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Deus Entrou em Cena
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 18 - A e B.
1. – Hino abertura.
2. - Saudação: E Deus vos abençoe irmãos. Daniel. 3: 17.
3. – Leitura Bíblica:
Dn. 3: 17 – Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode
livrar, ele nos livrará do forno de fogo de fogo ardente e da tua mão; ó rei.
4. – Hino: Eu vim de um pais...
5. – Pregação: Observem, quando a Mensagem é repetida, e o mensageiro
parece ser derrotado, então é quando Deus entra em cena. Sua
Mensagem tem terminado. “Deus Entra Em Cena”.
6. – Hino: Mais perto de Ti quero estar Senhor... (Solado)
7. –Em todo o tempo foi assim, quando o povo rejeitou a Mensagem
parecia que Noé estava derrotado, e foi exatamente naquela hora que
“Deus entrou em cena”. Tem hora que Deus deixa você lutar, eu lutar,
parece que nós estamos sozinhos, porque Ele gosta de ver seus filhos
esforçando. Deus tem filhos de luta, de batalha, porque Ele é o grande
Jeová, o grande guerreiro, nunca perdeu uma batalha. Quando eles o
mataram, eles pensaram que Ele havia perdido a batalha, Ele já estava lá na
porta da casa do diabo batendo dizendo: “Eu já sai”. “Deus entra em cena”.
Mas, é exatamente nessa hora que a Mensagem é rejeitada. Tem hora que é
rejeitada, você sabe que aquilo dá um espaço ruim, de fracasso, a
Mensagem foi rejeitada, ó o mensageiro rejeitado. E Deus gosta de
trabalhar nessa hora. A hora que todo mundo esqueceu; olha está rejeitado
mesmo, ai Deus manifesta, Ele entra em cena, e faz sua obra.
8. – Entra, a gente vê como Noé, assim porque Noé pregou, o profeta diz
que ele ficava na porta da arca lá todo dia pregando, ta pregando,
tá pregando, e ninguém entrava rapaz, a coisa mais dura é pregar uma
Mensagem que ninguém entra. Mas, aquela etapa que Noé estava pregando,
já não era fácil para entrar, e a Terceira Etapa era pior do que aquela.
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Aquela etapa ele estava pregando ainda, a porta estava aberta, mas a
Terceira Etapa já estava encarceradas as almas, a porta estava fechada, e
ele estava pregando assim mesmo, dentro do silêncio, então parecia que o
homem estava louco, fez uma arca, entrou dentro dela não choveu, e o
homem fechou a porta, o sol estava estalando mamona. E, é ai que Deus
entrou em cena. Quando eles pensaram: “Ele está doido mesmo”, com
calorão, e Noé ao invés de deixar a porta aberta, agora lá dentro com essa
bicharada, cheiro de todo o jeito lá dentro. Olha eu quero ver o que vai
acontecer ; muitos deve ter ficado ali por perto, e Noé Lá dentro, quietinho
com os filhos, e o profeta diz que foi nessa hora que veio o teste para Noé.
Que o filho chegava e perguntava: “Papai!”. Seus cabelos já estavam muito
brancos. “Papai, o senhor está certo do que o senhor falou? O senhor
pregou que ia chover, e até agora nada”. “Fica sossegado filho, Deus falou
e o papai cumpriu o que Deus fala, agora não é mais negócio do papai,
espera porque Deus vai entrar em cena”. Ficaram quietinhos lá dentro; a
nora deve ter perguntado: “Meu sogro, o senhor não enganou não? Quem
sabe a mulher dele dizia: ” Meu velho, muito bem, a gente está junto a
muitos anos, mais espera lá, e agora? “Que tempo de teste, que tempo de
prova”. “Mulher, Deus vai entrar em cena”. Sabe quando foi isso? Dentro
de sete dias, porque os outros anos tudo pregando, e ninguém converteu. Se
não teve testemunho de conversão, de que a Mensagem de Noé era boa,
porque você quer ver todo mundo pesa por isso, se a Mensagem é boa, o
povo vai chegar, vai ter eleito, vai ter semente para aceitar, para receber
essa Mensagem. Noé pregou 120 anos, e não ganhou ninguém, conseguiu
só pôr a sua família lá dentro da arca, fechar a porta, parece que estava
como um louco, e que ele fechou a porta cedo demais, mais foi Deus que
mandou ele fechar a porta. E o pior de tudo, era que se Noé quizesse abrir a
porta, não tinha jeito mais. Que hora mais dura é quando você tem vontade
ainda de abrir a porta, ele deixou falar alguém ai fora, o seu testemunho é o
Sétimo Selo. É o silêncio. E ficar em silêncio dentro da arca, em silêncio.
