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Hora Undécima
Pastor: Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 20 - A e B.
1. – Deus abençoe irmãos. Nossa leitura em Mateus 20:1 – 7
Mt. 20:1 – Porque o reino dos céus é semelhante a um homem de família
que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua
vinha.
Mt. 20:2 – E, ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia,
mandou para a sua vinha.
Mt. 20:3 – E, saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos
na praça,
Mt. 20:4 – e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for
justo, e eles foram.
Mt. 20:5 – E saindo outra vez, perto da hora sexta e, da nona, fez o mesmo,
Mt. 20:6 – e, saindo perto da hora undécima encontrou outros que estavam
ociosos e perguntou-lhes: Por que estais ociosos todo o dia?
Mt. 20:7 – Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe ele:
Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo.
2. – Hino: (Solado)
3. –Oração Inicial: Senhor Deus, como nós precisamos de Ti. O homem é
uma falha a vida toda, desde que nasce. A única coisa perfeita é a
Palavra no homem, mas estamos aqui suplicando que o Senhor fale
conosco mais este culto, e abençoe o seu povo, ajude o seu povo, que
estão na sua lavoura, na sua roça, colhendo no lugar certo, faça a tua
obra neste instante, tu tens no chamado, tu tens no assalariado, estamos
aqui, logo virá a recompensa, pedimos, orienta-nos, fale conosco,
ajuda-me como mortal para levar ao seu povo, o conhecimento da sua
Palavra junto com a Revelação do espírito da hora para a tua glória.
Amém Senhor! Amém!
4. – Hino:
5. – Pregação: Muito bem. Nós vamos hoje pensar um pouquinho dentro
da Mensagem “A Marca da Besta”, a partir do parágrafo 49. Vou saltar
algumas coisas para tomar aquilo que nos ajudará dentro deste
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pensamento, de sermos este trabalhador da última hora. Já falamos
sobre isso, mais eu quero dar mais uma reforçada nisto daqui.
6. – Pr. 49 – “A Marca da Besta” – (O irmão Arganbriglt ele tinha
convidado o irmão Branham, diz aqui, para ir para costa ocidental e
desta feita) ... Ele estava aqui tirando fotografias (fotos lá, conseguiu
algo). Outras fotos, obteve um filme (que se chama) “Três Minutos
Para a Meia Noite”, (Você sabe que estamos falando judeu, agora). ... e
a ciência diz que assim é, três minutos para a meia noite. (E nós
olhamos para lá, e nós vemos a todos os judeus na sua pátria) ... E
assistimos ali e vimos todos aqueles judeus estabelecidos em sua terra
natal.
Lewi Pethrus, quantos já ouviram falar sobre ele? Da igreja de
Estocolmo na Suécia, (é) um irmão maravilhoso. Ele me disse: “Irmão
Branham, os judeus sempre creram em seus profetas.” Disse: “Se você
simplesmente (for) fosse até Israel ... Eu disse: “Ótimo, isso parece bom”.
Ele disse: “Veja, eles ... eu lhes enviei um milhão destes Novos
Testamentos ...
(esse irmão, Lewi Pethrus tinha mandado um milhão de Novos
Testamentos para os judeus. Então ele achou por bem que o irmão
Branham fosse em Israel. Israel crê nos seus profetas, esse irmão Lewi
Pethrus sabia que o irmão Branham tinha o dom, o irmão Branham era um
profeta, e por isso ele tinha vontade que o irmão fosse para mostrar para o
povo de Israel que Jesus foi o Messias, porque até hoje eles não crêem, e o
irmão Branham preparou para isso. Todos sabe disso daqui, ele diz:)
Eu disse: “Ótimo, isso me parece bom. “Veja, eles ... eu lhes enviei
um milhão destes Testamentos (Eles (o) lêem de trás para frente.), e - - e
eles leram (os) aqueles Novos Testamentos”
Eles perguntaram àqueles judeus; eles disseram: “Por que vocês
estão (vindo) indo (para casa) para a terra natal, trazendo (seus pais e mães)
seu papai e mamãe, (os) aqueles cegos e enfermos, (doentes) carregandoos, (ambos, estão vindo para a pátria para morrer) levando-os para
morrerem em sua terra natal?”
Disseram: “Nós (viemos) vamos para ver o Messias”. Amém. Esses
judeus, depois da segunda guerra, eles estão certos, eles estão na pátria, não
para morrer mais, mas trazer o Messias. Então, a hora dos gentios é no
final, o irmão Branham mostra alguma coisa aqui, seria bom nós passarmos
por isso, tá?
