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Jeffersonville, 4 de dezembro de 1960 a.m.

Muito obrigado irmão Neville.
01

Podem se sentar. Eu creio que certa vez foi dito, que: “Alegrei-me quando me disseram: vamos à Casa
do Senhor.”
02

Agora, sentimos muito por não termos salas ou assentos nas salas, para todos os que estão presentes, e
talvez, aumentará o número de pessoas pela próxima semana, de pessoas que vem, ouvindo falar da reunião.

03

Mas, a razão para este tempo especial, foi que iríamos...o Espírito Santo havia posto no meu coração
esta advertência de convicção de que “a Igreja, neste dia, deveria ter esta mensagem.” Porque eu creio que é
a mensagem mais sobresselente da Bíblia, porque neste tempo, ela revela Cristo em sua Igreja.
04

E então, ninguém pode ter fé ou saber o que está fazendo, ou para onde vai, a não ser que ele tenha algo−alguma coisa no que basear os seus pensamentos e a fé. Portanto, se a Escritura tem revelado o Cristo
para nós, nestes últimos dias e a condição dos tempos, ela nos faria bem dede esquadrinhá-la e descobrir
aonde estamos.
05

Agora, nós−nós sentimos muito que a nossa Igreja não seja maior; está-mos esperando, alguma dia, tê-

la.
06

E, nestes últimos quatros dias, especialmente, estudando para isto, sobre a parte histórica do−do livro de
Apocalipse, tenho me encontrado com coisas que eu nunca pensei que realmente alguma vez houvesse acontecido. E isto ainda me tem trazido um−um sentimento que, depois destas “Sete Eras da Igreja” (tenho passado por isso), eu gostaria de ter outra série semelhante para expor A verdadeira Igreja e A falsa Igreja,
unidas, e só pela história e Escritura; assim como certa vez me empenhei num sermão para tomar “A verdadeira Vinha e a falsa Vinha” encontradas na Bíblia.
07

E nós vamos−vamos tratar de conseguir algumas cadeiras; enquanto eu estou pensando nisto, e as pessoas tratando de se sentarem. E vamos conseguir...tratar de conseguir algumas cadeiras mais para tratar de
encher os quartos aqui atrás e fora e alguns mais ao redor, assim podemos sentar um pouco mais de gente
durante os cultos.
08

Agora, sobre isto, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que realmente estão interessados sobre estas
coisas que—viessem todas as vezes que vamos—explica-lo. Agora, eu não intentaria ou nem mesmo pensaria de mim mesmo (espaço em branco na fita - ed.)...intentaria em...(espaço em branco na fita) este grande
Livro de Revelação, das Sete Eras da Igreja. Mas, eu estou confiando solenemente em Deus para−para revelar isto a mim, no momento justo em que eu vier a isto.
09

A história natural, do qual é o...foi tomado dos mais eminentes historiadores que eu conheço. Eu tenho
posto recentemente, em meu quarto de estuados, aproximadamente cinco ou seis comentários: As Duas Babilônias de Hislop, o livro de “Os Mártires de Fox”, e outros grandes livros; como O concílio Pré-(icéia,
por volta de quatro livros sobre isto, ao redor de quatrocentas páginas em cada livro. E ali O Concílio (iceano, e toda a história de que temos conhecimento. Porque, após isto, da fita magnética, nós vamos escrever
um comentário sobre as Sete Eras da Igreja para enviar para todo o mundo, se pudermos, porque estamos nos
últimos dias. Estamos no tempo do fim.
10