Se ele tentasse abrir a porta da arca, ela não abria, porque Ele fechou por
dentro, mais Deus selou por fora. Se Deus não tivesse selado por fora, Noé,
há ele abria. Se ele escutasse os primeiros gritos, lá fora: Noé, nós estamos
aqui perto da porta. Abre-nos a porta!” Deus já fechou, por isso, porque
Deus conhecia o coração de Noé. Irmãos, acho que a hora mais terrível, é
quando a gente encontra Deus juiz. Enquanto Deus é advogado, que
benção, você clama por misericórdia, “eis-me aqui, você pecou eu estou
aqui”. Filhinha se alguém pecar você não precisa desesperar não, nós temos
um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, não tem que preocupar.
Você, é só pedir, chama Ele em cena. Você está afundando no mar, grite:
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“Salva-me”. Mas, e agora? A porta da arca estava fechada, não adiantava
gritar: “Salva-me”. Não adiantava pedir misericórdia, porque a porta estava
fechada. Deus precisava entrar em cena ainda para Noé, porque não tinha
chovido. Mas, meu irmão, no Sétimo dia começou os primeiros pingos, e
ali não parou mais. Quando a Mensagem foi rejeitada o mensageiro parecia
derrotado, quando deu os primeiros pingos d’água sobre a arca, eu creio
que Noé devia falar: “Meus filhos, minhas noras, minha esposa, escutou?
Isso é Ele”. O que é? Deus entrou em cena. Ao mesmo tempo que Deus
entrou em cena para responder, Noé, para abençoar Noé, Deus entrou em
cena para julgar os que estavam fora de Noé. Isso é o momento mais
terrível para quem está fora de Cristo. O irmão Branham disse: “Não deixe
chegar essa hora”. Entre em Cristo agora enquanto é tempo, enquanto à
misericórdia lhe assiste. Onde ela está? Aqui. Deus está em cena, aqui
através da sua Palavra. Amém! Eu quero falar com você, esse parágrafo
que eu li, é o “Mensageiro Do Entardecer”, 260.
9. – Pr. 260. “O Mensageiro Do Entardecer”. - Observe quando a
Mensagem é rejeitada e o mensageiro parece ser derrotado, então é
quando Deus entra em cena, sua Mensagem tem terminado.
10. – Deus entrou em cena, a porta já estava fechada, quando Deus entrou
em cena a porta estava fechada. Antes era Deus dando
oportunidade através da pregação de Noé, Deus não tinha entrado em cena
ainda, porque Deus ia entrar em cena através de Noé, não a favor do povo,
a favor de Noé. A falar de quem ouviu Sua Palavra, de quem obedeceu Sua
Palavra, de quem obedeceu Sua Palavra, de quem fez a arca um modelo da
Sua Palavra. Ele iria entrar em cena. E Ele entrou em cena. Amém!
