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Ele Saiu do Trono I

Ele Então Saiu do Trono
Do Pai Para Tomar o Seu
Próprio Trono
Pastor: Osmar Rod. Costa
Fita nº 15 - A e B.
1. – Saudação: E Deus criou o mundo, criou os céus, a terra, as estrelas, e
o mar, e Deus criou o homem, e deu a ele a fé, a esperança para se
reencontrar para se reencontrar nos momentos mais difíceis, e para levar
Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa,
que com suas mensagens extraídas do âmago de sua alma nos traz: “Fé
Para Vencer”.
2. Hino: Fé Para Vencer.
3. Inicio do Culto: Amém! Amém. A nossa leitura será em Ap. 5:5
4. Hino: Somente crer (Solado).
5. Leitura Bíblica:
Ap. 5:5 – E, disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o Leão da tribo
de Judá, a Raiz de Davi, que venceu para abrir o Livro desatar os
seus Sete Selos.
Ap. 5:6 – E, olhei, e eis que estava no meio do Trono e dos quatro animais
viventes e entre os anciãos, um Cordeiro como havendo sido morto,
e tinha sete pontas, e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus
enviados a toda a terra.
Ap. 5:7 – E, veio, e tomou o Livro da destra do que estava assentado no
Trono;
Ap. 5:8 – e, havendo tomado o Livro, os quatro animais e os vinte e quatro
anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles... Todos eles
harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos
santos,
Ap. 5:9 – e clamavam e cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de
tomar o Livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com o
seu sangue compraste para Deus homem de toda tribo, língua e povo
e nação
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Ap. 5:10 – e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes; e eles reinarão
sobre a terra.
6. Oração Inicial: - Amado Pai, nós precisamos de Ti, para falar um
pouquinho com seu povo, dentro da Mensagem que o Senhor já
revelou, eu não ousaria chegar aqui para pregar uma mensagem minha, e eu
dissesse: “Vou abrir algo para vocês”, mas o que faço é dizer a este povo,
vou ler o que foi aberto para vocês, por isso estamos aqui para esta
meditação,
7. – “Ele então saiu do Trono...”, primeiro Selo, parágrafo 78. Vamos
comentar um pouco sobre isso, porque o nosso assunto está em torno
do que é principal. Se você notar, falar em abertura dos Selos, Revelação
dos Selos, nós temos que ver estas coisas, o que foi Revelado quando abriu
o Selo.
8. – Pr. 77 – Mensagem: “O Primeiro Selo” – Ele deixou o trono do Pai e
veio... Agora Ele é o Filho de Davi. (Eu não estou dizendo que Ele
é o Filho de Davi, como Ele vai viver como Filho de Davi, no Milênio.
Mais para nós, Ele é... Você entendeu como é que é a coisa? Ele é Filho de
Davi para os judeus no Milênio, mais para nós, quando Ele sai do Trono.
Quando Ele sai do Trono Ele deixa de ser Cordeiro e, você vai ver Filho de
Deus. Ele sai do trono. E ai Ele é... Toma o título de Filho de Deus. Filho
de Davi é para o Milênio, para o Milênio. Mais Ele já está tratando conosco
fora das Eras. Quero que você preste atenção por que quem tem que
aprender é vocês, eu também já sei um pouquinho, um pouquinho eu sei,
quem tem que aprender é você, eu aprendo quando eu estou pregando,
vocês não sabem quanto eu aprendo com o povo, eu aprendo quando eu
estou pregando. Eu queria que todo mundo fosse como eu, aprendesse
também quando está ouvindo).
9. – Pr. 77. – Mensagem: “O Primeiro Selo” – Ele deixou o trono do Pai
e veio... Agora Ele é o Filho de Davi. (O irmão Branham sabia
que Ele não era Filho de Davi reinando no Milênio aqui na terra, porque
agora, porque agora não é reinado Milenial, mais Ele é Filho de Davi,
porque Ele saiu do trono da Intercessão e veio para o trono dos seus
corações, Ele mudou de trono. Ele saiu do trono. Então o que Ele faz: Ele
reina; o que Ele fez: Ele intercedeu como Filho de Deus, como Cordeiro,
Ele intercedeu; o que Ele faz como Filho de Davi, Ele reina. Primeiro:
Entre os gentios, Ele reina espiritualmente, para depois ir reinar fisicamente
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entre os judeus que é uma nação, mas conosco Ele está reinando agora, por
isso, que o profeta diz: “Agora Ele é o Filho de Davi”. Diga comigo, diga
comigo. Ele deixou... Bem forte assim ó: Ele deixou o trono do Pai, e veio.
Agora presta atenção, Ele deixou o trono do Pai que é a trono de
intercessão, e veio, etc... Diga comigo: “Agora Ele é o Filho de Davi”, você
está repetindo primeiro Selo 77. Não é que estou repetindo para você que
Ele é, quer dizer agora, quem falou foi William Branham. Agora eu sei que
não estamos no Milênio, por isso é doutrina ai no Milênio, por isso é
doutrina ai no Milênio. Não estamos no Milênio. Não. Mas Ele é Filho de
Davi para mim, para você, Filho de Davi quer dizer, rei. E onde é que Ele
reina? Ele não pode reinar no mundo. Entre os gentios onde Ele reina? Não
tem lugar para Ele reinar entre os gentios, Ele tem que reinar no indivíduo,
Ele tem que reinar em quem crê, em quem viu Ele sair do trono, é o que
tem que ver Ele saiu do trono, se não viu Ele sair do trono, Ele não é rei
seu, é só é rei meu. Eu vi Ele sair do trono. Eu vi).
10.

