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Eu não sabia
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 17 - A.
1. - Hino: Abertura.
2.

– Apocalipse 10: 5 –6.

3.

– Hino: Somente Crer.

– Leitura Bíblica: Ap. 10: 5 – E, o anjo que vi estar sobre o mar e sobre
a terra levantou sua mão ao céu
Ap. 10: 6 – e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual
criou o céu, e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar e o que nele
há, que não haveria mais demora,
Ap. 10: 7 – mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua
trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciamos aos profetas
seus servos.
4.

5.

- Oração Inicial: Amado Pai, rogamos ao Senhor que mais uma vez
use de misericórdia para conosco, e permite que o seu anjo passe
sobre o nosso Tabernáculo, e derrame um punhado de bênçãos espirituais
como o Senhor, através de Boaz mandou os ceifeiros deixar cair algumas
espigas para tirar um pouco a fadiga, o trabalho angustiante e cruciente de
Ruth que aponta para a sua igreja hoje. Faça conosco Senhor, como Tu
fizeste lá atrás, sempre um anjo, derramando uma benção para o seu povo.
E, enquanto muitos estão atrás apenas de coisas naturais, o seu povo, a sua
igreja noiva está atrás da benção espiritual. Manifesta-te a nós, sempre
quando Tu manifestas Tu és homem. Mas estamos aqui para poder receber
sua Palavra, Tu em manifestado nesses dias finais através do Sétimo anjo,
Tu fostes homem outra vez, e trouxeste para nós a Revelação da sua
Palavra. Fale conosco, enquanto nós com humildade de espírito estamos
em sua presença. Em Nome do Senhor Jesus. Amém! Amém!
6.

– Podem assentar.

7.

– Pregação: “Eu Não Sabia”. Vamos meditar um pouco sobre isso,
“Eu Não Sabia”. Quantas coisas a gente não sabia. Mas ninguém
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pode saber destas coisas enquanto não for tempo de conhece-las. Elas se
tornam mistério e muitas vezes depois de Reveladas ela é um mistério, que
a gente não conhece, então aquilo, ainda é mistério que foi Revelado. O
Batismo em Nome de Jesus Cristo, é mistério para o povo pentecostal, e
eles não conhecem. Já está Revelada. Está na Bíblia. Foi Revelado tão
próximo. Levou talvez cincoenta dias para ser revelado. Quando o Senhor
Jesus em Mt. 28: 19, disse:
Mt. 28: 19 – Ide, e, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo;
... e depois, isso cumpriu em Pentecostes quando o Espírito Santo
desceu, e revelou, deu a luz, desses versículos, e os evangelistas puderam
ouvido, escrito. Agora, Pedro chega e diz:
At. 2: 38 - ... “Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em
Nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do
Espírito Santo”.
8.

– E, foi tão próximo da morte e ressurreição até o momento da
Revelação do que era Pai, Filho e Espírito Santo. No Pentecoste o
Espírito Santo não deixou eles enganados pensando que eles eram três,
porque Jesus já não tinha deixado Felipe enganado pensando que era dois.
Então o Espírito Santo não deixou eles enganados pensando que era três.
Felipe disse: “Mostra-nos o Pai, isso nos basta”. Jesus desenganou ele. Diz:
“Quem me vê a mim, vê o Pai”. Você quer ver um separado? Não tem,
quer dizer, Ele desenganou o discípulo, o discípulo foi revelado. Quando
ele teve Revelação ele não fez mais nenhuma pergunta. As pessoas
reveladas, elas perdem as interrogações. Todas as reveladas, todas as
pessoas não reveladas são pessoas cheias de interrogações: Não sei isso,
não sei aquilo, o que é isso? O que é aquilo? Quer dizer, ela não foi
revelada, eu não sabia, por isso que eu pergunto, o que é isso? Ela não
sabia. Entende? Ela não tinha sido revelada ainda. Quando aquilo não foi
revelado nem para o irmão Branham, ele perguntou: Senhores É Esse o
Tempo?” Uma Mensagem de interrogações “Senhores, homens de
negócios, pregadores, é este o tempo?” Que tempo? O tempo da terceira
etapa, o tempo dos Sete Selos, é esse o tempo? Porque não sabia, então
ficou por interrogações, ali não tinha sido revelado. Quando a coisa é
Revelada não pergunta, mas: “Senhores É Esse o Tempo?” Diz: Senhores:
Esse é o tempo! Entende? Já não pergunta: “Senhores É Esse O Tempo”.
Simplesmente diz: Senhores é esse o tempo. Você vê como que a coisa é
tão simples, você tira a interrogação fora, e põe um ponto final. O revelado
é assim, o revelado não tem interrogação, tem ponto final. O que não é
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revelado tem interrogações: uma, duas, três e assim vai, porque não tem
Revelação daquilo. Quando o irmão Branham não tinha, ele interrogou,
mas quando ele tinha Revelação ele põe ponto final. É isso que nós
precisamos entender. Quando o irmão Branham diz: “Eu não sabia”, então
havia interrogações, mas quando ele pões um ponto final, terminou. Ele
pegou aquela interrogação e disse: “Limpa daqui agora, porque acabou, o
seu tempo terminou, o tempo da interrogação termina quando o Sétimo
anjo, revela o mistério de Deus, ai o tempo de interrogações termina.
Terminou para o profeta, e termina para qualquer pessoa revelada, porque é
tempo de interrogações. Você não tem que se preocupar mais com aquilo,
porque já não é mais interrogações, é afirmação. Porque a interrogação é
dúvidas, mas afirmação é uma coisa concreta. Até parece que alguém que
sabe alguma coisa, mais Ele sabe, e eu creio que Ele sabe, só Ele sabe,
entende? Eu mesmo fico preocupado com isso, só Ele para saber isso.
Então, eu não sabia, se eu soubesse eu não interrogaria, porque eu não sei,
então eu interrogo. Agora, as interrogações terminam com os Sete Selos,
quando o Cordeiro sai do altar, toma o Livro, ali termina as interrogações.
Amém!
9.

– Deixa eu repetir mais um pouco a leitura que fiz ontem, e
acrescentar mais um pouquinho para a Mensagem do profeta, Sexto
Selo 247 (Parte), (258)?

10.

– Pr. 247. Mensagem: “O Sexto Selo”. – “Quando serão estas coisas?
Que sinal haverá de tua vinda? (Interrogações, eles queriam saber). E
que sinal haverá do fim do mundo?” (E cada interrogação dessa tem uma
resposta. E cada resposta tem um ponto final, termina a interrogação para
cada uma delas). “... Quando serão estas coisas? Que não ficarão pedras
sobre pedra que não sejam derribadas? Que sinal haverá da tua vinda? E
que sinal haverá do fim do mundo?” E sucedeu que este Sexto Selo foi (foi)
o fim do mundo...
11.