11. – Eu posso ver Deus ter entrado em cena a nosso favor. Parece que
estamos derrotados, porque estamos sozinhos, e não tem mais gente,
a Mensagem é rejeitada. E porque ela é rejeitada? É porque ela estava no
fim. Isso prova que é o fim da Mensagem também. Ela está sendo rejeitada
não mais pelos crentes denominacionais, ela está sendo rejeitada não mais
pelo povo lá de fora, a Mensagem está sendo rejeitada pelo povo de dentro
da Mensagem, que a Mensagem está sendo rejeitada, a misericórdia está
sendo rejeitada dentro da própria Mensagem, eles rejeitam o lugar onde a
misericórdia está. Irmãos, se a misericórdia estava ali, logo ela passou para
cá, eu quero estar aqui, se ela sair daqui e passar para ali, eu quero estar ali,
se ela fizer degraus eu quero subir, onde a misericórdia estiver eu quero
estar. Se a misericórdia descer eu vou descer com ela, não importa tanto
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para cima, como para baixo, mas se a misericórdia estiver ali; não importa
onde ela esteja, eu quero estar onde ela está. Deus entrando em cena. Agora
264 a 271, eu quero ler para vocês: “O Mensageiro Do Entardecer”.
12. – Pr. 264 - “O Mensageiro Do Entardecer”. – E uma manhã, lá na
Babilônia... (O profeta diz...) ... Amém! Eu posso no Céu, eu posso
ver um – um Trono, Anjos em volta. Olhe aqui embaixo na Babilônia, eu
posso ver um – um forno ardente. E posso ver três jovens de pé ali,
dizendo: “Nosso Deus pode nos libertar”. ...(Você deve estar pensando
nisso, Deus, Anjos está olhando nessa cena aqui. Quando você diz: “Nosso
Deus pode nos libertar”, nosso Deus pode nos arrebatar desse mundo,
nosso Deus pode fazer tudo que for preciso, que o homem não entende, que
o homem não sabe fazer, nosso Deus pode fazer, para começar Ele já fez, e
eu creio, eu creio, eu creio. Você crê? Diga: “Nosso Deus é capaz, nosso
Deus entrou em cena, nosso Deus nos libertar”). ...Vê? “Mas nós não
curvaremos à sua imagem...” (A imagem do rei). ... “Mas nós não nos
curvaremos... porque isto é contrario à Palavra”. (Como vou me curvar a
uma Mensagem contraria aos Selos, não posso me encurvar porque os
Selos é a realidade, os Selos é a etapa que ficou encoberta antes de ser
pregada, ela só podia, podia falar sobre ela depois de pregada, assim diz o
irmão Branham. Então, como posso hoje estar tão fiel se eu não estiver
onde Deus está. Onde Ele está? Na terceira etapa. Há vê onde Deus está?
Todo mundo sabe. Onde Deus estava? Deus não estava fora da arca, Deus
estava lá dentro, Deus estava representado em Noé, dentro da arca. Há eu
sei que você luta, ele diz.. Deus estava no céu pregador! Deus está em todo
lugar. Agora, aquele lugar que Ele prometeu livrar, e entrar em cena, Ele
estava lá dentro. Lá dentro, porque se Ele não estivesse dentro da arca, nem
Noé suportava, sua família não suportava, cheiro de animais, chuva caindo,
aquele sol quente antes daqueles sete dias, e Noé firme, e professando:
“Deus vai entrar em cena”. Oh, um tempo Ele diz: “Deus vai entrar em
cena”, mas quando Deus no Sétimo dia, no Sétimo Selo, ele diz: “Entrar
em cena”. Gente, enquanto não der a Mensagem dos Sete Mensageiros,
então Deus não entrou em cena, então quando chega o Sétimo mensageiro,
Deus entrou em cena. Então, Deus estava nas outras etapas, Deus estava
naquelas etapas, mais esta etapa que Deus reservou, que ninguém sabia
ainda, que durante o período de Sete Eras da Igreja todo mundo estava sem
saber o que era as Eras, e o que era os Selos, eles diz: “Mas tem um dia,
que eu vou fazer isso conhecido para vocês, no dia da voz do Sétimo. Do
Sétimo anjo, eu farei isso conhecido, e ele veio, e ele fez, eu creio nisso.