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Irmão, não se preocupe. Gentio, seus dias estão quase (para terminar)
terminados. Deixe-me lhes advertir (adverti-los) no Nome do Senhor. A
porta gentia (dos gentios) está se fechando tão certo o quanto (como) estou
aqui de pé. Jesus disse: “Os maometanos (lá pisariam os muros)
derrubariam as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia (dos
gentios esteja terminada e cumprida) terminasse e se cumprisse. (Quer
dizer os maometanos pisariam Jerusalém até que esse tempo dos gentios
estivesse terminado) ... Aí está ela, Israel em sua terra natal, (lá está Israel
em sua pátria) ... uma nação com o seu próprio exercito e seu próprio
dinheiro. Amém. Ela é uma nação completa agora. A figueira está brotando
(produzindo os seus brotos e já floresceu) e já tem florescido.
7. Pr. 50. Mensagem: “A Marca da Besta”. – E quando chegaram ali
(eles) ... lhes deram estes Novos Testamentos. Pergunte (perguntei) ... a
Lewi Pethrus. Eles (se) leram esse Novo Testamento a respeito do que
(Jesus era) ... era Jesus. Eles nunca (ouviram) tinham ouvido a respeito
Dele. Eles disseram: “Se este é o Messias, então Ele não está morto,
(eles tem essa segurança) ... se esse é o Messias, então Ele não está
morto, então (deixa-nos) vamos vê-lo fazer o sinal do Messias e nós
creremos Nele. Vamos (prová-lo) vê-lo provar. Nós cremos em nossos
profetas, e o Messias será um profeta. Vamos (deixa-nos) vê-lo realizar
os sinais do Messias, um profeta, e nós cremos que Ele é o Messias.
“Oh, (que quadro perfeito) que perfeição, simplesmente perfeito. Eu
disse: “Senhor, deixe-me ir”. E quando (decolei) desci no Cairo, Egito,
pouco antes de (nos) encontrarmos (com o rei) aquele Rei Farauk, e nós
– em Roma. Então descemos até o (assim fomos no) ... Cairo Cairo no
Egito; eu tinha a minha passagem em minha mão para partir. (Ir.). Eu
subi, e eles (chamaram para o vôo) ... já haviam chamado o vôo. E o
Espírito Santo falou e disse: “Agora, não. (Não agora). (O interessante
que o Espírito Santo avisou o irmão Branham depois que deu a
chamada para o vôo. Ele tinha, ele poderia ter voltado, para você ver,
mas tem hora que o Espírito Santo deixa você cumprir um desejo seu.
O irmão Branham tinha orado:) ... “Senhor, deixa-me ir (que ainda não
era hora. Mas Deus não falou para ele naquele momento, não é (hora).
Eu subi, (ele subiu) ... e eles chamaram para o vôo. E o Espírito Santo
falou e disse: “Agora, não” (Não agora”. ... Esta (ainda) ... não é a hora
ainda: há um trabalho (para) a fazer.” (É dentro disso que eu quero
colocar (a décima) essa décima primeira hora, dentro desse período,
que é a undécima hora, dentro desse período (ai) aqui. Esta (ainda) não
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é a hora ainda, (de ir a Israel): há mais trabalho para fazer”. (Era
exatamente esses trabalhadores da última hora): “há mais trabalho para
fazer”, onde? Com os gentios. Não é hora de pedir para os judeus, por
que? Porque ainda, “há mais trabalho para fazer”, onde? Entre os
gentios, e quem ele era? O profeta é o mensageiro para os gentios,
então havia mais um trabalho para fazer. Me despertou algo dentro
dessa leitura. Eu dificilmente pude crer naquilo. (Eu quase não pude
acreditar nisso. Eu sai (fui) para (trás) detrás do hangar (Deus e meu
juiz), e eu orei e me ajoelhei; Eu disse: “Pai Celestial, em apenas mais
uma hora ou duas (e) eu estarei na palestina. Eu (vou desafiar)
desafiarei aqueles judeus. E (dizer) lhes direi: ‘Vocês não disseram que
aquele Messias fosse o verdadeiro Messias, (e o permitisse fazer sinais
de profeta) que se O vissem fazer o sinal do profeta, (vocês creriam
Nele?”’ (Faça um judeu prometer a você, ele manterá a sua palavra) ...
Se um judeu te promete algo; ele cumprirá a sua palavra.