– Irmãos, tem coisas que vão acontecer na tribulação, mas vocês tem
que entender que quando Deus abre os Selos, Ele revela para a Noiva
só, para a espôsa Dele, para mais ninguém, Ele revela para aquele povo
Dele, para terminar as interrogações, então como o Irmão Branham dizer
aqui: “E sucedeu que este Sexto Selo foi o fim do mundo...” Espera ai, mas
ainda não acabou o mundo! Como que foi que o fim do mundo, com esse
Sexto Selo? Para mostrar para você que nós não estamos vivendo só no
período do Quatro Selo, porque muitas vezes, para naquele parágrafo do
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Quarto Selo, onde o irmão Branham disse que a Noiva será arrebatada. Ela
sobe no Quarto Selo. Não se para ali, e não tem mais nada, você tem que
entender que a Mensagem de Apocalipse 10: 7 está entre a Sexta Trombeta
e a Sétima trombeta. Apocalipse 10: 7 está entre a Sexta trombeta que está
em Apocalipse 9 e a Sétima trombeta, que esta em Apocalipse 11: 15. a
Sétima trombeta, dos gentios, está entre o Sétimo anjo de Apocalipse 10: 1
– 7, está entre, você está me entendendo? Então se as trombetas é para
quem? Para judeus. As trombetas é na grande tribulação, então haverá um
cumprimento mais você não sabe que aquilo já aconteceu, eu não sabia.
Tem coisas que vão acontecer literalmente ainda, vão acontecer, mas aquilo
que já aconteceu, e que as pessoas não sabiam porque não está dentro da
Era dos gentios, está na Era judia, está dentro do povo judeu aquele
acontecimento. Então passamos a não entender, eu não sabia que aquilo
tinha cumprido nem o profeta sabia, quanto mais eu, eu não sabia.
12.
13.

– Então nós vamos... Vamos ver alguma coisa depois, eu creio que
vai ter um tempinho para nós chegar lá.

– Parte Pr. 247 – Mensagem: “O Sexto Selo”. – E que sinal haverá
do fim do mundo?” E sucede (sucedeu) que este Sexto Selo foi o fim
do mundo. Logo quando o Sétimo anjo (tocar) tocou a trombeta... (Sétimo
anjo aqui, agora já não é do judeus mais, ele falou da...). ...O Sexto Selo foi
o fim do mundo. Logo quando o Sétimo Anjo tocou a trombeta, levantou as
mãos e jurou pelo que vive para sempre que o tempo (acabou) que o tempo
não será mais. (Então quem fez isso? Segundo o que o profeta diz aqui, que
ele mostra porque aqui está Deus descendo do céu, e está num corpo na
terra, quando Ele estava nesse corpo na terra, é o que Ele estava dizendo:
...Logo quando o Sétimo anjo tocou a trombeta, (isso é passado, não é
interrogação mais se tornou história) ...levantou as mãos e jurou pelo que
vive para sempre que o tempo não será mais. ...(O que aguarda este mundo
irmãos, é que ele está já preparado para dar a luz a um Novo Mundo,
preparado para dar a luz a um Novo Mundo. Sabe como o mundo esta?
Como uma mulher de parto, isso é a condição do mundo hoje, uma mulher
de parto, nove meses, não sei quantos dias mais que vai até a mulher dar a
luz. Mas dentre destes nove meses, veio enjôo, teve problemas, sentia isso,
sentia aquilo, mas quando chega perto do parto, ela começa sentir é dores
do parto, não é aqueles problemas lá de trás, ela começa sentindo dores dos
acontecimentos, que está para romper a bolsa. A igreja é a mesma coisa, o
mundo é a mesma coisa. Nós estamos vivendo num mundo aqui que Ele
esta... Esta terra está grávida, já na hora de dar a luz, a uma Nova Terra.
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Agora, quando é que ela vai dar a luz à uma Nova Terra? Ela vai dar a luz
ainda, se for Novos Céus e Nova Terra, depois do Milênio, e ela está
grávida agora, para dar a luz. É o que o profeta diz aqui no final desse
parágrafo 258 do Sexto Selo, é 257 se eu falei 258 eu errei, é 257. Desde
ontem acho que eu estou errando nesse parágrafo aqui. (Ed. Não é Pr. 257
nem 258 é 247).
14.

– Parte Pr. 247. Mensagem: “O Sexto Selo”. E sucede (sucedeu) que
este Sexto Selo foi o fim do mundo. Logo quando o Sétimo anjo
tocou a trombeta, levantou as mãos e jurou pelo que vive para sempre que o
tempo não será mais. (Aqui está mais claro, porque se você for a outras
Mensagens, o irmão Branham vai apenas falar: Que esse anjo que desceu
sobre a terra estava com o pé sobre o mar, e sobre a terra, ele jurou por
aquele que vive: O ser Eterno. Agora, porque ele jurou por aquele que vive,
é porque Ele estava aqui descendo na terra num homem, como nós
dissemos ontem, Deus estava em carne. Ele desceu da terra em Cristo,
quando Ele chega na terra Ele é homem. Ele... Ele desce da terra, Cristo,
Deus o Anjo do Pacto, quando Ele pisa, na terra ali é um homem. E ele
levantou a mão e diz... Aqui que é o Sétimo anjo, o irmão Branham diz que
é o Sétimo anjo, eu não posso falar que é outro, porque tem um ponto final,
você deve acompanhar esse ponto final. É o irmão Branham que está
falando, não sou eu, é um profeta que está falando. Isso aqui não é
mensagem minha, eu não sei nada disso, eu só posso ler para vocês e
obedecer o ponto final). ...E (sucedeu) sucede que esse Sexto Selo foi o fim
do mundo. Logo quando o Sétimo anjo tocou a trombeta, levantou as mãos
e jurou pelo que vive para sempre que o tempo não será mais. A terra
estava dando à luz a uma terra nova. Tudo termina ali.
15.

– Tudo termina li, porque o sete é o fim de tudo. E, nós temos que
entender isso, que nós estamos aqui na beira desse Sétimo. Não tem
mais nada, é hora do descanso da própria terra. Ela vem sofrendo, sofrendo
enjôos e problemas nessa terra, agora ela está para dar a luz, há uma Terra
Nova, e assim é o crente. Você tem aquele tempo, a mulher não passa bem
do estômago ela, está grávida, talvez ela passe uma gravidez de ânsias, mas
quando chega no final, nasce uma criança. A terra com a gravidez, ela vem
sofrendo esse tempo todo, ela vem sofrendo, mas tem uma semente nela
que é nova, a terra foi envelhecendo, vai acabando, ela vai deformando,
mas tem uma semente nova, e é o que vai sair dessa terra, uma Nova Terra.
E o irmão Branham disse que Deus não vai destruir a estrutura, e fazer
outra, ele simplesmente a renovará. Tudo é novo, porque para Deus é fácil,
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Ele revira isso tudo, fica tudo novo, Ele torna tudo original.
Amém!Aleluia!
16.