Você crê que Ele fez conhecido? Sabe de uma coisa: Quando você crê que
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Deus te fez conhecido, exatamente na voz do Sétimo anjo, você tem que
dizer que Deus revelou o Sétimo Selo. Todos os Selos, porque o Sétimo é o
mistério que Deus revelou para quem? Para você, para o eleito, não está
revelado para o mundo, para o mundo ele está fechado, ele está selado,
assim como a Bíblia estava selada com os Sete Selos. Seis Selos tirou a
Bíblia... Tirou o Selo da Bíblia para muita gente da Mensagem, mas para a
Noiva, o Sétimo Selo acabou de desatar a Bíblia para a Noiva, mas para os
outros não, para os outros não, continua ainda o Livro selado, nem se for
com um Selo. Eles estão com a Mensagem selada com um Selo, a Noiva
não, já está aberto, o Sétimo Selo, era exatamente o mistério da vinda do
Senhor. E o mistério da vinda do Senhor, começou lá em 1.963, e vai
terminar, eu não sei quando, mais vai terminar antes da Noiva sair da terra,
ai termina o mistério do Sétimo Selo como o próprio profeta diz. Agora, eu
creio nisso: “Deus entrou em cena” para me ajudar, para que ajudar? É
quando essa Mensagem parece estar terminada, é ai que nosso ministério
parece ser derrotado, e ai que “Deus vai entrar em cena”. Deus não entra
em cena só porque tem muita gente, Deus entra em cena quando tem oito
dentro as arca, Deus entra em cena quando um diz: “Eu vou andar com
Deus”. enoque andou com Deus, e Deus fala assim: “Entrou.” Amém!
Vamos ver aqui, o profeta fez um drama, o profeta fez um drama desses
rapazes ali dentro daquela fornalha de fogo ardente, e o próprio rei quando
ouviu a voz daqueles moços dizendo: “Nosso Deus é capaz de nos livrar até
de suas mãos se Ele quiser”. Irmãos, isso enfurece qualquer rei, porque
aquilo foi um desprezo. Como é que aqueles três rapazes pôde falar isso
contra o rei Nabucodonosor, que era o maior reino do dia, como tem três
homens que pode se levantar desse jeito. Aleluia! Como pode três homens
se levantar dessa forma, e diz aqui:
13. – Dn. 3: 19 – Então, Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o
aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abede –
Nego, falou e ordenou que o forno se aquecesse sete vezes mais do que
costumava aquecer.
14. – Todos professam a verdade, você tem que saber que o fogo vai
esquentar mais. Não vai ficar só naquele fogo normal, que o rei
Nabucodonosor colocava para os demais, mais você está falando, ainda
acima do rei Nabucodonosor, você tem que sofrer uma caloria perfeita:
Sete vezes mais, porque depois aquele Deus perfeito vai entrar em cena, e
os homens ficaram de pé ali. Você sabe que os grandes cataram aqueles
três, a Bíblia diz:
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15. – Dn. 3: 20 - ... que eles pegaram aquilo a ponto, foram atados com
suas capas, com seus calções, seus chapéus e seus vestidos”.
16. – Eles não queriam que sobrasse nada daqueles três, é: roupa, chapéu,
vestido, joga tudo lá dentro do forno, queima esses três para
dar... Para sossegar a nossa nação Babilônica, vamos lá, e quando eles
foram lá os três rapazes, eles caíram mortos, por causa da caloria da
fornalha que o rei Nabucodonosor mandou aquecer. Eles morreram porque
eles era de Nabucodonosor mais quem era de Deus caiu lá dentro da
fornalha, e ficou vivo. E daqui a pouco Nabucodonosor deu uma olhada, e
diz: “Mais nós não jogamos lá, três. Tem quatro lá dentro”. “Nós não
jogamos três presos, três atados, três amarrados, ele disse: “Tem quatro
soltos e um tem a aparência dos deuses”. Há irmão, estava ali dentro da
fornalha, Deus estava ali, Deus entrou em cena dentro da fornalha, dentro
da arca, Deus estava ali, ninguém quis entrar na arca mais Deus entrou. Os
homens não quiseram só Noé e sua família entrou, mais Deus entrou.
