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Uma Carta ao Pastor Joaquim Gonçalves Silva
Pr. Osmar Rodrigues Costa
Fita nº 11. Lado B.
1. Uma carta que nós enviamos ao Pastor Joaquim, através de um EMAIl,
sexta feira, à noite.
2. Ao Pastor: Joaquim Gonçalves Silva.
3. Amado irmão: Desejo lhe informar, que não tenho participado destes
encontros, e sei que não é minha intenção ser melhor do que
ninguém, mas creio que temos, segundo diz o profeta, o direito de
expressar nossas convicções, desde que não tenho crido em ressurreição
isolada, e nem vivo difamando o irmão, e demais pastores. Mas tenho uma
Mensagem a entregar. E eu creio que a Terceira Etapa, libertará esta Noiva,
de todos os sistemas.
4. Mas Deus tem nos dado essas Mensagens que pregamos, e que não tem
sido entendida por muitos pastores, mas ao ouvir o Pastor Júlio
César através de uma fita, do encontro em dezembro de 2.002, constata que
estamos pregando estas mesmas coisas. Porque que temos que passar pelo
filtro de outros pastores, sendo que foi o profeta quem disse que a Era, o
Tempo, e a Intercessão teriam que terminar para revelar os Selos. Se isso
não tem acontecido, não adianta nem dizer que os Selos foram Revelados.
Primeiro Selo: 24 – 30; Intervalo: 27 – 30.
5. Não estou tentando ensinar o irmão, mas apenas lhe informar.
6. – A Festa Das Trombetas, 206; Diz o irmão Branham: “Isso é para nós
que terminou a Era, para quem recebeu a Revelação dos Selos.
Quando terminada a Era de Laodicéia, de acordo com Apocalipse 10, o
mistério de toda a Bíblia seria conhecido pela Noiva, é isto certo?”
7. Amado pastor Joaquim: Se a Era de Laodicéia não terminou para nós,
então ainda não manifestou Apocalipse 10, e a Noiva não
conhece os mistérios, e sabemos que Apocalipse 10, foi nos dias do irmão
Branham. Precisamos atentar para essas coisas. A Era de Laodicéia que não
terminou como disse o irmão Branham, em “Perguntas e Respostas” 4: 74,
é a Era ai fora no mundo, que continua nua, cega, e infeliz e não sabe, mas
nós saímos dela para receber a Revelação dos Sete Selos.
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8. Como agora foi dito para os pastores despedirem a correspondência no
correio, ficamos sem opção para poder ouvir algo que possa nos
ajudar. O irmão sabe que isso foi dito pelas denominações em seus dias,
quando Deus abalou o Brasil e nações vizinhas, eu creio nisso, e se eu não
fui entendido quando preguei a Mensagem: “Obras do Nicolaítas”, deve lhe
informar que apenas estou como o profeta estava, contra o sistema, pois em
nossa região, temos que pregar o que vem de Goiânia ou somos falsos.
Lamento ter que dizer isto.
9. Nós sabemos que temos que ser fiel e pregar a Mensagem do profeta, e
não a de Franca, ou de Goiânia, ou dos Estados Unidos, mas
somente do irmão Branham, examine e veja se tenho falado contrário ao
profeta, e me adverte pelo amor da minha alma, mas não consigo obedecer
a um sistema pastoral em minha região, que eu tenho que pregar o que eles
querem. Isto é o filtro do homem, e eu não creio que nenhum pastor deve
prestar conta a outro pastor, e o irmão melhor de que eu sabe, que um
sistema assim é anti- Cristo.
10. Não tenho pretensão de evangelizar onde já foi evangelizado pelo
irmão, mas tenho o direito de entregar a Mensagem que Deus tem
que ungido a pregar, e da qual não me envergonho ainda que não sendo
entendido por outros, mas creio que sou amado na casa de meu Pai.
11. Espero que o irmão entenda a minha posição. Não vivo indo a outros
encontros, pois eles tem o mesmo sistema, preferiria ficar nesse
companheirismo sem ter que prestar conta a nenhum pastor. Por favor, não
me julgue mal, mais não encontro na Mensagem do profeta, que temos que
prestar conta e pregar o que outros pregam, pois cada um tem o seu
ministério.
12. Espero que se o irmão tenha a direção de Deus em responder, aguardo
mesmo uma carta sua.
13. O irmão sabe que nunca dialogamos, mais não tenho nada contra o seu
casamento, como outros que saíram e falam mal. Deus tem me
livrado desse espírito.
14. Sei de irmãos que tem dificuldades com o que prego, e não sou contra
outro pastor os atender nessa cidades pois cada um é livre
para ter o seu pastor.
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15. Sem mais para o momento, Deus vos abençoe neste ministério, que
tens desempenhado no Brasil e exterior. Abraços, seu irmão em
Cristo, pastor Osmar Rodrigues Costa. Franca, SP.
16. Hino: Mais perto de ti quero estar ...
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