– Vamos aqui, Mensagem: “Almas Encarceradas”. Porque o tempo
não será mais. Quando? Depois que o Anjo levantou a mão jurou.
Agora, quando foi que Ele levantou a mão, e jurou. Depois que soaram os
trovões. Depois que aquilo foi revelado, depois que o Anjo desceu, com o
Livrinho não fechado mais, mas aberto. Muita gente dentro da Mensagem
tem o livrinho fechado quando o Anjo já desceu em 1.963 com o Livro
aberto. E, eles estão com o Livro fechado ainda, Livro fechado, mente
fechada, vida fechada, e ninguém abre irmão, isso ai não é para qualquer
um abrir, é Deus. Ontem nós vemos que Deus faz isso, Ele cega um e dá
luz para o outro. Não é nem o diabo que faz isso, é Deus. Cega um e dá luz
para o outro, ou dentro do povo que precisa receber esta luz. Porque que o
diabo cega o mundo? Porque é dentro do povo do diabo. Você entendeu? O
diabo cega o Deus dessa era maligna, cegou o entendimento dos incrédulos,
porque está dentro da Era maligna, então Deus da Era maligna, cega o
entendimento deles para eles não entenderem, e eles não podem entender
que tem profeta, eles não podem entender que tem Batismo em Nome de
Jesus Cristo, eles não podem entender a posição da mulher na igreja, que
ela não pode ser ministra, ela não pode ser pregadora, não existe isso na
Bíblia. Mas eles não podem entender, o Deus dessa Era maligna cegou os
entendimentos dos incrédulos, não dos crentes, dos incrédulos, incrédulos é
incrédulos da Palavra de Deus. Agora, Deus vem dentro da sua Era, porque
a Era do Deus maligno, é a Era do 6 (seis), a Era de Deus é a Era do 7
(sete). O número do homem que é 6 (seis), mas o número de Deus é Sete.
Nós já aprendemos isso. O irmão Branham disse que o número de Deus é
Sete, o número do homem é Seis. Então, na Sétima Era teríamos Deus, que
é o número de Deus, teríamos Deus descendo do céu, Cristo o Anjo Forte,
descendo do céu em Apocalipse 10, para manifestar no outro Sete aqui em
baixo. E nessa Era maligna tem também o Deus dessa Era maligna que é o
Seis, que é satanás descendo encarnado no homem, que é o Seis aqui em
baixo. Será que da para você ver isso? Aleluia!
17.
18.

– Bom, isso me faz bem. “Almas Encarceradas”, 84, tempinho.

– Pr. 84. “Mensagem: “Almas Encarceradas Hoje”. E recordem
também: Naquele sexto selo, onde soam as trombetas, sob o sexto
selo (quando chegarmos a isso, o verão). As sete trombetas soam sob o
sexto selo, porem o sétimo é sempre o mistério. (Quando você vai no Sete
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você pensa no irmão Branham, Sétimo Anjo, quando você vai no Sétimo
você pensa no Sétimo selo, é mistério, Sétima Era é mistério então, porque
ela está cega e não sabe. O Sétimo sempre é mistério) ...Vigiem bem o
sétimo; esse é o fim, (não tem oitavo) ...vigiem bem o sétimo; esse é o fim,
(Quando você chega ao oitavo Ele volta ao primeiro outra vez. Você chega
no Sete dias logo volta ao primeiro, domingo, é nome romano, ele é
conhecido como o primeiro dia na Bíblia. Domingo é nome romano. Então,
vai Sete dias, voltou outra vez ao primeiro dia, domingo é o primeiro dia
novamente. Assim, é a Era da Igreja, começou com Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicéia; Sete, volta agora ao
primeiro outra vez. O que vai a primeira Era? Batismo com o Espírito
Santo. O que é a nossa Era? Batismo com o Espírito Santo. Voltou outra
vez, depois do Sete volta ao primeiro outra vez, porque é um círculo
interminável, é isto que a pessoa precisava enxergar o que é o Sete. O Sete
termina tudo e começa o trabalho no descanso. Isaías profetizou no seu
capítulo 28: 11 que viria o tempo de descanso, “e eu falarei a vós com
lábios gaguejantes”, e ele falou quando Pentecostes aconteceu, era o
cumprimento de Isaías 28. O Espírito Santo falando, mas agora na última
Era, Deus tem prometido outra vez, outro derramamento do Espírito Santo,
e Ele tinha que derramar o Espírito sobre toda a carne, e Deus derrama o
seu Espírito sobre toda a carne, ele pega um povo eleito e ele diz para
vocês: Eu tenho algo melhor. Vocês não vai só arrepiar com o que Eu falo,
você não vai só pular com o que eu falo, Eu vou te dar algo melhor, Eu vou
colocar o Espírito Santo no lugar Dele, que é na sua alma, não só na carne,
a carne todo mundo... Oh, você vai ver um artista meu irmão, que crê em
Jesus Cristo está chorando, falando bem de Jesus, chorando com os olhos
pintados, com os lábios pintados, ela com o cabelo curtinho, calça de
homem, e chorando, e você não pode duvidar daquilo que o Espírito Santo
pode derramar sobre a carne dela. É verdade, foi derramado sobre a carne,
mas não tem mudança na alma, porque não tem o Espírito Santo na alma,
tem na carne, então se emociona, isso é Espírito Santo na carne, no
Espírito, mais cadê a alma? A alma está magérrima, está seca, sem o
Espírito, eles estão tratando do corpo, embelezando o corpo, até o Espírito
Santo foi derramado sobre toda a carne. Embeleza o crente, mais dentro
dele, o eleito, o eleito, o Espírito Santo estava lá na alma. O profeta diz que
é ali, onde está a semente, o germe da vida, para o eleito, está ali na alma.
Amém! Aleluia!
19.