Isto nunca despertou tanto sob meu coração até a—a última eleição e então eu vi donde estávamos. E o
Espírito Santo começou a me revelar para que—para que advertisse as pessoas e colocasse isto. E eu não o
posso fazer dentro de uma−uma Igreja como esta, suficientemente. E então se eu me sentasse e somente escrevesse o livro...eu sinto que se eu viesse ao púlpito e que a inspiração do Espírito Santo de entre os cristãos
viesse sobre mim para me ajudar, então eu estaria mais capacitado para escrever o livro então, depois de tirálo da fita, porque dali tiraríamos a inspiração disto. Os livros, claro que serão, por assim dizer, corrigidos um
pouco, porque aqui introduzimos coisas que não poderíamos colocar no livro. E então nós...e nós tomaríamos
muito tempo com as nossas repetições, o que eu faço, e então no livro isto vai ser tudo corrigido. Mas vamos
tratar de obter tudo isto, tanto quanto possamos, em fitas.
11

Agora, as fitas, cada noite, e literatura e assim sucessivamente, os rapazes só a terão lá fora do edifício.
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12

Agora, talvez não seja possível para mim a cada noite, como nós mesmos temos nos encarregado de
procurar para a glória de Deus, de–de trazer estas Sete Mensagens da Igreja, ou As Sete Eras da Igreja em
sete noites, tomando a cada noite uma era. Como, segunda-feira, à noite: Éfeso; terça-feira, à noite: Esmirna;
quarta-feira, à noite: Pérgamo; quinta-feira, à noite: Escritura bate sólido com a história, exatamente. Com o
pensamento nisto ...Tiatíra; sexta-feira, à noite: Sardes, e Sábado, à noite: Filadélfia e domingo, de manhã e
domingo, à noite: Laodicéia, a era em que estamos vivendo. Dando o histórico da Igreja original, e os–e os
escritores e historiadores e os anjos daquela era e—e as mensagens e a continuação da Igreja à medida que
isto vem através deste tempo. E é assombroso ver como toda predição dessa Isto até me deixou um tanto
assombrado, até ontem eu havia lido até que senti como que se meus olhos estivessem saindo de inchados.
13

E eu sai e disse à minha esposa: “Eu nunca sonhei que isto seria desta maneira.” Vêem, quão grande isto

era!
14

E agora, algumas vezes talvez não seja possível concluir tudo isto em uma noite, à Igreja... A mensagem
para a Igreja. E se eu não a puder concluir em uma noite, então na manhã seguinte, às dez horas. Será anunciado cada noite, para os que quiserem vir e ouvir o restante disto, porque vamos procurar colocar isto na
fita. Eu terei cultos desde às dez horas da manhã até ao meio dia, de dia, para tentar colocar tudo (o restante
da mensagem), a razão é que eles podem gravar na fita. Não...
15

Temos anunciado que não haverá nenhum culto de cura porque estamos tentando nos manter debaixo da
expressão profética da Bíblia. Então, há pouco tivemos um culto de cura aqui. Então, depois deste culto haver terminado, então, teremos uns cultos de cura divina colocados novamente.
16

E agora eu quero esclarecer isto realmente para que todos possam se lembrar que neste momento, aqui
dentro, isto pode cortar e abalar e nos dar a todos um grande sacudimento. Mas, eu sou responsável, não por–
por nada a não ser pregar a Palavra. Isto—isto é tudo, somente–somente me mantendo certo com a Palavra. E
muitas vezes isto poderia, nestas Eras da Igreja, poderia refletir sobre a denominação de alguém. E se refletir
isto, não é com a intenção de ser áspero. Isto–isto está somente declarando o que a Escritura tem dito e a
revelação que eu tenho disto. E se você pensa que estou errado nisto, então não o mantenha contra mim, somente ore por mim para que Deus me mostre o que é certo, porque eu certamente quero estar correto.
17

E, então, uma outra coisa: reconhecendo que a responsabilidade que eu tenho em–em tal reunião como
esta, em que ensino às pessoas, que o Espírito Santo me fará responsável pelas Palavras que eu disser neste
púlpito. Assim você vê quão solenemente nós nos aproximamos disto!
18