– Parte Pr. 77. Mensagem: “O Primeiro Selo” – : Isso é o que Israel
pensou que Ele faria quando veio a primeira vez. Recordem da
mulher Sirofenícia, a qual disse: “Senhor, Filho de Davi”. E também o cego
Bartimeu disse: “Filho de Davi”. Jesus conhecia o plano, porém eles não o
conheciam: ... (Jesus conhecia o plano: Você está me chamando “Filho de
Davi”, porque vocês estão pensando que eu vou ser um rei aqui agora, vou
instalar o meu reino agora. Vocês não conhecem o plano, eu conheço, foi
por isso que Ele não atendeu já prontamente, a Sirofenícia quando O
chamou de Filho de Davi, porque ela era uma gentia, e ela não tem nada
Nele como Filho de Davi, porque ela é gentia, tem como filha de Deus. Ela
teria como filha de Deus, não como filha de Davi, como filho de Davi, teria
o cego Bartimeu, o cego Bartimeu tinha algo a ver como Filho de Davi,
porque ele era judeu, mas a Sirofenícia não tinha nada a ver com Ele como
Filho de Davi).
11.

– Parte Pr. 77. Mensagem: “O Primeiro Selo” – Jesus (conheceu)
conhecia o plano, porem eles não o conheciam: por isso trataram de
forçar a situação para que Ele tomasse o trono; ... (Porque eles pensaram
que Ele já ia reinar naquele tempo. Não, é a mesma coisa hoje, eles pensam
que Jesus já está reinando no Milênio, não, está reinando em mim, em
você, Ele está reinando na Noiva Dele que já casou com Ele, é Esposa,
como eu preguei: Ela está casada).
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12.

– Parte Pr. 77. Mensagem: “O Primeiro Selo” – ...e até mesmo
Pilatos lhe fez aquela pergunta; ... (Aquilo causou um medo um
pavor nos reis daquele dia, todo mundo dizia: Ei esse homem é o rei, Ele é
filho do Messias, Ele é o rei, e rei vai querer tomar nossa posição, e eles
pensaram que Ele tomaria a posição política, não, nada disso, primeiro
aqueles discípulos teriam que deixar reinar espiritualmente sobre eles, para
depois te-lo como rei no Milênio ainda, e aqueles judeus não tiveram a
oportunidade de te-lo como rei, senão os apóstolos, foram poucos que
tiveram a oportunidade. Quando os judeus, eles não tiveram porque não
estava escrito para eles entrarem juntamente com os apóstolos e crer que o
Senhor Jesus Cristo estava realizando aquele ministério naquele dia e, que
não era Filho de Davi naquele Dia.
13.