– Parte Pr. 84. Mensagem: “Almas Encarceradas Hoje”. ...é a vinda
do Senhor. ... (Agora, Jesus disse que:) O Céu está em silêncio, nem
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se moveu nada. Jesus mesmo disse: “Não há nem anjo no céu que sabe
quando voltarei. E meu mesmo eu sei o tempo que o Pai tem fixado em Sua
mente. ...(Irmãos, tem coisas que você precisa entender. Quando o Espírito
Santo tem um trabalho na manifestação de Pai, aquilo fica em mistério até
quando quiser revelar. É ofício Dele, mas como Filho Ele consumou o
trabalho, a obra no Calvário, mas como Pai, o Pai tinha mistério que nem o
Filho sabia, nem os anjos, não era para conhecer, porque é o mistério de
ofício de Pai e Ele não podia revelar esse mistério enquanto não viesse
outra vez à terra a manifestação de São Lucas 17. 26- 30. - Ed. (Cito as
passagens Bíblicas.)
Lc. 17: 26 – Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do
Filho do homem:
Lc. 17: 27 – comiam, bebiam, casavam e davam-se em
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio
dilúvio e destruiu a todos.
Lc. 17: 28 – O mesmo aconteceu nos dias de Ló: comiam,
bebiam, comprovam, vendiam, plantavam e edificavam;
Lc. 17: 29 – mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu
do céu fogo e enxofre e destruiu todos
Lc. 17: 30 – Assim será no dia em que o Filho do homem se manifestar.
Mas nos dias da Vinda do Filho do homem. Então, Ele terminou o trabalho
lá atrás, o Pai terminou no Filho, como Filho terminou, mas como Pai Ele
deixou ainda o mistério, que a igreja não sabia, que o Filho não sabia,
porque o Filho é a igreja, não sabia, que os anjos não sabiam, mas nos dias
da voz do Sétimo Anjo, Eu vou fazer conhecido este mistério, outra
manifestação de Deus. quando Jesus veio Ele revelou tudo que era Deus,
mas ficou um mistério, tinha que ficar um “mistério”, o dia e hora Ele disse
que ninguém sabia” e que nem Ele sabia como Filho, que não sabia, porque
é o que Deus reserva, se Deus tem um segredo em si como Pai, Ele só
revela quando Ele o quer. Eu dizia... Eu revelarei estes mistérios como
Filho, Eu revelo, seja curador, seja salvador, liberte ele, perdoa os pecados
dele, mas como Pai. Ali estava o mistério do dia e da hora, que Ele disse:
“Ninguém vai saber”. Mas, nos dias da voz do Sétimo Anjo, então ai sabe,
ai Ponto Final, interrogações Sete Eras da Igreja, Ponto Final, quando o
Sétimo Anjo revela aqui. É o Ponto Final: “Eu não sabia”. Aleluia!
20.

– Que coisa gostosa, estava... Isso ai só é bom para quem tem sabor,
sente sabor, tem. Porque quando você não tem o paladar diz: Ó não
estou sentindo nada, não tem paladar, diz “hum”, mas que carne gostosa,
que costelinha gostosa, não é? Que pudim de leite condensado, gostoso,
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mas você tem sabor, tem paladar, mas a igreja que não tem paladar ela tem
língua mas não tem paladar, ela tem língua, mas não tem gosto, ela não
sabe o gosto que tem Deus, porque ela não tem paladar. Aquilo não
manifestou nela. Como isso é terrível, quando a pessoa não pode sentir o
sabor, o paladar da Palavra, ela não pode saber, sentir, perceber: “hum” é
gostoso, é bom. Agora, porque? Porque você tem o paladar, você tem, você
sabe disso, Ele... Esse é o paladar da Noiva da Igreja revelada. Ela tem o
paladar: “Hum, os Sete Selos, os Sete Trovões, moço “hum”, é bom
demais, mas quem não tem paladar. “Hã”? Que é que você está falando que
é bom? “Hum”. Ai pergunta até “hum”. “Hum”. Interrogação até no
“hum”, porque? Porque não consegue paladar, não sabe o sabor daquilo,
não percebeu o sabor. Há que hora a gente está vivendo? Meu Deus, escuta
aqui...
21.

– Pr. 84. Mensagem: “Almas Encarceradas Hoje”. – Só Deus, o
Espírito, sabe: Então “eu não sabia”. Então não foi revelado quando
foi aberto o Sétimo Selo, e houve silêncio no Céu. É que não foi dado a
conhecer o que (isso? O que) ia suceder. ...(não foi dado a conhecer o que
ia suceder). ...Porém sob o Sexto Selo, onde soaram estas trombetas; e
recordem que ali é onde encontramos que o Cordeiro apareceu em cena.
(Irmãos, só Jesus para ajudar nós. Oh se você puderem enxergar isso daqui
da forma certa. Há, mais espera lá, Ele não saiu, Ele não saiu do altar para
revelar os Selos lá no primeiro Selo, Ele não saiu, não foi assim que nós
estudamos? Lá no primeiro Selo Ele já havia saído do altar, mas você tem
que ver a coisa acontecendo no capítulo 10 de Apocalipse que aquela hora
que Ele desceu sobre o seu profeta na terra. Entenda isso aqui agora, pelo
amor de Deus). ...É que não foi dado a conhecer o que ia suceder. Porém
sob o Sexto Selo, onde soaram estas trombetas; ...(Onde é que soaram as
trombetas? Sexto Selo. Quando foi o Sexto Selo? No período de 1.945 ali
na segunda guerra mundial. Você está entendendo? No período da aflição
dos judeus. Quando soou estas trombetas?). ...e recordem que ali é onde
encontramos que o Cordeiro apareceu em cena. Então já havia deixado o
propiciatório, porque Sua obra de redenção havia cessado. (Terminado. Ali
Ele apareceu). ...Veio e tomou o Livro da mão Daquele que estava
assentado sobre o Trono e logo o tempo não foi mais. ...(Quando Ele tomou
o Livro diz: O tempo acabou. Essa é a hora em que Ele estava descendo,
porque Ele tomou o Livro para sair do Trono, porque não havia mais
demora, não há mais tempo). ...Logo imediatamente aparece o Anjo no
capítulo dez e versículo sete... O Anjo veio e jurou que o tempo não seria
(será) mais. Porém neste Livro estava o que havia sido redimido; ... (E Ele
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não podia sair dali, enquanto não fosse redimido o último, para Ele poder
tomar o Livro, porque ó irmão eu vou ficar orando, escreve o nome do
Livro, o nome do Livro não está nem naquele lugar mais. Porque? Já tomou
o Livro. Sabe quando é que toma o Livro? É quando termina a obra?
Terminou a obra, Ele já vai e toma o Livro da mão daquele que está
sentado no trono. Quando Ele toma o Livro você vê: Ele é Cordeiro,
intercessor, a hora que Ele toma o Livro, é a hora que Ele mudou de oficio,
e terminou o tempo. O irmão Branham diz; É o anjo dizendo: Terminou o
tempo, acabou o tempo, não há mais demora. Vamos mostrar para o povo.
Vamos mostrar para os filhos, vamos mostrar para os eleitos na terra.
Agora Eu vou reclamar? Eu fiquei aqui nesse altar, dois milênios
intercedendo por eles agora, Pai. Tomou o Livro, agora está na mão do
Filho. E como? Leão. Como Leão tomou o Livro e desce. E por isso que
quando Ele desceu, Ele tem uma Coluna de Fogo na cabeça, um Arco
Celeste, quando Ele desceu, é Cristo, foi a hora que Ele desceu. Ele saiu
dom trono, tomou o Livro, e quando aquilo aconteceu, Ele não tinha
nenhuma feição de Cordeiro. Quando Ele tomou o Livro e desceu, todas as
feições que você vê em Deus, na sua descida. Você, para um pouquinho
aqui. Rosto era como Sol; sua cabeça estava um Arco Celeste, não parece
Cordeiro, porque... Rosto como Sol, não parece Cordeiro, desce como
Coluna de fogo. É Cordeiro? É juiz. É por isso que Ele tomou o Livro e
desceu, Ele havia redimido a todos nós. O eleito que vai crer nessa
Mensagem agora, foi redimido primeiro, antes da fundação do mundo,
quando o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Irmãos, a coisa
é muito eterna, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, logo
esse Cordeiro intercedeu antes da fundação do mundo, dois milênios para
nós aqui, Ele já havia feito isso antes da fundação do mundo, na
Eternidade, Ele foi o intercessor. Quando Ele tomou o Livro, e saiu do
trono, foi na eternidade, antes da fundação do mundo, Ele tomou o Livro.
Agora isso tinha que acontecer na terra, diz: Ó meu Deus não tudo novo,
tudo novo para nós, ai já é da Eternidade, Felipe. Isso é da Eternidade, isso
é eterno, isso já aconteceu. Deus, está vendo apenas, a coisa manifestar na
terra agora, diz: Agora o tempo terminou, mais para o tempo terminar lá na
Eternidade, o Cordeiro foi oferecido, e terminou o tempo. Entende? Ele
saiu do altar, e terminou o tempo. Quando Cristo foi oferecido antes da
fundação do mundo, terminou o tempo. Que tempo? Ele diz: Tudo está
consumado. Você não precisa pecar mais: Eu sou o seu perdoador, Eu sou
o seu remidor, acabou o tempo de gemer, quando Ele derramou o Espírito
Santo já acabou o tempo. O seu tempo de gemer, diz o profeta, ai termina.
Quando você recebe o Selo de Deus, o Espírito Santo. Mas, a coisa tinha
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que acontecer aqui na terra, e Deus provou isso quando Ele veio, parece
que foi em fevereiro de 1.963, que manifestou para poder trazer essas
coisas para o Sétimo anjo, Sete é o fim gente, não tem oitavo, oitavo é o
primeiro outra vez, e onde nós estamos, estamos no primeiro dia outra vez,
e nós não estamos nem no Sete mais, nós já estamos no primeiro dia outra
vez, porque o Sete é o Fim, a Mensagem de William Branham é fim: “Tudo
está consumando”. Os mistérios seriam consumados nos dias da voz do
Sétimo Anjo, é o mistério, mais dentro o mistério é Cristo, e dentro de
Cristo tem os mistérios. Quando Ele revelou Cristo, foi revelado os
mistérios que estavam ali dentro. Bem, creio que não tem nem jeito irmãos,
então veio... Isso aqui é para você fundamentar: “Almas Encarceradas
Hoje”, parágrafo 84 e Sexto Selo 257. Você fundamenta isso bem. Certo?
Fundamenta isso bem para você ver).
22.