8. – Vamos voltar para os gentios aqui. Será que nós podemos falar: faça
um gentio prometer para você e ele mantem a sua palavra? Hem? Mexe
com o gentio. O profeta diz: Faça um judeu manter ... Prometer a você,
e ele manterá sua palavra, não importa o que vai suceder, o Judeu
mantem a sua palavra.
9. – Eu queria que isso daí nós colocássemos no casamento, não haveria
divorcio, não teria jeito, deu uma palavra: “até que a morte nos separe,”
ai não teria jeito de divorciar dela, não teria que divorciar dele: “até que
a morte nos separe!” Um judeu mantém sua palavra, deixa ele prometer
a você, ele manterá a sua palavra. Que hora que nós estamos vivendo,
que cada um de nós precisamos reconhecer que se há um povo que tem
que manter a palavra somos nós: “te seguirei Senhor” e segue mesmo.
Tem problema por todo lado, mais não para seguir a Deus, porque
prometeu, e não volta atrás. Ele ... Isso não é você, isto é o espírito de
Cristianismo Verdadeiro, porque há muito cristianismo falso. Mas,
vamos falar do verdadeiro. ... Pr. 50 – continuação “Agora, se (esse é)
... aquele fosse o Messias da Bíblia, então Ele (era) seria um profeta, e
Ele (ainda) ... continua a (é) ... ser um profeta. Agora, se Ele fizer o
sinal do Messias, vocês crerão Nele?” Exatamente sobre o mesmo
terreno, disse (E ali no mesmo lugar): “Selecione para você mesmo um
grupo de homens, e coloque-os (envia-os) ... aqui fora em algum lugar
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(de alguma parte). ... Descubra se Ele é o profeta ou não – ou não.
(Deixe que eles vejam isto sendo feito) ... Que eles possam ver isto ser
feito. (Os judeus queriam saber o sinal, e por isso Deus não deixou o
irmão Branham ir lá. Irmão Branham tem o Sinal do Messias, mas o
sinal do Messias no irmão Branham não é para Judeus. Nós tem que
guardar isso também. Tem muito que tem que guardar isso.
10. – O Sinal do Messias no irmão Branham não é para Judeu. É para
gentio, é a parte que faltava para Jesus cumprir entre os gentios, porque
Ele manifestou o Sinal de Messias para judeu e Samaritano, mas nunca
o fez para um gentio, “mas quando os dias estivessem idênticos aos
dias de Ló e aos dias de Noé, então Deus se manifestaria em carne
como Filho do homem outra vez”, e cumpriria o restante da Bíblia
entre os gentios. Então o irmão Branham não podia ir para Israel. A
hora não tinha vencido entre os gentios, ainda faltava um trabalho dos
Sete Selos entre os gentios, ainda faltava os trabalhadores da última
hora, e manifestar aquele que foi assalariado: “Você vem para a minha
Seara”, na última hora, e Ele prometeu para o primeiro: Te pago, um
dia, e depois para todo mundo Ele fez um salário idêntico, um dinheiro
só. Ele saiu de madrugada, vocês viram aqui, Ele saiu de madrugada
quem começou a trabalhar na Primeira Etapa da Igreja, de madrugada.
Na primeira hora do dia, Ele saiu, e ofereceu para eles um dinheiro, e
ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, eu não sei qual é
o valor, mas é um dinheiro por dia, isto era o suficiente, quando chega
no fim da tarde na hora da recompensa, Ele dá um dinheiro para todo
mundo, e se vocês notarem que na hora da recompensa, Ele começou
da hora undécima para a primeira hora, Ele não começou nos de
madrugada. Agora, os de madrugada chegaram lá trabalharam mais, e
quem recebe o pagamento primeiro é quem chegou por último. Isso é
problema de Deus, o dinheiro é Dele, Ele faz o que Ele quiser. A
recompensa é Ele quem vai dar, Ele dá para quem quiser, e a hora que
Ele quiser, e Ele não está importando se é trabalhador da última hora,
Ele chama primeiro e dá um dinheiro para ele. E Eu creio que aqueles
que sofreram o labor do dia, na hora do sol quente, deve ter pensado
aqui agora, vai chegar para nós. Nunca. De madrugada, devia pensar
como vai ser um dinheiro, Ele já deu um dinheiro para esse que chegou
às cinco horas da tarde, agora eu quero ver, a hora que Ele chegar em
mim, eu valho onze dinheiro desse daí, mas a hora que Ele chegou
nele, deu um só para ele também, deu um dinheiro para ele. Aquilo
ferveu: Nós suportamos o calor do dia e ganhamos igual”, para você vê
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que a recompensa que Deus dá, é igual para todo mundo, nenhum vai
chegar lá e dizer: Eu ganhei mais, tudo igual, isso que é Pai, tudo igual.