Eu Vou ver se consigo passar por alguma coisinha para a gente ver
aqui.

14.

Parte Pr. 77. Mensagem: “O Primeiro Selo” – (Porém). ...porém Ele
lhe disse: “Se o meu reino fosse deste mundo,... (Se o meu reino
fosse deste mundo). ...então meus servidores pelejariam; porém meu reino
é de cima”. ... (Você vê que é um reino espiritual “meu reino é de cima”,
quando eles pousavam que Ele ia instalar um reino aqui na terra, Ele diz:
“Não, meu reino é de cima”. E eles queriam fazê-lo rei, nenhum homem
faz Jesus rei, Ele é rei porque Ele é rei, Ele é rei porque Ele venceu. Ele
não é rei porque alguém o pôs como rei, Ele é rei porque alguém o elegeu,
Ele é rei porque venceu. “João não chores porque o Leão venceu”. O Leão
venceu. Ele é rei. Já para João que aponta para a Noiva, foi falado a mesma
coisa o rei venceu.
15.

– Parte Pr. 77. Mensagem: “O Primeiro Selo”. - ...Também Ele disse
ensinando a orar: “Venha o teu reino. Seja feita tua vontade, assim
no céu como na terra”. Amém. Quão glorioso é isto! (Você já pensou bem?
Perfeita vontade de Deus no céu e na terra. Não pode ser feito no mundo,
só pode ser feito no coração do eleito, não tem outro lugar para ser feito a
vontade de Deus, o que Deus quer no céu, Ele está fazendo na terra a
vontade Dele – preste atenção – a vontade de Deus, é no céu e na terra. Ele
só pode fazer a vontade agora Dele na terra, depois que os Selos foram
abertos, depois que Ele saiu do trono, porque é um reino espiritual. Ele está
reinando dentro de nós.
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16.

– Ai o Pr. 78. Mensagem: “O Primeiro Selo”. – Ele então saiu do
trono do Pai para tomar Seu próprio trono. Ele agora vem de Sua
obra como intercessor para reclamar Seu próprio trono e Seus súditos
redimidos. Por isso Ele saiu do trono. Então foi quando aquele ser como
um Leão disse a João: “Vem e vê” ... (Guarde bem isso irmãos. Se alguém
ficar duvidoso ainda de que Ele não saiu do trono, escuta aqui). ...quando
aquele ser como um Leão (saiu) (e) disse (para) a João: “Vem e vê...”
(Aquele Leão falou porque? Porque o Cordeiro tinha saído do trono, era
Leão. Guarde isso. Ele saiu do trono, e Ele é Leão, e Ele falou: “Vem e vê.
Não foi Cordeiro que veio e disse para João: “João vem e vê”. Não foi
cordeiro, foi Leão. Foi Leão. O Leão porque o Cordeiro tinha saído do
trono e Ele não era Cordeiro mais, Ele era Leão. Ele saiu... Quando Ele saiu
do trono Ele era Cordeiro, quando Ele sai do trono Ele é rei? Leão. Ele é
Leão). ...Notem bem:
17.

– Ap. 6:1- E olhei quando o Cordeiro abriu um dos selos, e ouvi a
um dos quatro animais dizendo como uma voz de trovão: vem e vê.

18.