– Pr. 84- Mensagem: “Almas Encarceradas Hoje”. - ...O Anjo veio e
jurou que o tempo não seria mais. Porém neste Livro (o que) estava o
que havia sido redimido; era o Livro da Redenção; e tudo que Ele havia
redimido estava escrito nesse Livro. Todos aqueles pelos quais Ele morreu,
estavam escritos no Livro. E Ele não podia deixar Seu propiciatório até que
houvesse redimido por completo; como tão pouco podia fazer isto na cruz,
porque foi predestinado no Livro da vida do Cordeiro e teve que
permanecer ali para interceder até que a última pessoa entrasse. Glória! (É
o profeta dizendo: Glória! Coisa boa. Ele tinha que ficar intercedendo até
que a última pessoa entrasse, ai entrou, Ele toma o Livro, porque não pode
tomar o Livro antes, Ele não pode tomar o Livro antes, e ai que a Era
terminou gente, é ai que o tempo terminou, e o tempo não será mais,
porque? Porque que o Cordeiro já tomou o livro, a Era acabou, eu quero
saber alguma coisa da Misericórdia lá daquele altar, não está lá mais, Ele
não esta lá mais, Ele não está aqui. Gente, como as mulheres foram lá
visitar o tumulo e ouviu uma voz, foram os anjos que disseram para elas:
vocês estão procurando o vivente entre os mortos, Ele não está aqui, é a
mesma coisa dela falar: “Eu não sabia”, por isso que eu vim aqui, “Eu não
sabia”. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Gente você vai procurar Ele
agora: Há, eu creio em Jesus que esta no Trono da misericórdia. Aleluia!
Ele diz: Eu não estou lá mais não. “Eu não sabia”. É isso ai que a pessoa
tem que entender: “Eu não sabia”, era uma interrogação, Ele está no Trono
de Misericórdia, Ele estaria até que o último entrasse, o último entrou,
então Ele tomou o Livro, e no Livro já está escrito o nome, e todos nós,
aqueles que são eleitos, eles estão escritos. Os nomes daqueles que vão
entrar ainda, que nós não sabemos, mas para Deus não precisa manifestar
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para Ele saber, Ele já sabe antes de manifestar, antes de manifestar, então
Deus já escreveu, já intercedeu, já redimiu, já fechou o Livro, já saiu do
trono. Aleluia!
23.

– Foi isso que Ele fez. Esse foi o trabalho Dele, quando você vê Ele
descendo do Trono, com o Livro na mão, Eu estou lá dentro, você
está lá dentro, ai Ele desce, é Cristo descendo do céu, Apocalipse 10, Ele
desce com o Livro, e desce dentro do Sétimo anjo. Sétimo anjo está com o
Livro, porque desceu foi para Ele, agora você está com o Livro, o livro
desceu para você, e não desceu apenas na boca, mais já desceu para o
ventre, porque se tiver na boca qualquer pastor pode tirar isso de você, se
tiver na boca qualquer irmã, qualquer irmão pode tirar de você, mais se
você mastigar os Sete Selos revelados, o Livrinho, engolir. (Ed. Muitos
aplausos). Eu quero ver tirar dali. Eu quero ver tirar esse Livro depois que
eu engolir Ele. Esse Livro não está na minha boca mais, eu só prego ele,
mais ele já está lá dentro, eu já engoli. Vai ao Anjo, diga para ele te dar o
Livro, mas não tem nem condições, como é que vai pedir o Livro se não
tem condições, se nem sabe que o Anjo está com o Livro. Como eles
podem ir ao Anjo, eles não sabem que o Anjo está com o Livro, e quando
Ele está com o Livro Ele é Leão, Ele não é Cordeiro mais não. Ele já
venceu o trabalho, tudo está encerrado, o tempo já acabou. Quer saber de
uma coisa, deixa eu pôr mais um parágrafo aqui, porque isso fundamenta.
Mas, o que “eu não sabia” não pode ficar para trás, “Festa das Trombetas”
226, Ele estava falando antes da expiação, que no capítulo 16 de Levítico,
era feito a expiação para sangue, tinha que matar o animal, sem sangue não
há expiação de pecado. Então Ele diz assim hó... 235 a “Festa das
Trombetas”.
24.