“Oh mais trabalhou menos?” Jesus não olha pelo tempo que você
trabalhou menos, veio na última hora, e é isso que é Era da Igreja, é
última Era. Nós não viemos na primeira, os da primeira já morreram,
até os da sexta já morreram, o da Sétima Era, nós viemos na Sétima
Era, o trabalhador é da Sétima Era, este é o que recebe um dinheiro.
Vocês notaram aqui: “E assim os derradeiros serão os primeiros, e os
primeiros os derradeiros”, Jesus está falando sobre estas coisas que
estamos vivendo hoje, nós somos os derradeiros. E, a Bíblia diz que os
derradeiros, serão os primeiros”. O que que fala isso, mas será o que dá
para entender: “os derradeiros serão os primeiros, a ressurreição
começa aqui, a Ressurreição não começa em Paulo, a ressurreição
começa no irmão Branham. Não só no irmão Branham, mas quando o
irmão Branham levantar, todos os mortos levantaram, todos os mortos.
Entende? Porque começa do último, “os últimos serão os primeiros,
então desses últimos da última Era, ele é o último eleito, ele é o último
mensageiro, ele é a última trombeta, ele é o da hora undécima, e nós
também somos da última hora, da última trombeta, da hora undécima,
nós trabalhamos na mesma hora. A recompensa será igual. Ele vai dar
recompensa para nós igual as da Eras das Trevas, quando as mulheres
para serem cristãs elas tinham que de dar a vida, eles colocavam elas
em pé, cortavam os seios delas, e elas não podiam cair, elas tinham que
morrer, e morrer em pé, até que a última gota de sangue ... Que não
tinha jeito mais, ai que caia, era obrigado a morrer assim. Hoje é uma
facilidade para ser cristã. Quer ser cristã? Ao invés de cortar o peito, é
só mantê-lo coberto, muito mais fácil do que cortar, o que vocês
acham? Hem? A nossa hora não é melhor? Muito mais fácil, ao invés
de cortar cobrem. Era mais fácil. A recompensa para nós, ainda é uma
recompensa igual a deles, e eles sofreram muito mais que nós, mais
eles sofreram de um lado, e nós sofremos de outro. Eles padeceram no
físico mesmo, e nós aqui é espiritualmente, é uma luta espiritual para
não cair, para não contaminar, tem que ser muito homem de Deus para
não cair, muita mulher de Deus, hoje, para não cair no mundo no qual
nós estamos vivendo. Porque cada um de nós somos atraídos por uma
coisa; um é atraído por dinheiro, outro é atraído por fumo, outro é
atraído por cigarro, outro por droga, outro por mulher, outro por
homem, quando um é atraído por uma coisa, um é atraído por
popularidade, outro por fama e assim por diante, é o que o irmão
Branham foi alertado pelo anjo, ter cuidado: Mulher, dinheiro e fama,
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vigie estas três coisas, você vencendo estas três coisas, o seu ministério
será uma bênção, você será uma esposa que será uma bênção, um pai
que será uma bênção, seu lar que será uma bênção, o pastor será uma
bênção, a igreja será uma bênção, os obreiros serão uma bênção, os
diáconos serão uma bênção se mantiverem aquelas três coisas. É
vigilância: Dinheiro, mulher e fama. E nós estamos vivendo
exatamente na Era da mulher, essa Era que nós vivemos, é a Era da
mulher, nunca se viu tanta mulher bonita com nesse tempo, o próprio
irmão Branham falou em 1.960, você pensa bem agora, 40 anos depois.
Naquele tempo, ele disse que já era, agora pensa bem a hora que nós
estamos vivendo, nós uns pais feios, arrebentados tendo umas meninas
bonitas. Entendeu como é que é? É sim, é filha sua sim. É o tempo, é a
Era que você vive. Mas, meu Deus, só pode ser fim de tempo, última
Era, cumprindo as Escrituras esse tempo, e é um perigo até para um
crente casar, se ele for na beleza, na aparência apenas, ele faz como nos
dias de Noé, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens era tão
lindas que eles largaram das coisas de Deus para ir casar com elas. Ai o
irmão Branham continua aqui, eu parei com o meu dedo em cima.
11. – Parte Pr. 50 Mensagem: “A Marca Da Besta”. – Se um judeu te
promete algo; (‘Faça um judeu prometer a você); (e) ... ele (manterá) a
sua palavra. (Que coisa já estamos bem aqui em baixo não é?). (Um
judeu... “Selecione ...” Um judeu levou isto para o (os) gentio (gentios),
... aqui (está) ... um gentio trazendo isto de volta para o judeu (os
judeus). Amém.