Ninguém quis professar uma fé verdadeira como: Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego, mais Deus foi lá com eles e diz: “Eu entro nessa fornalha
com vocês” Aonde Deus está. Ele trás um arco... no meio do fogo. Amém!
Agora presta atenção mais um pouquinho. Eu não sei se vai dar para mim
terminar onde eu queria.
17. – Pr. 264. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “Mas nós não
nos curvaremos à sua imagem, porque isto é contrario à (Sua) Palavra”.
Vê? “Nós estamos aqui de pé”.
18. – Pr. 265. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “Esta bem”,
disse o rei, “subam por esses degraus, vocês vão ser queimados”.
Grandes homens robustos, com lanças, aqui subiam eles os degraus, passo
a passo, mais e mais quente.
19. – Pr. 266. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – Posso ver a
um Anjo... (Agora, é o irmão Branham fazendo um drama). ... Posso
ver a um Anjo de pé ao lado do Trono e tomou a espada e a sacou e disse:
“Pai, olhe ali embaixo, o que está se passando. Deixa-me ir lá embaixo. Eu
sou Gabriel, eu mudarei essa cena.
20. – Pr. 267. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “ Ponha sua
espada em sua bainha, Gabriel. Eu estou observando aquilo”.
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21. – Parecia que não estava, parecia que o Anjo Gabriel estava vendo e
que Deus não estava, mais Deus estava. “Pode guardar a sua espada
na bainha, porque eu estou observando a fé desses rapazes”. Meu irmão
minha irmã, Deus observa a sua fé nessa terceira etapa. Se você estiver
incrédulo Deus está vendo isso também, mais se você tiver fé Deus está
observando, pode não ter mais ninguém observando, mais Ele está
observando, e Ele vai entrar em cena na hora que você precisar.
22. – Pr. 268. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “Eis que vem
outro, diz: “Pai, Eu sou o Desgosto, (chegou uma anjo lá e
disse: Senhor Eu sou o Desgosto). ... eu sou o destruidor com água. No
tempo antediluviano, o homem pecou e maltratou Tua gente, e eu – eu
tornei o mundo num globo de água. Eu lavarei a Babilônia do mapa nesta
manhã. Deixa-me ir”. Deixa eu ir, Eu sou o Desgosto, eu mato eles
afogado, ai Ele ... Deus falou para Ele:
23. – Pr. 269. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “Eu sei que
você poderia, Desgosto, ... (Você já causou Desgosto em tanta gente
– Ed. O pastor Osmar ri). ... Você e um Anjo fiel (A Mim). Você é um
Anjo fiel... (Os outros não gosta de você porque você foi lá e acabou com
aquelas “nuas anti diluvio” não é? Você acabou com aqueles homens eles
não gostam Desgosto, mais tem uma coisa...) ... Vê? Mas, mas (Eu) não
posso te deixar ir, este é trabalho meu. Eu irei, eu mesmo”. (É Eu que tenho
que entrar em cena. Isto ai não é hora de Anjo mais, é hora de Deus, tem
hora que não é hora de Anjo, é hora de Deus. Tem hora que os Anjos
querem nos ajudar, Deus diz: “Não agora é eu que vou descer lá). ... Eu
irei, eu mesmo” “Aqui (vocês) você (Não)... os pode ver?”