Agora, nosso...eu queria ter tido isto em outro lugar fora, mas, sendo que está se ensinando, então em
nossa...fora nos cultos evangelísticos, cada um de nós tem uma idéia ou–ou discernimento, ou como tem sido
através da era e nós temos as nossas próprias Igrejas e o que as nossas Igrejas nos ensinam e no que cremos.
Nós...eu não gosto de ir à Igreja de alguém mais ou entre pessoas como aquela e dizer algo contrário ao que
as pessoas foram ensinadas. Pois, afinal de contas, eu tenho claramente tentado fazer minhas afirmações que
se um...se um homem é um católico e ele está dependendo da Igreja católica para salvação, ele está perdido.
Se ele é um batista dependendo da Igreja batista, ele está perdido. Ou um pentecostal, dependendo da Igreja
pentecostal para lhe salvar, ele está perdido. Mas...e qualquer Igreja. se esse indivíduo está descansando solenemente sobre a fé, nas obras terminadas de Cristo no calvário, ele está salvo, eu não me importo a que
Igreja ele pertença: “porque, pela fé sois salvos, e isso por graça.”
19

Agora, algumas vezes ao fazer isto...Então eu penso, em meu próprio pequeno edifício aqui, em que nós
começamos, há muitos anos atrás, só com um velho... um montão de blocos de concretos e coisas. E é uma
classe de lugar sagrado para nós. Nós detestamos isto... somente detesto ver isto mudado, de uma maneira,
porque isto é onde Deus nos encontrou pela primeira vez, quando nós nem mesmo tínhamos um piso nisto.
Mas isto tem–isto tem chegado a um lugar agora até que isto está se tornando velho e nós estamos em uma
construção–programa de construção aqui para encher esta quadra com uma Igreja aqui.
20

Agora, até então, eu sinto que quando eu regressar do campo aonde eu não ferirei os irmãos e, ou, mensagens e assim por diante, então isto me dá o direito de expressar minha própria opinião–fora de meu... fora
de meu púlpito aqui. E assim se você diz: “eu tenho sido ensinado um pouquinho diferente;” eu iria... e então, nisto, nós somente convidamos a qualquer pessoa que queira vir. Vê, não há ninguém patrocinando isto
ou qualquer coisa; isto é o tabernáculo aqui. E qualquer pessoa que queira vir, somente damos as boas-vindas
para vir; apenas venha. Assim que eu o convido a trazer a sua Bíblia a todo o encontro e trazer um lápis e
papel.
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21

E agora, com todos os comentários e assim por diante, eu não pude trazer todos os livros, assim que eu
somente anotei...anoto cada vez, em um papel aqui, pequenas notas da história e comentários e assim por
diante, para que eu pudesse ser capaz de somente ler isto das–das notas aqui ao invés de ter que trazer os
livros e estar virando as páginas. Contudo, quando isto vem para a Escritura, nós usaremos a Bíblia. E então,
no comentário, eu explicarei; ou a história, qual foi o historiador que disse isto e, assim sucessivamente. Então na ... naturalmente, no evento do livro que venha, porque, então podemos datilografar isto muito bem
então, afim de tomar todas as coisas muito bem.
22

Agora, faremos tudo que pudermos para começar mais cedo e deixarmos sair o quanto mais cedo possível. E isto será oito dias de reuniões, de domingo à domingo.
23

Nesta manhã eu estou começando com o primeiro capítulo de Apocalipse, do Livro de Apocalipse e
Apocalipse é posto em três partes. E os três primeiros capítulos é o que vamos estar tratando nestes oitos
dias, quando uma era da Igreja nos tomaria um mês. Mas nós somente teremos que atingir os pontos mais
sobresselentes, como poderíamos chamar isto; então quando você receber o livro, isto será escrito mais em
detalhes.