– Primeiro... Irmãos Ele não podia, Ele não podia sair do trono sem
entrar o último eleito, porque tinha que estar intercedendo pelo
último eleito, quando o último eleito que é o último mensageiro, o qual
todos os eleitos da era estão representados naquele mensageiro. Quando
aquele mensageiro entrou, olha, aqui a coisa está tão clara, foi quando o
Leão que era Cordeiro, intercessor Ele saiu, diz: Agora não sou Cordeiro
mais, em outras palavras, não sou mediador, não sou intercessor, sou o
Leão, sou o rei, estou indo para reclamar minha possessão pela qual eu
intercedi por esses dois mil anos, Eu estou vindo para reclamar minha
possessão. Se você me pertence, então eu sou o seu rei, porque eu sou o
Leão. Meu Deus do céu. A coisa é clara.
19.
20.

– 79 do Primeiro Selo agora. Nós vamos estudar isso aqui

– Pr. 79.-Mensagem: “O Primeiro Selo”. – Agora já sabemos o que
foram aqueles quatro seres viventes: Já o vimos. Um foi como um
leão, outro como um bezerro, outro como um homem e outro como uma
águia. Agora note que havia um animal diferente para cada um dos quatro
cavaleiros. Há quatro animais e quatro cavaleiros. (Há o cavaleiro do
cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo negro e do cavalo baio. E há
quatro animais parecidos para anunciar estes quatro animais do lado do
anti- Cristo. Os quatro animais do lado de Deus, o Primeiro é o Leão; o
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segundo é o Boi; o terceiro é o homem; o quarto é a águia). ...Agora, há
quatro animais e quatro cavaleiros. Note também que cada animal anuncia
algo: Mateus, Marcos, Lucas e João, ... (Estão representando estes quatro
animais... Mateus representa o Leão; Marcos representa o Boi, porque ele
representa... Mateus representa Cristo como o Leão, como rei. Hã? Meu
Deus do céu! Não vou começar falar muito nisso aqui não. Amém!
21.

– Mateus representa Cristo como Leão, como rei. Marcos representa
Cristo como servo, como o boi, como o bezerro, Apocalipse 4:7;
Ap. 4:7 – O primeiro ser vivente é semelhante a Leão, o segundo,
semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto
ser vivente é semelhante á águia quando está voando.
22.

–Lucas representa Jesus como o Filho do Homem, o homem, Filho
do homem. O Evangelho de São Lucas você vai ler para você ver,
fala mais do Filho do homem. Quando você lê o Evangelho de São João,
ele não fala do Filho do Homem, ele fala Filho de Deus, porque João
representa Cristo como Filho de Deus. vocês estão entendendo? Mateus
representa Cristo como Leão; Marcos representa Cristo como bezerro, boi;
Lucas representa Cristo Filho do Homem e João representa Cristo como a
águia, Filho de Deus. Olha para você vê; por isso que você vai encontrar no
Evangelho de São João, uma escritura em São João 9, que aquele ...Ele
falou com o ceguinho e disse: “Crês tu no Filho de Deus”. Quer dizer, é tão
clara as escrituras, porque se fosse Lucas, se fosse Lucas, ele estaria
falando: “Crês no Filho do homem? “E assim, mas como ele é João, foi só
João que falou isso, porque todos Evangelhos apresenta Cristo como Filho
do homem, mas com o Evangelho de João, representa Cristo como Filho de
Deus, porque ele é águia, como Filho de Deus, então é uma águia. Então,
ele estava representado no Evangelho de São João, como uma águia, cada
um progressivamente.
23.

–Parte Pr. 79. Mensagem: “O Primeiro Selo”. - ...Agora uns dos
animais disse a João: “Vem e vê”. Ele ouviu o ruido como trovão, e
um dos animais disse: “Agora vem e vê. Em outras palavras: aqui estava o
Cordeiro e João estava ali ao longe vendo tudo isto transcorrer. O Cordeiro
imolado saiu do trono, todo ensangüentado. Ele foi o único encontrado
digno. E quando Ele tomou o livro, então foi quando começou o júbilo que
encontramos do versículo oito ao quatorze do capitulo cinco, porque viram
que a redenção estava paga; Ele havia chegado para reclamar o Seu.
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24.

