!
14. Então a gente para de vez em quando, mais meu Deus do céu, isto
daqui é bom, há muitas Conferências. Como na Conferência nos dias
de Wesley, quer dizer na Inglaterra, para pregar a Santificação como
Wesley pregou, olhe ninguém pregou justificação como Lutero, e ninguém
prega. Ninguém pregou Santificação como Wesley e ninguém prega,
ninguém prega arrependimento, diz o irmão Branham, como Bily Gram,
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mas ninguém rebela a Palavra como William Branham, isto é certo. Cada
um no seu lugar, se você pudesse reconciliar isso, cada um no seu lugar, e
você tomasse o seu lugar no Corpo de Cristo, você deveria saber que presta
para alguma coisa. Vai servir para alguma coisa, se tem um cabelinho, vai
servir para alguma coisa, pois se esses cabelinhos cair fica careca. Se é um
cabelinho, ainda serve para alguma coisa. Se é um cabelinho do nariz, você
ainda protege para não entrar sujeira lá dentro, ele suja ele, mais não entra
para dentro. Lembra daquele tempo de lamparinas? Lembra ? Se você ficar
assim, e a lamparina acesa, e você talvez lendo a Bíblia, mas naquele
tempo gibi, está vendo? Está lendo e daqui a pouco o nariz fica preto. Vai
ver o buraco do nariz tudo preto. É que os cabelinhos segurou tudo, aquele
pretume ele está protegendo para não entrar tanta sujeira para dentro, ai
ajunta um monte de cabelo também você não vai deixar essa fuligem ficar
tudo ai para frente, aparte deles agora, pelo menos ai dentro, acerta eles
pelo menos ai dentro agora, porque eles são proteção do nariz, você não
percebe, mais eles estão servindo tão bem aquilo, no lugar deles,
escondidinho, como a dizer assim: “Aqui não entra, aqui você não entra, eu
protejo”. Então meu irmão, ou você pode ser um cabelinho desse lugar,
mais está protegido. Tem gente que quer ser o que? Quer ser o olho, quer
ser o olho, olho é pastor, diácono, profeta, evangelista, apóstolo, isso é
olho, é perigoso rapaz, é olho porque é tudo visto, é olho, e os ponteiros do
relógio, são exatamente os que são vistos, mais olha a igreja, aquele
maquinário silencioso trabalhando lá dentro, silenciosamente para que os
ponteiros possam mover tudo no segundinho certinho, é porque o
maquinário está certo, a igreja tem que ser o maquinário certo, ela tem que
estar com a mecânica em ordem, toda a mecânica em ordem, se um
irmãozinho estiver aqui no relógio, depois que ele vai passar para um outro
relógio não dá certo. Nós somos feitos para um relógio Noiva. Eu creio que
eu fui feito para uma peça da Terceira Etapa. Não entendo muito bem não,
mais parece que eu estou dando certinho para rodar ali rapaz, e se me
mudar para a Segunda (Etapa) eu vou, vai mudar a coisa toda, o relógio não
vai trabalhar certo, é o lugar, é a hora, Deus te pega, e põe naquele
lugarzinho, fique ali faça o seu trabalho humilde, faça o seu trabalho
escondido, os grandes estão aparecendo, mais os grandes devem dar graças
a Deus pelos pequenos, os que aparecem dêem graças a Deus pelos que
estão escondidos, porque não pode eu aparecer a menos que vocês estejam
trabalhando escondido, orando a madrugada, orando durante o dia por mim
e eu não percebo, e é só eu que apareço aqui, é eu que apareço, alguém
pede uma fita minha, mais não sabe que isso daí foi feito através de um
maquinário, de muita gente que está orando, que está pedindo a Deus, que
isso está funcionando, o maquinário para o ponteiro mostrar a hora certa,
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que está na hora da Terceira Etapa. Aleluia! Essa é a hora que se vive, todo
mundo deve aproveitar a glória de Deus nessa hora. Deus é glorificado em
cada etapa quando ela está no seu auge, não é o homem ou a mulher
glorificado, é Deus que é glorificado, porque quando Deus pega, Ele pega o
simples para Ele ser glorificado. Ele não pega o grande, porque o grande
não deixa Ele ser glorificado, o grande quer para ele, então Ele pega
simples, diz: “Muito obrigado Senhor, eu nada sou, obrigado. Obrigado,
Graças, graças. Aleluia! Glória a Deus!