– Pr. 235. Mensagem: “A Festa das Trombetas”. – Desta vez, a vinda
do – fazendo conhecer a Expiação, não é a expiação normal sendo
morta, como em Levítico 16, mas Levítico 23 é tempo de lamentação de
seus pecados: e o pecado deles era, eles rejeitaram, eles rejeitaram isto. (Ai
tem outra expiação, Levítico 16 é sangue, Levítico 23 é lamentação, ó ora,
nós somos profeta, eu não tenho pergunta mais, eu não tenho interrogação,
ponto final, ponto final, Levítico 16 mata então, o cordeiro mata, e é
sangue, porque a expiação é sangue, sem sangue não há expiação, porque
com Cristo teve que ser sangue pata ver expiação mais depois tem o
capítulo 23 de Levítico que não é sangue, irmão Branham diz: É tempo de
lamentação de seus pecados, e o pecado deles era: Eles rejeitaram isso. Por
isso os judeus vão lamentar quando eles virem. Agora, quando os judeus

Eu não sabia

1

virem Cristo vir, a Noiva já subiu e desce com Ele, mais ai, quando eles
virem Cristo, eles vão perguntar para Ele: “Mas que feridas são essas?” São
as feridas com a qual fui ferido na casa de meus amigos”. E ai cada família,
a família de Davi, a família de José, cada família chamará a parte, isso é a
lamentação sem Cordeiro irmão. A expiação do Cordeiro passou, eles
rejeitaram o Calvário e nós aceitamos, e é isso que o povo tem que
perceber. A expiação tem o sangue de Cristo, terminou, e ai agora a
expiação é pela Palavra, mais eles não percebem eu fui expiado pelo
Calvário, mas o Cordeiro venceu, e já tomou o Livro da Expiação e meu
nome estava escrito, e Ele redimiu através do sangue, e intercedeu por esse
tempo todo, agora Ele toma o Livro sai de Lá, acabou, acabou o tempo.
Olha aqui 226, “A Festa das Trombetas”.
25.

– Pr. 226. Mensagem. “A Festa das Trombetas”. – (Isso aqui é o que
eu não sabia). – Não vê você onde estamos? Não vê você onde
estamos? Não vê você por que aquelas Trombetas não significam nada para
nós? Todas elas soaram (não vão soar) sob o nosso Sexto Selo. ...Quer
dizer, a Noiva já sabe tudo isso, porque ela soou sobre o nosso Sexto Selo,
e você tem que entender que o Sétimo é a Vinda do Senhor, que era Deus
vindo em carne. Primeiro num profeta, para depois vir no arrebatamento
que o mundo não vai ver nada disso, só os eleitos que viram Deus vindo em
carne, é que poderão ser raptados. Vamos voltar aqui). ... Não vê você por
que elas soaram sob nosso Sexto Selo. Vê você agora porque o Espírito
Santo não me deixou falar isto? Quando o Pai celestial sabe, com esta
Bíblia diante de mim, que é a verdade. Não sabia disto até ontem – antes de
ontem, ...(Eu não sabia. O irmão Branham foi claro em dizer irmãos.
Agora, sabe o que é isso aqui 1.964, essa Mensagem “A Festa das
Trombetas”, foi pregada em 19 de julho de 1.964, os Selos já tinham sido
revelados, o Sexto Selo tinha sido revelado, as Trombetas as seis tinham
tocado, do Sexto Selo, tinha tocado dentro do Sexto Selo, o irmão Branham
dizendo aqui; Ele quem pregou o Sexto Selo, Ele que tinha revelado o
Sexto Selo, está aqui dizendo:) ... (Eu) Não sabia disto até ontem – antes de
ontem, no meu quarto ali onde Ele revelou isto, veio até mim e falou
comigo. (Eu creio nisso) ... Eu voltei; eu disse, “Querida, ...(Ele chamou a
esposa de um lado ficou tão contente porque não tinha para quem pregar,
tem hora que a mulher sobra)... “Querida, eu tenho isto agora; ...(Ela
poderia dizer: Tem o quê?) ...eu tenho isto agora; ...(Ponto final irmão).
...Ele simplesmente me encontrou ali e me disse. Aqui está, querida”.
Vêem? Ai está (vêem), perfeitamente em harmonia.
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Pr. 227- Mensagem: “A Festa das Trombetas”. - Oh, pessoas sem
Ele, entrem rapidamente; pode ser a última oportunidade que você
poderá ter. Você não sabe a que horas Ele pode vir.

27.

– Pr. 229. Mensagem: “A Festa das Trombetas”. Veja! Eu quero
dizer mais uma coisa. Concluindo agora, não perca isto. Quão
impressionante! Do Sétimo anjo (o mensageiro do Sétimo Selo). ... (e
Apocalipse 10 era o Sétimo Selo) ... (e apocalipse 10). Se você vai na
Bíblia, Apocalipse 8 é o Sétimo Selo, mais o Sétimo Selo em Apocalipse 8
é o silêncio. Apocalipse 10 é o cumprimento de Apocalipse 8. Meu Deus
do Céu). ...Apocalipse 10 (é) era o Sétimo Selo. (Apocalipse 8 é o silêncio,
quando abriu o Sétimo Selo, é o silêncio. E ai vai para o capítulo 10 é o
Sétimo Selo. Como? Revelados, encarnados, para as Sete Trombetas entre
aquelas... Agora, veja bem, presta atenção, duas vezes ele diz aqui: Presta
atenção: “Entre a Sexta Trombeta e a Sétima Trombeta”, ai você tem que ir
lá em Apocalipse 9, e ver a Sexta Trombeta que soou no período de 1.945.
Eu ainda vou pregar sobe aqueles quatro anjos ainda. Ainda... Que
Trombeta? A Sexta Trombeta soou no tempo de Hitler. Agora, a Sétima
Trombeta está em Apocalipse 11: 15. Entre Apocalipse 9 e Apocalipse 11:
15, tem Apocalipse 10: 1- 7, tem o mistério da Noiva, o ministério do
profeta, e o ministério da Noiva ai, e ai Apocalipse 10: 1- 7 e 10:8 a 11, que
é o ministério da Noiva que vai ao Anjo Forte e pede o livrinho e come, o
Livrinho. Você só pode comer quando o Anjo Forte, Cristo, lhe revela. Não
é nem quando o irmão Branham que é a manifestação do Anjo Forte na
terra, mais é ... Ali está escrito, que é para você ir ao anjo para pegar o
Livrinho, é Cristo revelando isso para você. Amém!
28.
29.