12. – O que era isso? Tudo que irmão Branham estava mostrando, um
gentio estava levando de volta para os judeus levando os Novos
Testamentos. Em formato de Novos Testamentos. Um milhão de
Novos Testamentos, não quer dizer nada, e um gentio está levando para
o Judeu. E, se fosse o próprio irmão Branham o gentio, mas Deus não
permitiu que ele fosse lá, porque o irmão Branham tinha o Sinal do
Messias, e se o irmão Branham fizesse algum Sinal desses que ele fez,
dentre nós os gentios, e muitos gentios reprovou o irmão Branham,
chamou ele de feiticeiro e outras coisas mais. Entre os judeus eles
creria diferente, isto daí é o Messias. O Judeu vê a coisa diferente, o
gentio é um idolatra e depois cego. Exatamente na Era que nós
vivemos: “Cega, nua, infeliz e não sabe”.
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13. Pr. 50. Mensagem. A Marca da Besta. Um judeu levou isto para os
gentios, “aqui estava novamente um gentio, trazendo de volta para os
judeus. Quando aquele (os judeus receberam os Evangelhos) ... Judeu
receber o Evangelho, os dias dos gentios estarão (terminados)
consumados”. Mas Ele não me (permitiu isso) deixou ir. (Porque?) Ora,
eu não sei. (Em apenas um minuto eu lhes mostrarei nas escrituras o
porque) ... Daqui a pouco lhes mostraremos aqui nas Escrituras o
porquê. (Agora, o irmão Branham, diz: “Apenas num minuto eu vou
mostrar nas Escrituras porque Ele (Deus) não permitiu eu ir lá). Note:
Pr. 51 – “A Marca da Besta”.
14. Pr. 51. Mensagem: “A Marca da Besta”. – Observem, (endureceram os)
... seus corações ... Agora, quando (é que foi que) ... aconteceu uma
completa disputa global (depois) ... após aquele tempo? Foi a Primeira
Guerra Mundial. Todos os exércitos, as nações, (se reuniram) ...
estavam se reunindo em um só ... (Ai tem um espaço em branco)
(Espaço vazio na fita – Ed). ... Eles estavam (escrevendo sobre) o
declínio da Primeira Guerra Mundial. (Ninguém sabe) ... Hoje ninguém
sabe quem foi que fez o (propôs a paz) tratado de paz: “Fsst...” (A
guerra parou de uma hora para a outra). Kaisser Wilhelm disse que ele
não o fez. Nenhum general disse haver feito (isto). Mas (notem) ...
observem, (como foi) ... quão estranho foi isto. (Foi) ... Isto aconteceu
em onze de novembro às onze horas do dia. No décimo primeiro dia do
mês, (e) ... no décimo primeiro mês do ano, e (a) ... na décima primeira
hora do dia, e aos (onze minutos) ... onze para às onze. (Existe alguma
coisa, existe algum mal nestas torres também nos Estados unidos.
Existe algum sinal, foi no dia onze, só não foi de novembro, foi de
setembro, foi bem no meu dia onze de setembro, tem alguma coisa do
dia onze, e eu fico até satisfeito porque eu sou um trabalhador da
décima primeira hora, e eu nasci no décimo primeiro dia do mês de
setembro né?) ... O que foi isto? (Surpresa) ... Deteve ... (parada) ...
parou misteriosamente (A guerra foi parada misteriosamente ...) ... O
que fez isto? (A ordem foi dada por Deus para suspendê-la) ...
Procedeu de Deus a ordem para pará-la. (Detenham-se) ... Detenha os
quatro ventos. “Ventos” significa “guerra e luta”; (você sabe) ... nós
sabemos. Até (que tivéssemos) ... termos Israel de volta à palestina
(mais uma vez) ... novamente: (Reteram-se) “Detenha os quatro
ventos”, e isto (parou) ... bem ali na décima primeira hora porque ...
(vocês se lembram de) ... Recordem de Jesus falando (sobre a) ... da
décima primeira hora, gente? E (aquele) daquele que (viria) veio na
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décima primeira hora o que Ele disse? (Jesus falando da décima
primeira hora e aquele que viria na décima primeira hora, o que foi que
Ele disse?) ... Oh, não sejam (insensíveis) surdos; sejam espirituais.