24

Agora, Apocalipse, o primeiro dos três capítulos trata com a Igreja; então a Igreja desaparece, nós não A
vemos mais até o fim do tempo. Desde Apocalipse 1 ao 3, é a Igreja; Apocalipse 4 ao 19, é Israel uma nação;
e 19 ao 22, são, ambos juntos, e as pragas e advertências e assim sucessivamente, no fim do tempo. Posto em
três partes, vê. E nós estamos tomando os três primeiros capítulos pertencente à Igreja e a era da Igreja na
qual estamos vivendo.
25

Agora, no princípio isto talvez possa parecer, por assim dizer, seco, porque temos que voltar e fazer um
fundamento. Eu tenho orado e estudado e fiz tudo o que eu poderia para tratar de–de receber o sentimento do
Espírito Santo, o qual, de alguma maneira, colocará isto para que as pessoas vejam isto. E para que você
possa, ao ver isto, ser esclarecido e lhe fazer vir mais perto de Cristo, pois estamos no fim do tempo.
26

E isto é uma coisa tão maravilhosa, tanto quanto eu tenho estado estudando as histórias, para encontrar
como que a Igreja começou e como ela se estendeu e o que havia tomado lugar e a fim de ver aquela pequena
semente de Deus mover através de cada uma daquelas eras; e em certo lugar, quase completamente arrancada.
27

Agora, amanhã à noite, nós começaremos e teremos um−teremos um−um diagrama aqui; não um diagrama, mas, um quadro negro que eu desejo por assim dizer, ensinar isto, de um quadro negro. Eu creio que
o professor da escola dominical−um deles tem um quadro negro. E o vejo na parte detrás. Eu vou querer que
o porteiro o traga aqui em cima e o coloque aqui na frente para que assim eu possa ensinar daquele quadro
negro e escrever nele e assim você estará seguro e você poderá desenhar isto nos seus papéis e assim por
diante e o captem atenciosamente à medida que o possamos trazer.

28

Mas, eu quero somente dizer isto antes de começar. Para ver o princípio da era da Igreja e para ver como
os apóstolos, as doutrinas, e coisas que eles ensinaram e os princípios da Bíblia. E, então, ver aquela Igreja
como o segundo grupo de apóstolos, como isto começou a diminuir (o real, o verdadeiro ensinamento). O
terceiro grupo diminuiu mais. Por volta do quarto grupo, isto havia ido a umauma mornidão. A Igreja produziu uma igreja morna.
29

E então uma Igreja cheia do Espírito Santo...(o qual eu digo isto com todo o respeito piedoso para a
religião de cada homem). Desde o princípio até este tempo a Igreja real e verdadeira tem sido uma Igreja
pentecostal. Esta é a verdade. Deus tem reservado esta Igreja.
30

E eu, freqüentemente, me pergunto, de quando Jesus fez o comentário, disse: “não temais, pequeno rebanho; isto agradou o vosso Pai dar-lhes o reino.” Eu, freqüentemente, me perguntava o que isto significava,
mas, eu o entendo agora.
31

Na última semana nós tivemos uma reunião em Shreveport, Louisiana, a maior reunião espiritual que eu
já havia ido em minha vida; Shreveport.
32

Eu estava...tive um par de dias de férias, e eu desci a Kentucky com o irmão Wood aqui, um dos diáconos da Igreja ou administradores melhor dizendo, para caçar. E nós entramos nas florestas.
33

Eu havia atirado no primeiro esquilo e eu disse: “Eu esperarei um pouco,” porque alguém passou com
alguns cães. E eu disse: “Eu esperarei um pouco até que os esquilos voltem a sair de seus buracos”; e eles
estavam em cima das árvores, nos buracos, escondidos, nesse momento. Disse: “quando eles saírem... eu me
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assentarei aqui e esperarei. ”Porque isto estava bem frio e gelado e as orelhas estavam queimando e, vocês
sabem, os−os ventos fortes que passam pelos buracos. Eu disse: “eu esperarei um pouco até que os esquilos
voltem a sair.”
34

Eu acabava de sentar, quando o Espírito Santo disse: “Levante e suba ao lugar que você chama O Vale
do Desportista; ali eu falarei contigo.”
35

E eu subi a este lugar que eu chamava “O Vale do Desportista.” Porque a razão que eu mesmo nomeei
aqueles buracos, para que assim eu soubesse aonde eu estava. “O Vale do Desportista” foi porque eles tinham...eu fui ali e vi dezesseis esquilos sentados sobre uma árvore, matei o limite, deixei o restante deles ali
e fui embora (e isto é o esporte, a coisa a fazer); assim que, então, eu o chamei “O Vale do Desportista.”
36

E Ele se referiu a mim “o lugar que você chamou O Vale do Desportista.” Não que Ele o havia chamado, mas, que eu o chamei disto.