– Eu creio que dá para mim encerrar aqui agora.

– Olhe aqui: ... E entre a Sexta Trombeta e a Sétima Trombeta, há
um profeta que aparece diante dos gentios para chamar o povo de
volta à doutrina original Pentecostal; ...(Ai vem o profeta: “e entre a Sexta
e a Sétima Trombeta”. Oh irmãos, ai é para você ver o Sexto Selo, quando
o irmão Branham diz que aconteceu um pouquinho antes do Sétimo
manifestar. O Sétimo Selo era a manifestação de Deus em carne, era Deus
no irmão Branham. Mistério, é Deus em carne. Mistério do Sétimo Selo, o
silêncio está ai, Deus em carne, porque vocês não vão conhecer. E as duas
testemunhas de Apocalipse 11, quer dizer, entre 9 de Apocalipse e também
Apocalipse 11, então ai aparece Apocalipse 10: 7).
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30.

– (Ele diz aqui:) ... e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem
aos judeus para guia-los a Jesus, enquanto a Igreja está sendo
tomada- todos aquele profetas. Amém! A Palavra do Senhor não pode ser
rompida. Isto não será uma denominação! Vê você isto? “A Festa das
Trombetas”, parágrafo 229 a Festa das Trombetas.
31.

– Para mim encerrar, eu quero encerrar com “Qual A Atração Sobre
A Montanha”, parágrafo 148 a 150, vou ver se eu dou conta aqui.

32.

– Pr. 148 – Mensagem: “Qual A Atração Sobre A Montanha?”-O que
aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a Sua
Palavra. ...(Atração. Quando o irmão Branham pregou: “Qual A Atração
Sobre A Montanha”, a maioria pensava; a atração sobre a montanha é o
Monte Sinai. O Monte Da Tentação teve uma atração ali também de
tentação de Cristo, ó mas teve... Mas, teve o Monte Das Oliveiras, teve o
Monte Da Transfiguração, que atração, o Monte Calvário a maior atração.
Mas, isso são coisa passadas. Qual a atração sobre o Monte? Era Deus
descendo sobre o monte, Pôr Do Sol. Essa é a atração irmãos, hoje tem se
cumprido a atração dos dias, quer dizer, dos dias que o profeta de Deus
estava na terra; cumpriu isso).
33.

– Pr. 148. Mensagem: “Qual a Atração Sobre A Montanha?” O que
aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando a Sua
Palavra. Isto é o que é todo este barulho. Observem, é Deus cumprindo
Sua Palavra prometida outra vez, de Apocalipse 10: 1 ao 7, “Mas nos dias
da voz do Sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo
de Deus”. O mistério escondido de Apocalipse 10: 1 ao 7, a última
Mensagem para a última era da igreja. Cumpre exatamente, nesta era, São
Lucas 17: 30, “O dia em que o Filho do homem fosse revelado”. (Fosse,
passado, história. Revelado. Aqui esta:)
34.

– Pr. 149. Mensagem: “Qual A Atração Sobre A Montanha?”. “E
levantarão falsos profetas e falsos Cristos, ... (Irmão, não podia
levantar falsos profetas se não tivesse o irmão Branham na terra primeiro.
O povo tem que entender isso. Sabe quando existe falso profeta? Porque
houve um verdadeiro. Você não pode ter uma nota falsa quando tem uma
nota verdadeira. Não havia falso profeta antes de manifestar o verdadeiro
profeta. Então o verdadeiro profeta manifestou Apocalipse 10 de 1 a 7, ele
manifestou, ai vieram os falsos profetas. Os falsos profetas, são aqueles que
não crêem naquilo que o profeta disse. Eles são... Deus não considera nós
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porque somos batistas, metodistas, católicos, presbiterianos e
assembleianos, Deus não considera nós que somos daqui do Tabernáculo.
Deus não considera isso. Ele considera se nós estamos no profeta que Ele
mandou. Ou está ali, ou morre. Oh mais a Lei dos profetas duraram até
João? Para você que não entende de Bíblia, porque Jesus foi profeta dos
profetas, e Ele veio depois de João, como que não tem profeta? A Lei dos
profetas, a Bíblia já está dizendo que é a Lei, são profetas da Lei que
duraram até João, de Jesus para cá, é profeta da graça meu filho. Começou
com Jesus, o profeta dos profetas da graça. Depois, Paulo como profeta
maior, depois veio Ágabo que era um profeta em Jerusalém, mas
ultimamente Deus mandaria o Sétimo anjo que era o último profeta, o sete
sempre é o fim, o último profeta viria, e somente depois que manifestasse
William Branham como profeta, poderia existir as notas falsas, copiadores.
Os demais são falsos. Porque o verdadeiro profeta já veio, ai os falsos
profetas vieram exatamente de 1.963 para cá, ai começou a manifestação
do falso profeta).
35.

– Pr. 149. Mensagem: “Qual É A Atração Sobre a Montanha?” – E
levantarão falsos profetas e falsos cristos, mostrando grandes sinais e
maravilhas, tão parecidos que se possível fosse enganariam até mesmo aos
próprios escolhidos”. (“As pessoas continuam em dúvida”, meu irmão.
Pelo amor de Deus. Ele está dizendo que as pessoas continuam em dúvida,
você tem que ser crente, você não pode duvidar, não duvide do Batismo em
Nome de Jesus Cristo, não duvide que a mulher deve ficar calada na igreja,
não duvide que Deus mandou um profeta, não duvide porque Deus mandou
um profeta para revelar os Selos, não duvide que os Selos foram revelados,
não duvide que os trovões já soaram e foram revelados, porque os Sete
Selos estavam selados com Sete Trovões. Deus Escondido Em
Simplicidade, 182, mais revelado; 341 – O Desvelar de Deus. o irmão
Branham diz agora, que Apocalipse 10 já cumpriu. Oh meu Deus o que que
é isso aqui. – (Acrescento abaixo parágrafos 182 e 341. Veja! – Ed.).
36.