Vêem (como) o que Ele disse? As pessoas da décima primeira hora
(receberam) ... obtiveram (o mesmo salário daquele que veio na
primeira hora) ... a mesma porcentagem que aqueles da primeira hora
receberam. Então o Batismo do Espírito Santo tem que (voltar e selar
os judeus) ir diretamente de volta e selar o Judeu, como o primeiro foi
selado, (tem que selar também os judeus, o mesmo Espírito Santo,
porque o Espírito Santo ao sair da terra com a Noiva, Ele só vai descer
para batizar esses Judeus, mas mais ninguém, Ele só batiza os Judeus,
porque os gentios termina com a Mensagem do Sétimo anjo na décima
primeira hora que não tem jeito de arrumar mais trabalhador. Deus não
está nem me assalariando hoje, o que Ele fez, Ele já fez lá em 1.963,
Ele já chamou lá na décima primeira hora, não é apenas aqui na hora
que eu estou vivendo, esta daqui é a extensão da décima primeira hora
é apenas uma extensão do trabalho, está faltando na verdade a
recompensa, nós temos que ser recompensados, tem que haver uma
ressurreição. Mas, você quer mais do que Deus já deu para você? Te
achar na última hora vagabundando, que é ocioso, andando de lá para
cá não sabendo o que fazer, ocioso, ai Deus para e diz: “Vem para a
minha seara”. Mas, é que tem essa Mensagem da primeira hora?
Católica, Luterano, Weslyano, Pentecostais, não, ele diz: William
Branham, é que é exatamente o trabalhador da décima primeira hora, e
nós também, justamente com ele, nós estamos formando os
trabalhadores da décima primeira hora, essa é a hora undécima. Que
hora é esta que nós estamos vivendo? E ... Não pode ser destruído,
naqueles dias, agora está para o mundo ser destruído, um terceira
guerra mundial acaba com tudo. Está vendo? Deus tem que tirar o seu
povo da terra, depois vai ter ainda aqueles três anos e meio de
tribulação, ai depois não te garanto mais nada. Porque ai vai haver algo
tremendo, a batalha do Armagedom nesse período, não vai escapar não,
eles pensam que vão escapar mas não vão não, mais teríamos que ser
agradecidos a Deus só por saber: Estamos com o mensageiro da décima
primeira hora, ele é o Sétimo mensageiro que é o último, e é o
trabalhador da última hora, e ajunta trabalhadores na última hora, na
última Era, na última hora, na última hora Ele arrumou na última hora e
sair até da Era, porque dentro da Era Jesus teve que sair dela, Ele
arrumou trabalhadores nesse tempo final, por isso meus irmãos, quando
nós estamos trabalhando na seara do Senhor, saímos fora desse tempo,
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saímos fora da Era, para trabalhar para o Senhor. Olha em que lugar
nós estamos vivendo, décima primeira hora. Tudo que se faz já é hora
de cansaço, você levanta cedo já levanta cansado, já levanta com
vontade de deitar outra vez, principalmente se tiver doente, anêmico
não é? Que tempo nós estamos vivendo, o tipo de alimentação que nós
estamos tendo, não forma homens fortes mais, tem que zelar pelo que
tem, pelo que é, tem zelar, se tem uma vida de saúde melhor tem de
zelar por isso, se não tem, procure tratar orar a Deus e ir tratando
porque esse corpo está comendo de tudo que não presta, nesse mundo,
tem tanta coisa errada na nossa alimentação, não, nós já achamos que a
nossa alimentação boa é aquela macarronada cheia de massa de tomate,
nós achamos que a coisa boa para nós, olha para o século vinte, é o
sanduíche cheio de catchup, de mostarda, e eles põem assim que dá
uma mordida no pedaço e a coisa desce no canto boca. Essa é a
alimentação das pessoas de hoje, não tem saúde, está vivendo na última
hora, a décima primeira, foi a hora que o irmão Branham veio na terra,
fez o que tinha que fazer, irmãos só está faltando a recompensa, nós
como trabalhadores, nós ficamos aqui agora nesta noite escura, vê se dá
para você entender a hora que nós estamos vivendo. Porque décima
primeira hora é quando o irmão Branham está na terra, seis horas da
tarde, cinco a seis horas da tarde, foi o trabalho do mensageiro, e
depois, ele revela os Selos na Verdade, a gente sabe porque ele é
conhecido também: A meia noite. A meia noite alguém diz: “Ai vem o
esposo, sai-lhe ao encontro”, era a Mensagem do irmão Branham, era o
mensageiro da hora undécima, só de ver tudo isso, e um filme dos
judeus, três minutos para a meia noite, só de ver tudo aquilo, estava tão
próximo, tão perto, tudo acontecendo, uma coisa atrás da outra, e hoje
nós vamos ficar aqui com medo de pregar que os Selos foram
revelados, os Trovões foram revelados, o Cordeiro saiu do Trono
tornou Leão, ficamos ainda com medo de pregar estas coisas. Quando a
hora undécima já venceu no tempo do irmão Branham, meu Deus com
essa rebarba aqui agora. Olha aqui: O que estamos fazendo aqui ainda?