37

Então eu subi a cabeça daquele vale e me sentei debaixo de um carvalho branco e esperei por volta de
meia hora e nada sucedeu. Eu mesmo me pus na terra, me prostrei na terra e estendi as minhas mãos. Então
Ele falou comigo.
38

E quando Ele me falou: a Palavra que Ele me revelou (sobre esta mesma Escritura a qual vamos abrir
nesta manhã), eu nunca a havia visto antes, durante toda a minha vida.

39

E, então, quando eu cheguei a Shreveport, Louisiana, uma mulher... a qual é uma mulher com dom; seu
nome é Sra. Shrader.
40

Muitos anos atrás quando o Anjo do Senhor havia me encontrado a primeira vez, aqui abaixo no rio, que
apareceu naquela Luz e as Palavras que Ele falou lá; onze anos depois, quando eu entrei numa reunião, esta
pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou. Isto foi, Palavra por Palavra, a mesma coisa
que o Anjo disse.
41

E esta mesma mulherzinha, quando eu entrei no tabernáculo em... ou no lugar em Shreveport em que
nós estávamos, o “Tabernáculo da Vida”, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse, Palavra por
Palavra, o que Ele disse para mim, ali em cima, no monte. Então, o Espírito começou a se mover e a dar a
interpretação, predizendo coisas por revelação, por profecia, as coisas que iriam suceder no encontro da noite
seguinte e nenhuma vez isto falhou.
42

Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião, uma mulher batista, veio ali sem saber o que
ela poderia fazer. E ela estava de pé no meio da reunião e o Espírito Santo caiu sobre ela e ela começou a
falar em línguas; uma mulher batista da Primeira Igreja batista de Shreveport; e então ela não sabia o que ela
havia dito. E, então, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o Espírito Santo dá a interpretação disse:
“ASSIM DIZ O SE(HOR: dentro de três meses ali estará o Espírito de Moisés, Elias e Cristo, ministrando
neste tabernáculo.” Ali isto sucedeu, perfeitamente.
43

Um homem batista de Meridian, Mississipi, estava por colocar a sua mão no seu refrigerador para tirar
algo do refrigerador e o Espírito de Deus veio sobre ele e ele falou em línguas, não sabendo o que ele estava
falando. E antes que ele chegasse a... Pudesse entender o que ele estava falando, o Espírito Santo voltou a
falar e disse: “vá para Shreveport, Louisiana, meu servo lhe dirá o que fazer”.
44

E ele veio ali e disse: “Eu não entendo isto: nunca sucedeu antes”.

45

Oh, meu Deus! Nós estamos vivendo nos últimos dias, pouco antes da vinda do Senhor.

46

Essa pequena Igreja sempre esteve na minoria, a pentecostal. Eu não estou querendo dizer o pentecostal
denominacional; eu não estou querendo dizer isto; mas, as pessoas com a experiência pentecostal. Pentecostes não é uma organização; pentecostes é uma experiência que vai a todo aquele que quiser. Católico, judeu,
prosélito, metodistas, batistas, “todo aquele que quiser” deixe-o vir.” É uma experiência que o indivíduo...Deus não trata com uma denominação, nem trata com os gentios como uma–uma raça ou povo. Ele
trata com indivíduos. Para todo aquele que quiser,” quer seja branco, preto, amarelo, mulato, metodista, batista, protestante, católico, seja quem for, “venha.” Seja quem for! Eu estou tão feliz que Ele o faça desta
maneira. Eu...
47