– Pr. 182 – Mensagem: “Deus Em Simplicidade”. – Agora por que
será que os crentes não crêem nos sinais singelos de Sua vinda?
Estão esperando todas estas coisas prometidas nas Escrituras: O sol porá ao
meio dia e haverá toda classe de fenômeno. Oh, se unicamente tivéssemos
tempo; eu tenho todas as anotações aqui para mostrar exatamente o que são
todas estas coisas. Entraremos nisso na abertura destes selos esta semana.
Ali está, onde já sucedeu e nem o souberam. Veremos se é assim ou não.
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Se o Anjo do Senhor nos abre estes Selos; recorde está selado com os Sete
Trovões misteriosos.
- Pr. 341 – Mensagem: “O Desvelar de Deus”. – Mas agora como
Apocalipse 10 está revelado, os mistérios de Deus são manifestados,
conhecidos, como o sétimo Livro selado prometeu.
37.

– “As pessoas continuam em dúvida”, e a igreja está completamente
confusa. Que é que está confusa, a igreja, não é a de Deus, a de Deus
está revelada, a de Deus ela tem Revelação, a de Deus ela tem ponto final,
a de Deus não tem interrogações, ela tem Revelações, ela tem Revelação,
Revelação, corte o ponto final, cata aquele chapeuzinho joga ele fora.
Aleluia! É isso que a Revelação faz, tem irmão cheio de interrogações,
você vê a vida dele, final do que eles conversam, só interrogação,
interrogações, para os Sete Selos, os Sete Trovões dali, ele corta todas as
interrogações, dali e só deixa ponto final. Ele próprio! E quem pode ficar
quieto com uma coisa desta. 150 “Qual É A Atração Sobre A Montanha”,
para mim terminar aqui irmão, se passar um pouquinho o que que é que eu
vou fazer.
38.

– Pr. 150. Mensagem : “Qual É A Atração Sobre a Montanha?” – E
toda a ciência através de Tucson ainda, eles estão escrevendo peças e
colocando no jornais. Lá atrás no Monte Lemmon, as suas grandes
máquinas fotográficas não viram isto se levantando de onde estávamos de
pé; flutuando em direção ao oeste... (Irmãos, eu vou parar aqui outra vez.
Eles não viram isto que estávamos de pé flutuando em direção ao oeste.
Estávamos. Estávamos. Não era só o Sétimo anjo não. Estávamos. Era
William Branham. Estávamos flutuando em direção ao oeste, já estávamos
acima da terra flutuando, e se Jesus Cristo veio, e pisou na terra, olha Ele já
encontrou o Sétimo anjo. Para encontrar com o Sétimo anjo sabe o que Ele
tem que fazer, enquanto o Sétimo anjo estava andando no “Monte Por do
Sol”, o Sétimo Anjo, os Sete Anjos passaram ali, é provável que o Sétimo
catou ele, pegou William Branham, e levou ele para cima, para aquela...
Aquela nuvem, tinha uma distancia de 48 Km. Não era uma nuvem deste
tamanho não, ela fica pequena na foto porque ela foi tirada de muito longe,
48 Km, aquela nuvem por 46 (Km), é muita coisa, é muita coisa, é muita
coisa, para cima, de lado e o que era aquilo? Era Deus descendo e os
Estados Unidos fotografando e dizendo: Nós não entendemos que confusão
é isso ai, a igreja também está confusa; e a ciência, há nós não entendemos
isso. Disseram: Irmão Branham porque que você não vai lá e fala, ele diz:
“Eles não creriam”. Só o irmão Branham sabia o que era aquilo, então o
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que ele tem que fazer? Fala para mim, fala para você, fala para quem crê.
Amém!). ...(Estávamos)... Em direção (ao) oeste, mostrando que o tempo
havia terminado. ...
39.

– Isso aqui é 1.965 agora. Em 1.965, se você for ler “Perguntas e
Respostas Nº 03” que foi pregado em 1.964, “Perguntas e Respostas
Nº 03” ele vai dizer que o tempo acabou, porque “ele não sabia”, é ele que
está falando aqui, que “ele não sabia”, “ele não sabia”. Quer mais alguma
coisinha de que ele não sabia. Meu Deus, para te terminar: “Eu Não Sabia”.
Irmãos, que haverá luz no tempo do entardecer, pr. 146 – “Qual A Atração
Sobre a Montanha” ... que haverá luz no entardecer.
40.

– Pr. 146. Mensagem. “Qual É A Atração Sobre a Montanha?”. -...É
o tempo do entardecer, (é) o tempo do pôr do sol. A Mensagem do
“Pôr do sol” através do cenário da história, ou melhor, o cenário de
profecias, sendo cumprido. E haverá Luz no tempo do entardecer sobre o
Monte Pôr do Sol na floresta Coronado, a 64 quilômetros ao norte de
Tucson. Consiga um mapa e veja o Pico Pôr do Sol lá. Lá é exatamente
onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. (Entendeu agora? A
Mensagem tem três palavrinhas: “Eu não sabia”. Que coisa tremenda meu
Deus do Céu. Em 1.965 ele diz: “Eu Não Sabia”, você fica enrolado com
Mensagem de 1.963, 1.962, 1.964, fica enrolado para você ver, o próprio
irmão Branham disse: “Eu não sabia” disso. “Eu não sabia”, em 1.965,
julho de 1.965, coisas que ele sabia, eram coisas que tinha acontecido, e ele
não sabia, o que ele soube disse que isso é história, tornou história. Agora,
é aqui que ele disse que é história: “Qual É A Atração Sobre A Montanha”?
ele disse: Então agora é história, Sete Selos é história, Sete Trovões é
história, Sétimo anjo é história, você tem de saber disso, já cumpriu. Você
tem que aceitar, crer e viver essa Palavra.
41.

– Oração Final: Obrigado Senhor, por esta oportunidade que a gente
tem como mortal de ver coisa que quase não é para mortal ver, muito
obrigado. O mortal só pode ver, porque o Senhor desceu na terra, senão o
mortal não tinha condições de ver essas coisas. Obrigado por crermos nisso
oh Pai, não importa o que os outros falam, não importa com que os outros
pensam, a gente é normal, e a gente é carnal. Muitas vezes a gente fica
nervoso Senhor, a gente fica agitado , porque as pessoas são assim, porque
elas lutam contra a verdade, mas o Senhor como juiz agora, não vai deixar
impune essas coisas, eu sei que não, foi o tempo que o Senhor disse: Eu os
perdôo através do irmão Branham, mais depois que os Selos foram
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revelados, o Senhor é Leão, o Senhor é juiz que desceu com essa cabeleira
branca, os Sete Anjos formaram a sua cabeleira, aquela nuvem de Anjos
formou aquela cabeleira de Juiz. Senhor, põe a Tua mão, o ajuda-nos a
confiar mais em Ti, não importa que ficamos só, mas não estamos só
porque Tu estás conosco. Em Nome do Senhor Jesus. Amém Senhor!
Amém!
42.

– Término: Paz, saúde, felicidade na Palavra do pastor Osmar
Rodrigues Costa. “Fé Para Vencer”.
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