24. – Pr. 270. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – “Eu os tenho
observado a noite toda... (Tem hora que você pensa: Deus não
observou quando o meu filho estava com febre, minha esposa doente, meu
marido nas últimas, Deus não observou. Ele está observando, você está ali
orando, você está sofrendo e Deus está na cabeceira da cama, e você não
percebe. Ele está ali. Alguém... Algum Anjo diz: “Deixa eu entrar lá
Senhor, e já dar a libertação para ele, Ele diz: “Não, agora não. Agora é Eu,
Eu que vou lá, espera um pouco, fica parado. Para ai um pouco porque eu
gosto de ver a fé de meu filho, a fé da minha filha”, espera um pouquinho,
Eu vou entrar em cena. Aleluia! E, olha aqui...) ... Eu ouvi a oração, Eu
ouvi a reunião de oração deles. ...(Era Deus dizendo, olha o drama que o
irmão Branham faz). ... E (Eu) os vi de pé por minha Palavra. Eu estarei ali
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a tempo. “... (Mais parecia que não ia dar tempo porque já estava
prendendo os homens para eles jogar na fornalha, e Deus estava sossegado
lá, e o Gabriel preocupado, e o Desgosto preocupado, querendo já ir, Ele
diz: “Não, pode deixar quieto porque Eu vou chegar em tempo”. Tem hora
que você pensa que Deus não vai chegar, e Ele ainda vai chegar em tempo,
fique quieto Gabriel, Desgosto fique quieto: “Eu estarei ali (vou chegar
em)... a tempo. Vamos ver o que Deus fez, como diz o profeta, eu creio
nisso gente, eu creio nessas coisas). ...Oh! eu posso vê-lo se levantar e suas
vestimentas de Rei caírem ao seu redor, como isso, e dizer, “venha aqui,
vento oriental, norte,sul e oeste. (Vem cá)... Parem ali embaixo além
daquele trovão, eu vou cavalgar sobre vocês como uma carruagem nesta
manhã. Vou descer à Babilônia, ...(E quem agüenta agora. Eh! Babilônia,
quem vai agüentar, para essa etapa é Deus que tem descido, Ele que desce
em seu coração, já não tem nada mais tendo como pregador, tira o Osmar
de cena, ponha Deus em cena, tira qualquer homem de cena, ponha Deus
em cena para você ver. Aleluia! Glória a Deus. Venha cá vento, ai Deus
subiu em cima do vento e diz: “Vamos embora rapaz, vamos embora, nós
temos que chegar lá agora, eles já estão para jogar Sadraque, Mesaque e
Abede-Nego lá dentro da fornalha, e quando eles foram jogar, o trovão
levou Deus dentro da fornalha, a hora que os moços caíram, Deus já estava
lá dentro. Aleluia! Tem hora meu irmão, minha irmã que você cai no
problema, mais Deus chega lá primeiro que você, nós ficamos
desesperados porque nós somos molengas, nós ficamos desesperados
porque nós somos humanos, mais Deus vai na nossa frente. Para aqueles
que pensam, eu estou sozinha, ele diz: “Não”. Elias diz: “Senhor eu
também estou sozinho”, mataram os seus profetas, derrubaram os seus
altares somente falta eu, e agora, Jezabel está procurando tirar a minha
vida. “Não Elias, você está desesperado atoa rapaz, tem sete mil que você
não conhece, está por ai, tem sete mil, vai em frente, mesmo que você
nunca os vai ver, vai em frente, tem sete mil ainda. Oh irmãos, quando eu
penso que nessa terceira etapa tem pouca gente, Ele diz: Mas Osmar, você
pregando isso quem é que vai aceitar, se fosse fulano grande ou fulano
maior, então tudo bem, mais você, não está com nada, ai Deus diz: Deixa a
coisa ir em frente, tem sete mil que não vai dobrar de maneira alguma. Tem
sete mil que não vai dobrar as crenças falsas. Oh irmãos eu nunca pensei
que poderia ter crença falsa dentro da Mensagem, porque sempre a gente
pensou que crença falsa era Santíssima Trindade, ou mulher pregadora só,
mais tinha mais nada, mais agora a coisa vai abrindo, vai revelando, que a
crença falsa dentro da Mensagem ai atrapalhar quem não tem de ir no
rapto, não ir mesmo. Porque não pode atrapalhar o eleito, o eleito vai
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romper barreira, o eleito não vai escutar marido, o eleito não vai escutar
mulher, e leito não vai escutar filhos, o eleito não vai escutar pastor, o
eleito não vai escutar movimento, o eleito é eleito, ele vai sozinho. Ele
sempre, alguém diz: “Você está com o Osmar?” Diz: “Eu estou com Deus”.
Você não tem que falar com o Osmar, “você está com o Osmar de novo?”