– Sabe quem fez isso? A abertura do Selo. Foi a abertura do Selo.
Quando Ele mudou, entrou e saiu do trono. Como? Um Cordeiro
ensangüentado. Tomou o Livro, ai Ele era um Leão. Ali você o matou. Ali
os nossos pecados o levou, como Cordeiro, mas como Leão, não. Como o
Leão Ele vem para nós diferente. Como é bom você notar estas coisas,
porque do contrário você trata Cristo a vida inteira, bate de um lado, vira
do outro, hoje Ele não está desse jeito mais não. Hoje você vai pagar por
bater de um lado, você vai pagar, porque Ele não é Cordeiro mais, Ele é
Leão, hoje é Leão. E hoje Ele sendo leão, Ele veio para reclamar os súditos
Dele, sobre os quais Ele reina. Ele vai reinar no Milênio, por isso que Ele é
Filho de Davi para nós hoje, como rei. Ele não como rei no Milênio, para o
Milênio é nação, aqui estamos falando como o profeta diz no Primeiro
Selo, 77.
25.

– Parte Pr. 77. “O Primeiro Selo”. – Ele deixou o trono do Pai e
veio... Agora, Ele é o Filho de Davi. ...

26.

– O irmão Branham não estava enganado não. Porque? Porque Ele
mudou de trono. A pessoa tem que perceber isto, eu tenho dito,
você vai buscar Jesus, o povo está buscando Jesus no lugar que Jesus
não está mais. Jesus não está naquele lugar, e o povo está em busca
de Jesus naquele lugar. Você encontrava Jesus em Laodicéia, você
encontrava, antes do profeta ter a abertura dos Selos. Você
encontrava Jesus ali em Laodicéia, mais Ele saiu de lá, Ele foi
expulso, de Laodicéia. Jesus é a Palavra, por isso a Palavra estava
materializada encarnada no profeta e, quando eles rejeitaram a
palavra do homem, então Cristo foi expulso de Laodicéia, e
juntamente com Cristo saiu o mensageiro do dia, saiu o mensageiro,
porque o mensageiro era o que estava transmitindo a Mensagem, ao
tal ponto do próprio Deus falar para ele: “Basta o povo crer em
você”. Deus não falou para o mensageiro: “Faça o povo crer em
mim,” porque em mim, Deus já sabia, eles crê, agora eu quero que
você faça eles crê em você, se você conseguir fazer eles crer em
você, é o inicio do ministério, vai haver curas, milagres. Mas, você
tem que fazer o povo crer em você. E, ele conseguiu quem?
Conseguiu eu, conseguiu você. Há mas você está crendo num
homem? Sempre quando Deus materializa, ele é um homem. Sempre
quando Deus encarna Ele é um homem. Ele foi um homem em Jesus,
depois foi no período da igreja, Ele foi Espírito Santo, mais Ele saiu
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do trono. Você quer continuar nesse trono, Ele saiu do trono, e agora
Ele é o Filho de Davi reinando em nós, não é o Milênio.
27.

– Eu vou bater bem nisso porque é uma confusão tremenda com isso,
Filho de Davi. Ele é Filho de Davi porque Ele saiu do trono, e Ele
não sai de trono atoa sem motivo, sem ofício, Ele está mudando de ofício,
então aqui é Cordeiro, Ele está no trono de intercessão, mas Ele tomou o
Livro e saiu do trono de intercessão, Ele é leão, Ele é rei. Jesus agora
manda. Jesus manda. Antes Ele pedia, hoje Ele manda, manda nos seus, no
seu coração, no meu, quando Jesus entra Ele não aceita mais nada dentro.
Nem homem aceitaria, nem um homem aceitaria, sua mulher ter pelo
menos um pensamento num homem, muito menos Cristo. Ele não aceita,
nenhum de nós, temos outro alem Dele. Ele é rei. Sabe o que é rei? Domina
tudo, governa sobre tudo, sobre tudo. Ele chama nós de princesa, nós
somos a princesa, rainha é melhor, princesa é filha, nós somos a rainha, que
é a esposa do rei. Deus chama você de rainha, Ele dá tudo para a rainha.
28.