15. Vamos lá. Wesley, agora, com essa Mensagem de Santificação: Hb. 12:
14 – “Segui a paz com todos”. Espera lá? Tem paz com todos?
Oh coisa dura meu Deus do céu: “Segui a paz com todos”. A paz com
todos quer dizer: A paz com quem te odeia, a paz com quem que você olha
que é inimigo dele e você não é, a paz com todos; “Segui a paz com todos”.
E a Santificação; duas coisas juntas: paz e santificação, sem a qual ninguém
verá o Senhor, entre aspas: “Que já desceu do céu”, estou falando entre
“aspas” porque a Bíblia só fala até aqui, ninguém verá o Senhor, ninguém
pode ver quando o Senhor desce do céu, porque se o Senhor descesse do
céu e viesse numa escada de marfim, e ouro, e tantas pérolas, quer dizer e
tanta coisa e fogo por todo o lado, mais quando Ele desceu do céu, Ele veio
no humano outra vez, não é fácil o povo ver, não é fácil ver, mais é isso
que Deus faz. Vamos seguir aqui, porque eu quero terminar logo aqui hó!!!
16. “Então vieram os Pentecostais...” E que tempo glorioso meus irmãos,
eu vivi e eu vim no tempo dos Pentecostais. Que tempo gostoso
língua estranha, desde que eu orei, orei para falar língua estranha, no dia
que eu falei língua estranha, parecia que eu até estava bobo, gostei demais,
a minha língua parece que ficou meia adormecida, fiquei meio bobo, disse:
“Que coisa boa rapaz”, passei a noite toda alegre, satisfeito: “Falei língua
estranha que coisa maravilhosa, mais o dia que o dom desceu a mim, que
benção, eu não nasci nesse tempo, eu gostei disto, talvez você não tenha
experiência disto, eu tive experiência disso daí, eu tive experiência.
Quantos já tiveram experiência de falar em língua estranha aqui? Quantos
já tiveram? Quantos? Está vendo. Só nós irmãos? Olha? Cinco ou seis, o
que que é isso? Muito pouca gente. De onde vocês vieram irmãos? Os
outros de onde vieram irmãos? Da batista? Vieram. Da Babilônia? De onde
vieram irmãos? O que é isso? Do espiritismo. Por isso. Falava outras
línguas lá não é? Mais que coisa boa, é a gente ter uma experiência, e
depois Deus dá outra maior. Quando eu tive essa experiência eu me alegrei
muito, mais quando eu ouvi pela primeira vez a Mensagem de William
Branham, aquilo não mexeu só com a língua não, aquilo mexeu com o
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corpo inteiro. Que coisa tremenda, trinta anos atrás quando eu ouvi essa
Mensagem, aquilo me sacudiu, aquilo me tirou do sério, eu não sabia o que
fazer agora eu estou perdido, ou esse povo está perdido, o que que vai
acontecer? Daqui há pouco eu estava sabendo, eu estou perdido, então eu
quero salvação, salva-me Senhor, salva-me. E, eu encontrei está
Mensagem, eu sai da denominação, porque eu encontrei essa Mensagem
tão gloriosa, que ela não só chegou no meu coração, a minha língua, mais o
meu corpo inteiro. Agora, depois de trinta anos, quase trinta anos, Deus
vem e me dá mais uma chocalhada com essa Mensagem, e dizendo para
mim: “Olha a Terceira Etapa já está ai, já cumpriu tudo, e vamos ver, estou
com uma Conferência agora nesse tempo final, uma Conferência da
Terceira Etapa, e eu tenho um trabalho para vocês, e os anjos estão ao seu
redor, vocês tem que saber disso, essa Conferência foi feita nos céus a
favor do profeta do dia, que era porque ele revelou os Sete Selos, que é
exatamente a Terceira Etapa, os Sete Trovões, os Sete Selos está dentro da
Terceira Etapa, essa Conferência já foi feita, está concretizada nos dias do
irmão Branham, mas na Noiva não. A Noiva não teve. O irmão Branham
mesmo diz: A Noiva ainda não teve o seu avivamento, mas os Sete Trovões
trará este avivamento para ela, diz o profeta. Agora, eu vou esperar
quando? Os Sete Trovões já foram revelados dentro dos Sete Selos, e
quando isso veio a Revelação a mim e para você, ai está o avivamento da
Noiva. Se tiver outro eu quero ele também, Deus sabe que eu não desprezo,
se tiver outro, eu quero ele também, eu quero outro avivamento, se tiver
outro bom como esse (que – nem?) avivamento que não é arrepio,
avivamento apenas, avivamento de sentir a Palavra falando, a Palavra
cortando, porque? Porque a Palavra do Senhor é como a espada de dois
gumes, como nós lemos aqui ó? Hb. 4: 12 - ... E a Palavra de Deus é viva, e
Eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes... “Se você
quer, se você quer e deixar, ela vai cortar, vai penetrar, e você vai sentir
bem. se você for rebelde com ela, ela vai continuar cortando, porque ela
não para de cortar. Ela vai entrar e você vai sentir mal,porque ela é uma
espada de dois gumes, ela corta do lado e dá vida, e ao mesmo tempo, do
outro lado ela mata, quem crê vive, quem não crê morre. É a mesma coisa
hoje, é a Palavra de Deus fazendo isso, não sou eu, não é você, nem um
homem tem que ser engrandecido nisso, é Deus que já tinha proposto essa
Conferência, haverá um avivamento para a minha Noiva no mundo, haverá.