Não, eu estou com Deus. Você não está fazendo nada de mais, está falando
o que é certo. Certo? Então Deus desceu ali, e eu vou cavalgar sobre vocês,
Deus falando para o vento, e para o trovão.
25. – Parte Pr. 270. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – ...Eu
vou cavalgar sobre vocês como uma carruagem nesta manhã. Vou
descer à Babilônia, eu vou mudar a cena”. Oh, irmão, Ele estava ali
justamente a tempo!
26. – Tem hora que você pensa, oh Ele não vai chegar a tempo. Ele chega
justamente a tempo.
27. – Pr. 271. Mensagem: “O Mensageiro Do Entardecer”. – Seus olhos
estão postos sobre os pardais e eu sei que Ele me observa. ... (Se
você vai fazer alguma coisa errada no escuro Ele está te vendo, se você está
fazendo alguma coisa que ninguém está vendo, lembra, Ele está te vendo,
não tem jeito diz o salmista, para onde fugirei a tua face, para onde me
ausentarei do teu espírito, se subo aos céus lá estás, se tomo as asas da alva,
e me defendo com o fim dos mares, ainda lá a minha destra me sustentará,
porque não tem jeito de esconder do Senhor de jeito nenhum. Que coisa
tremenda, agora é bom tomar Deus enquanto é tempo, enquanto a
misericórdia está escondida, através da Mensagem do dia, a terceira etapa.
Quem fala da segunda etapa está sem misericórdia e não sabe, está sem
misericórdia e não sabe, talvez você nunca vai entender isso, precisa ser
eleito para entender isso. A misericórdia está na terceira etapa, foi quando o
Cordeiro saiu do Trono para revelar os Selos, onde Ele está? Nos Selos
revelados, nos Selos revelados que o Cordeiro desceu nos Selos revelados,
e ali Ele se torna Leão, quando Ele converte de Cordeiro para Leão,
trazendo essa revelação para nós. Agora, o que é isso meu irmão? Aleluia!
Eu queria... Eu tenho que terminar com isso aqui. Jesus Cristo rejeitado
depois de ter vindicado que Ele era Filho de Deus, Ele foi rejeitado,
disseram: Esse ai está perdido acabou, acabou mesmo, acabou, finalmente
Ele foi até o último momento quando satanás pensou, “eu o tenho”, ele o
crucificou na cruz, desceu, desceu até que finalmente eles pensaram que
eles o tinham o colocaram na sepultura mais foi quando Deus entrou em
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cena, levantou da sepultura e ascendeu. Ora é isso que vai acontecer
conosco, é hora, está quase na hora dessa Noiva levantar do mundo, e
ascender. Está quase na hora dos irmãos que partiram levantar da sepultura
e partir. Está na hora, Deus, só falta Deus entrar em cena agora, para
ressurreição. Deus entrar em cena para ressurreição. E Ele vai em mim e
em você, em todos que crêem. Não haverá ressurreição na segunda etapa.
Não tem ressurreição na segunda etapa, e na terceira, poder da ressurreição
está na terceira etapa. E ali que está o poder da ressurreição? Quando os
Selos foram revelados, e isso traz para mim e para você, gôzo infinito.
28. – Oração Final: senhor te damos graças pela oportunidade de poder
rejubilar-nos em Sua presença com a Sua Palavra. Continua falando
ao nosso coração, para sermos abençoados por Ti, e sermos um vaso que
possa glorificar o seu precioso Nome com toda fraqueza que temos, mas o
Senhor é forte, não importa o que estamos passando na terra, o Senhor está
aqui, o Senhor está em cena, e se entrou na vida de um irmão, de uma irmã,
entra em cena Senhor, estamos aguardando que o Senhor manifesta em
cena, na vida do meu irmão, da minha irmã, que ainda precisa crer nessa
Mensagem da misericórdia estendida nesse tempo final. Em Nome de Jesus
Cristo, trazendo aos nossos corações esse gôzo infinito. Amém Senhor!
Amém!
29. – Hino: A terra tem tristeza,
tem também aflição...
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