Passamos a noite, de madrugada toda, vê se você entende a hora que
nós estamos vivendo irmão. Ao nascer do sol o Evangelho vai para os
judeus outra vez, e a igreja tem que sumir daqui. O irmão Branham diz
: A igreja tem que sair do caminho para que Israel possa receber
Moisés e Elias, a Igreja tem que sair do caminho. Nós estamos
atrapalhando agora. Tem uma hora ... Eu fico bobo quando se paga
mais caro fazendo “serão”, “serão” o individuo já está cansado,
esgotado, ele só quer comer sanduíche, não rende o serviço, não se faz
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muita coisa mais naquele período. Tem uns que não paga o sanduíche,
essa é a verdade, passa o dia inteiro cansado trabalhando seria melhor ir
para casa descansar, e no outro dia chegar firme outra vez, o corpo
estaria diferente. Olha a hora que nós estamos vivendo, a hora do
Evangelho da última hora, Evangelho que veio na hora undécima, no
mensageiro William Branham, que é o último mensageiro e última hora
de trabalho, das cinco às seis, e dentro desse período até o mensageiro
já foi embora. Ele só avisou: “Ai vem o esposo”, foi embora, e o que
você tem que fazer? Oh se o esposo vem, ele não é o esposo, ele é o
mensageiro do esposo, ele é o precursor do esposo. Agora, o esposo
veio não é um outro homem na terra gente, é o povo ainda está crendo
que há um outro homem na terra que o esposo seria um outro homem
na terra. O próprio irmão Branham mostrou na Mensagem: “Ouvi mais
Agora Vejo”, me parece parágrafo duzentos e pouquinho ali, ele
mostrou sobre isso ai que não é a vinda de um homem, é aguardando
Jesus Cristo nos ares, a Vinda Dele aqui, como o Filho do homem é na
terra, mas para rapto, Jesus que William Branham teve ministério do
Filho do homem para precursar Jesus Cristo, ele precursou, quer dizer,
veio na frente de Jesus, porque Jesus vem nos ares, para arrebatar a
Igreja, e o mundo não verá, Ele virá como ladrão de noite. A hora que
nós estamos vivendo, olha e numas manhã dessas, qualquer manhã
dessas, Ele chegará, Cristo chegará e levará a sua Igreja arrebatada, o
seu povo ressuscitará primeiro aqueles que estão dormindo no Senhor,
e logo nós todos seremos reunidos, e seremos transformados diz o
profeta. “Ao vermos os mortos ressuscitados, seremos transformados”.
Ai nós queremos uma transformação aqui, mas essa transformação, ela
está dentro dessa dimensão: Luz, matéria e tempo. Mas tem uma
transformação que a Luz, matéria e tempo não dar conta, não vai nos
segurar, de descontar não vai dar conta, porque nos segura. A hora que
vemos os mortos ressuscitados, então nós seremos transformados, num
abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Este corpo se revestirá
de imortalidade. É isso que vai acontecer, e não estará sujeito ao tempo
mais, nós ainda estamos sujeito ao tempo, nesse tempo que o irmão
Branham veio, da cinco da tarde. Esse é o horário que nós temos que
ver na Bíblia, que é das cinco às seis da tarde, da primeira hora às seis
horas da manhã, a segunda hora, a terceira hora, e ai vai, até chegar na
hora undécima, Esta é a última hora do dia, quando conta-se pela
Bíblia, aquilo ali se torna tão simples, a terceira hora, ali era às nove
horas, dá para você vê, a nona hora era às três horas da tarde, mas nós
fomos chamados às cinco da tarde, através do mensageiro do dia, às
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cinco da tarde, das cinco às seis da tarde para trabalhar esse período.
Nós estamos pregando, muitas vezes estamos pregando, pregando,
pregando e olha lá, nem estará dentro, olha que não estará dentro,
trabalhar a noite e você ganha muita gente a noite, vai receber o
Evangelho, porque a Luz do Entardecer, um povinho carrega essa Luz,
do Entardecer, não carrega a Luz do dia inteiro, carrega a Luz do
entardecer para poder viver até amanhecer, e o sol virá outra vez,
Cristo, para arrebatar a Igreja, este é o último momento no qual nós
vivemos. Amém!