Eu mandarei uma pequena Mensagem , Eu mandarei um grande estrondo
do céu. Aleluia! A hora que essa Mensagem chegar, eu quero estar com ela,
a hora que esse grande estrondo chegar, eu não sei nem o que Ele vai fazer
comigo. Porque se o que a gente tem agora já está bom, e se vier mais coisa
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ainda? Hem? O que que vai acontecer conosco? Mas vamos aqui mais um
pouquinho.
17. Pr. 146 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Então vieram os
pentecostais. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. (disso,
restauração de dons, houve uma conferência no céu. Irmãos, por isso que
houve esse trabalho tremendo, os Pentecostais também, e o trabalho
tremendo de Lutero, de Wesley, dos Pentecostais, de William Branham
irmãos, sabe porque? Porque já tinha uma Conferência no céu, marcado
tudo hora certa, foi marcada hora certa para essas Conferências, e Deus
cumpriu Sua Palavra e descia, e as pessoas não entendia, ele não esteve
nem ai com quem não entendia, Deus não é que nem nós que fica
quebrando cabeça preocupado: Oh meu Deus, porque meu pai não entende,
minha mãe não entende, o meu irmão do coração não entende, o meu irmão
dizimista não entende, meu Deus do céu, porque que ele não entende, Ele
veio numa hora dessa, e porque que o pobre não entende, porque que
aquela irmãzinha não está entendendo, Deus não está preocupado porque
não entende, porque quando Ele faz uma Conferência aqueles anjos no céu
você tem que saber, quando Ele reúne naquela Conferência para fazer um
trabalho, uma Conferência no céu por um trabalho na terra, é porque nós
estamos já representados naquela Teofania lá no céu, então você regozija,
você não duvida, você entra com Corpo, Espírito e alma nesta coisa.
Amém! Amém!.)
18. Eu não estou aqui para perder tempo, nem para comer seu salário, seu
dizimo atoa não, eu vou comer o seu dizimo, mais eu vou te dar
trabalho. Vou te dar trabalho. Ou você vai dar o seu dizimo para eu comer,
ou você vai ter que agüentar isso e dar dizimo para outro. Entende? Mais
senão, eu não posso parar. Com dizimo ou sem dizimo, a Terceira Etapa
está em cena, com dízimo ou sem dízimo, com popularidade ou
impopularidade, a Terceira Etapa está inaugurada, creia você o não, a
Terceira Etapa está em cena. Eu não sei o que você está pensando. (Editor:
Muitos aplausos, muitos). Aleluia! Agora, não é o que eu faço nem o que
eu vou fazer, é o que Deus fez através de William Branham há trinta anos
atrás, quarenta anos atrás, e simplesmente Deus está mandando os anjos
como no tempo de Boaz, ele diz assim: “Olha deixa cair de propósito um
punhado para que não seja tão árduo, o trabalho, o labor de Rute, faz isso ai
de propósito. Gente, você não recebe porque não quer, porque tem anjo que
está deixando cair espiga de propósito, ele está deixando cair um monte de
trigo de propósito, você quer voltar cada culto para casa com a sacola cheia
volta, se não tiver vai com ela vazia, vai mais o anjo já passou e derramou
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isso voluntariamente, ele passou e derramou, e se você perguntava porque,
ele diz: Porque o Senhor da ceifa mandou. Mais e aqui? E aqui só para ela,
porque não para a outras? Porque essa é eleita, essa Rute é eleita, essa
Noiva do último dia ela é eleita, é para ela, é para ela que tem que deixar
cair o trigo, a espiga, a cevada. Oh meu Deus. Aleluia!