– Agora, não seja a rainha do tempo de Assuero, não seja essa rainha
do tempo de Assuero. Ele disse: “Manda a rainha vir cá”. Foram
falar para a rainha ela disse: “Não, eu não irei”, foi a pior viajem dela. Ela
era rainha quando ela obedecia ao rei, a hora que ela diz: “Não vou”, ela
não era rainha mais. O rei pegou outra. A Éster entrou, olha que coisa
tremenda, quando uma estava rejeitando, a Éster estava entrando. Naquela
hora, ela estava entrando no lugar, no mesmo trono, no mesmo lugar que a
rainha que governa, Vasti, Vasti. A rainha Vasti estava saindo com a
rainha, ela estava saindo, sendo expulsa, porque ela não obedeceu o rei.
Jesus hoje quer obediência. Por isso São Pedro disse em Atos 5:32 – “Que
Deus dá o Espírito Santo aqueles que lhe obedecem”. Deus não aceita nada
mesmo, nem um pensamento, nada do mundo, junto com Ele dentro de nós.
Do lado físico você tem defeito, você tem falha, você tem angustia, você
tem dor, esse é o lado físico, Deus não está aceitando é do lado espiritual,
na sua alma, Deus não está aceitando. Talvez no seu corpo você tem tanta
aflição, você tem tanto pensamentos vulgares que você tem que lutar contra
eles, no seu espírito, mas na sua alma você só tem Cristo, você não admite
outro, porque Cristo, não admite outro. Mas na sua cabeça você tem luta,
você tem problema, no teu corpo, você tem doença no corpo, mais na sua
alma, ela é sadia, ela tem um rei. A nossa alma não é doente, a nossa alma é
sadia, ela tem um rei, ela tem um governador lá dentro reinando. Agora,
tem uma coisa, se ele disser, entra: “Venha, senão, Ele põe outro em seu
lugar. A hora que Vasti rejeitou não foi a presença do Rei, a Éster estava
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chegando, sem o rei a ter chamado. Ela chegou por predestinação, ela
chegou porque ela era uma súdita de Deus. E a hora que ela chegou na
presença do rei, se o rei não pegasse o cetro, levantasse o cetro, ela seria
morta, pior do que a rejeitou o rei. Mais quando ela apareceu, no lugar
recôndito que só vivia o rei, no sétimo degrau, a hora que ela apareceu ali:
“Olha a Ester ali outra vez. A hora que ela chegou, apareceu ali, o rei
levantou o cetro e disse: Entra. Eu te protejo”. É isso o que Ele está fazendo
agora, você entra, eu entro, estamos dentro, não é porque somos bons, isso
e por predestinação. Ele nos protege.
29.

– Oração Final: Obrigado Pai, por podermos deliciar nestas coisas
reveladas. Conhecer que o Senhor é o leão da nossa vida, é o rei, o
Senhor manda, o Senhor não pede, o Senhor manda hoje, o Senhor governa
hoje, como Cordeiro. Senhor queria entrar, como Leão o Senhor está
dentro, o Senhor não sai, mas nós também lhe devemos obediência. Honra
e glória, perdoa meus pecados, pecados desta congregação e, encha-nos do
Espírito Santo, o qual faz de nós verdadeiros crentes, e deixa o Senhor
reinar sobre nós. No Nome do Senhor Jesus. Amém Senhor! Amém!
30.

–Encerra: Paz, saúde, felicidade na Palavra do pastor Osmar Rod.
Costa: “Fé Para Vencer”. Amém...

31.

Hino: Alma perdida que vaga ...
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