15. – Eu não tenho tempo mais, meu horário já esgotou. E eu não acabei de
ler tudo aqui né? Acho que não acabei:
16. – Parte Pr. 51. Mensagem: “A Marca Da Besta” – Oh, (não sejam
insensíveis) ... não sejamos surdos; sejam espirituais (A décima
primeira hora teve o mesmo salario que veio na primeira hora) ... As
pessoas da décima primeira hora obtiveram a mesma porcentagem que
aqueles da primeira hora receberam. Então o batismo do Espírito Santo
que (soltar e selar os Judeus) ... ir diretamente de volta e selar o Judeu,
como o primeiro foi selado, (o povo da primeira hora “Retenha-o) ...
aquele pessoal da décima primeira hora “Detenha os quatro ventos, não
deixe o mundo ser destruído até (que selamos) selarmos os servos de
nosso Deus em suas testas”. (Agora, você sabe que servos não somos
nós, são os Judeus, por isso nós falávamos ai domingo, sobre o capítulo
nove de Ezequiel, aquilo ali, nós apenas fizemos uma aplicação do
nosso tempo, mas os servos ali são os Judeus, não somos nós, são os
Judeus, mas nós aqui fazemos uma aplicação porque nós estamos que
estar lamentando por ver a miséria que está vivendo o mundo hoje, não
por falta de dinheiro e de saúde, mas por falta de vida espiritual,
conhecimento de Deus, de Revelação da Palavra, hoje você tem que
lamentar, chorar por ver o povo não entender a Revelação dos Selos,
isso deve levar angustia para a sua alma, você vê os outros não vê! Um
pastor ligou para mim e disse: Mas o fulano de tal, cria desse jeito, crê
assim? Eu disse: “Não ele não consegue?” Mas como que eles não
conseguem está claro, é tão claro. Ele falou: É porque eles não
examinam, essa é a verdade, eles não examinam, crê que já tem de
tudo. Porque que os Pentecostais nunca vieram para o Batismo em
Nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles crêem que já são ricos, eles
não precisam de coisa alguma, e muitos da Mensagem está do mesmo
jeito. Por que que eles não estudam essas coisas? Está dentro da
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Mensagem, está claro dentro da Mensagem para revelar os Selos, o
Cordeiro saiu do trono, e eles não conseguem ver isso, está dentro da
própria Mensagem, o Batismo está próprio da própria Bíblia dos
Pentecostais, e eles não conseguem ver isso, e é o povo de maior luz, e
agora o povo de maior Luz dos Selos, é o povo que crê no profeta, e
não consegue ver: A intercessão terminar.
17. – Oração final: Senhor Jesus, te damos graças por essa oportunidade
por poder ver essas coisas, não somos nada melhor, até se formos olhar,
nós somos até piores do que os outros, mas o Senhor tem tido graça
para conosco, e nós temos encontrado graças a seus olhos, por poder
enxergar estas coisas e prosseguir nessa jornada. Ajuda a sua igreja,
abençoa a seu povo. Ajuda-nos nessa hora final do nosso trabalho na
terra Pai. Não tem hora mais, já passou da meia noite, já passou de
manhã, já está quase na hora do alvorecer o dia Senhor, está na hora do
Senhor aparecer outra vez para os Judeus e antes levar essa igreja, tirar
essa igreja no arrebatamento. Ajuda-nos para a glória do Teu Nome.
Amém Senhor! Amém!
18. Hino:
Sou a triste ovelha
Longe do pastor
Eu andava perdido
Quando me encontrou.
Quando a sua voz suave
Logo me chamou
E em seus braços alvos
Jeová me levou.
As noventa e nove
Deixou no redil
Foi-se ao deserto
A buscar-me a mim.
Com uma calma imensa
Pos-se a procurar-me
E achou-me gemendo
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Padecendo dor
Se sentou ao meu lado
Com amor me olhou.
Vem minha triste ovelha
Escutar a minha voz
Não me desconheça
Sou Bom Pastor.
Vamos ao rebanho
Do reino da paz
Ali onde vive
Meu Rei Celestial.
Se por essa vida
Não podes andar
Porque em meus braços
Te quero levar.
Vem minha triste ovelha
Vamos ao redil
Que mui termos passos
Tenho para ti.
Comigo para sempre
Tu irás viver.

Mensagem manuscrita pelo Ir. Dario
Digitada por Graziani
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