19. Pr. 146 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Então vieram os
pentecostais. Era tempo de ter uma restauração pentecostal. Houve
uma conferência no Céu. “É tempo de derramar a plenitude do Espírito?” E
isto desceu, e eles pregaram isto. E nós obtivemos isto, e recebemos o
Espírito Santo. (Amém! Aleluia! Recebemos tanto que nós mesmos em
Laodicéia, e quando a Mensagem veio, nós saímos de Laodicéia, porque o
Espírito Santo foi expulso de lá, Cristo é o profeta foi expulso de
Laodicéia, e nós também fomos expulsos de lá. Só Laodicéia tem essa
autoridade, porque ela é direito feminino, autoridade feminina ela tem, para
esse dia, para fazer o seu trabalho. Laodicéia, ela tem direito, ela tem o
direito de por o marido fora. A igreja teve o direito, ela achou no direito de
por Cristo para fora, seu profeta para fora, depois do profeta, Jesus já saiu
atrás, não precisa nem preocupar. A hora que colocaram o profeta para
fora, disseram: “Eu não creio na sua Mensagem”. Oh Jesus atrás do
profeta: Gente! Não crêem, vamos embora daqui, vamos embora, bobagem
nós só ficar na porta aqui, a hora que aparecer: “fisst”, vai ficar preso. Jesus
fora da igreja. Fora. Fora de onde Ele foi criado, Ele foi criado. Oh se você
pudesse entender; Ele foi criado ai dentro, fora do lar, o lar não entende? O
lar o perdeu, Maria o perdeu porque era lar, o perdeu mas Dele é a
Semente, a Semente não ficou perdida, ficou perdida foi o lar, ficou perdida
aquela que era chamada de mãe, de igreja, perdeu Ele, naqueles dias e não
descobriu que tinha perdido Ele em justificação, Santificação e Restauração
de dons, a igreja perdeu Cristo, Ele está fora da igreja outra vez. Aleluia!
Agora, meu irmão, agora sim, para mim encerrar eu quero aqui, esses dois
parágrafos aqui é o suficiente.
20. Agora creio que nós estamos numa conferência, isto é, a vinda do Filho
de Deus. Ele disse a Seus discípulos: “Não sei o minuto nem a
hora; ninguém sabe, nem mesmo (ao menos) os Anjos. Mas haverá uma
conferência algum dia, ... (Ele avisou: Não sei o dia nem a hora, mas
haverá uma Conferência) ...em outras palavras, “e o Pai decidirá aquele
momento, em que eu voltarei”. ...(Irmãos, é quando o Pai pediu, é que o
trabalho de intercessão havia completado, o Pai decidiu e disse: Você pode
começar agora. Ele catou o Livro saiu do Trono, e começou a fazer coisas
que o mundo não sabe. Isso é segredo para o mundo, isso é ladrão para o
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mundo, nós já fomos roubados. Jesus já nos roubou do mundo, esse é o
segredo. Alguém sabe alguma coisa que Ele veio. Alguém sabe que Ele
veio? Ninguém sabe. Ninguém sabe que Ele veio. Ninguém sabe, Ele não
tinha falado. Ele falou que ninguém sabia, menos os anjos dos céus, mas
unicamente o Pai porque? Porque o Filho estava no altar de intercessão,
não é o Pai que ia decidir a hora que completou, e o último entrou; o Pai já
disse para o Filho: Agora você já pode sair, toma o Livro, Ele catou o Livro
e saiu do Trono e desceu. Essa Mensagem é louca para esse mundo. Essa é
louca. Ele desceu e ... Deixa eu repetir a Escritura, me falta a Escritura, é
capitulo primeiro de Atos, se você tiver a Escritura ai ... Quando eles viram
Jesus subindo para o céu, olhando para o céu, eles viram Jesus desaparecer
numa nuvem, que bonita, Jesus desapareceu numa nuvem indo embora
daqui, e Ele diz: Assim como vocês viram Ele subir, Ele há de descer:
(Atos) 1: 19, 1: 19 de Atos – “Como vocês viram Ele subir, Ele há de
descer”. Que jeito que Ele subiu? Envolto numa nuvem. Que jeito que ele
desceu no Monte Por do sol? Envolto numa nuvem fotografada pelos
Estados Unidos. (Atos) 1: 11, 1: 11, muito bem, Atos 1: 11. Foi assim. E
quem sabe que Ele desceu já? Há meus irmãos, essa Mensagem é para
eleito agora. Agora, é o eleito que pode viver essa Mensagem).
21. Pr. 147 - Mensagem: “Conferência com Deus”. – Agora creio que
estamos em uma conferência, isto é a Vinda do Filho de Deus. Ele
disse a Seus discípulos: “Não sei o minuto nem a hora; ninguém sabe, nem
(nem mesmo, nem ao menos) mesmo ao Anjos. Mas haverá uma
conferência algum dia, “em outras palavras”, e o Pai decidirá aquele
momento que Eu voltarei. “Creio que essa conferência está em andamento.
... (Isto quando ele, irmão Branham, pregou essa Mensagem, que Cristo
estava em andamento, foi antes da Revelação dos Selos, e logo ela
começou) ...As decisões estão sendo tomadas. (A Conferência para o céu,
daqui a pouco houve um silêncio. A Conferência já tinha sido concretizada,
houve um silêncio no céu, o Filho, o Cordeiro tomou o Livro e saiu, e
desceu, e o céu ficou em silencio por quase meia hora, e Ele desceu para a
terra ai no Monte Por do Sol, trazendo a Mensagem para o Sétimo anjo de
Apocalipse 10: 7. Gente, tem muita coisa que já cumpriu e nós estamos ai
tonto achando que vai ser lá para a frente, não, nós temos é que crer nessas
coisas, e ver essas coisas cumpridas, aquele, aquele Filho do homem, é
como aquele relâmpago que sai do Oriente, se se mostra até o Ocidente.
Você está esperando que relâmpagos mais? Já foi. Já acabou, o relâmpago
do Filho do homem que começou no Oriente, em Jerusalém, e terminou no
Ocidente nos Estados Unidos. Já foi. O que você esperando mais. Essa
Mensagem é para te preparar para a saída súbita da Igreja da terra, ela tem
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uma Mensagem, e Deus fez uma Conferência para preparar o povo Dele,
não é o mundo inteiro não, não são todas as denominações, é só o povo
Dele que Ele fez uma Conferência. Amém!
22. – Último parágrafo, eu creio que vou terminar nesse aqui, 148 “Conferência com Deus”.
23. Pr. 148 – Mensagem: “Conferência com Deus”. – Seu Espírito esta
vindo à terra, tão forte, de tal modo que isto se porá na congregação,
discernindo... (discernimento) ... os pensamentos da mente. Como diz a
Bíblia: “A Palavra de Deus é mais penetrante, mais poderosa que uma
espada de dois gumes, penetrando até juntas e medulas, e hábil para
discernir os pensamentos do coração”.
24. – (Se a Palavra não puder fazer isso por mim e por você, nada mais
pode, nada mais pode me cortar ou te cortar, senão essa Palavra).
25. Oração Final: Senhor, te damos graças por esse momento glorioso em
sua presença, para sentir bem o Senhor de perto. Ajuda-nos Pai.
Para o mundo é loucura, mas para o Senhor é o cumprimento de uma
Conferência celestial, estamos aqui pregando a Mensagem do profeta do
dia, para que possamos ter tudo o que é necessário. Obrigado Senhor. Essa
Mensagem prepara nossa vida, porque essa Mensagem precursa a sua
segunda vinda, e o Senhor já começou a vir há tanto tempo, o Senhor já fez
tanta coisa na terra, que o mundo não sabe, mas os seus eleitos não
perderam nada ainda, seus eleitos estão guardados atrás de cada
acontecimento, onde o Senhor dá um passo, a sua Igreja dá o passo junto,
para poder saber dessas coisas, e fazer o que Tu queres, em Nome do
Senhor Jesus Cristo, continue revelando meus irmãos, minhas irmãs, os
pastores, e cada um de nós, me revela mais e mais essa Palavra para glória
do Teu Nome Senhor. Amém Senhor! Amém!
26. Hino: Doce carruagem ...
27. Hino: Chegamos pela fé confiando em Deus ...
28. Hino: Eu quero ter ...
Mensagem manuscrita pelo Ir. Dario
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