Como um companheiro disse em certa ocasião: “Prefiro que Ele me diga assim, em vez de me chamar
pelo meu nome: “Venha William Branham.” Porque poderia haver mais do que um William Branham, mas
quando Ele disse: “seja quem for,” eu sei que isso toma a mim.
48

E, então, é dessa maneira que todos podemos nos sentir: “seja quem for que quiser, venha”.
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49

Agora, eu sei que há muita gente esperando aqui fora nos hotéis e motéis, que tem vindo do redor do
mundo. Vê? Aqui há gente da Irlanda e diferentes lugares, esperando por estas entrevistas. Mas, agora eu não
as posso receber. Quero dar meu tempo para isto, vocês me entendem.
50

Quando regresso destas viagens, normalmente regresso para ter um−para ter um...Alguém para quem
ministrar, porque eles mantêm as entrevistas. Mas, agora mesmo temos que deixá-los ir por causa disto.

51

Agora, só uma coisa antes que comecemos neste livro. No princípio era uma Igreja pentecostal. E essa
Igreja pentecostal se moveu no poder do Espírito e escreveu um Livro de Atos. O segundo grupo, ela começa
a diminuir; a Igreja se torna formal; na Segunda Era da Igreja, ela era realmente formal, mas aquela pequena
semente de pentecostes manteve-se indo em frente; a espiritual. Então ela entrou num lugar de eras negras,
por volta de mil quatrocentos anos e algo, de uma perseguição negra; aquela pequena era pentecostal continuou vivendo durante isso. Como ela sobreviveu, não me pergunte; foi a mão de Deus, a única coisa que
poderia tê-lo feito.
52

Porque eles os fixavam aos postes com estacas, e pegavam os homens e os punham de boca para baixo
num−num tronco e tomavam estacas e as cravavam nas suas pernas, e permitiam que os animais (cães) os
comessem pelas costas, arrancando os seus intestinos, antes mesmo que eles morressem. Pegavam as mulheres, cortavam os peitos delas com uma tesoura assim, o peito direito delas e, em pé, as deixavam que sangrassem até que saísse as suas vida. Tomavam os bebês das mães que estavam grávidas e os davam de alimento para os cães e os porcos enquanto elas o presenciavam. Supostamente era cristandade mas, a Bíblia
disse e Jesus disse: “Sucederá, que eles vos matarão pensando que estão fazendo um serviço para Deus.” Vê?
53

E agora, essa coisa se arrastou até uma outra era. Então finalmente isto surgiu. Então, notamos como a
Igreja veio a sair na reforma. Ela se distanciou e se distanciou desde esse tempo e se afastou do Espírito, se
afastou do Espírito, finalmente, até nesta última era quando já está pronta para consolidar-se a si mesma e
fazer uma imagem a besta.
54

Mas, esse pequeno Espírito viverá nos corações das pessoas até que Jesus volte! Assim tem que ser.

55

Ai essa mente irá delinear isto nos mapas, tomará a história e tudo o demais e lhe mostrará que isto é
exatamente dessa maneira. Tome você mesmo a história e a leia; veja o que a Bíblia diz e então o que a história diz; veja como isto se encontra exatamente desta maneira.

56

Oh! Que todos nós não só tomemos isto como um discurso, mas, que nós solenemente, solenemente,
tomemos as advertências do Espírito Santo e oremos dia e noite. Não deixe que nada lhe impeça de orar.
57

Nós entraremos e, isto descobrirá as vidas desses grandes homens lá no passado, como eles sacrificaram. Você verá quão pouco você tem feito. Às vezes, faz-me sentir envergonhado de mim mesmo, como
temos que ter tudo tão fácil e eles tiveram tudo tão difícil. “Como peregrinos, Paulo disse em Hebreus 11: em
peles de cabras, pobres, angustiados, e maltratados.” O que será o nosso testemunho ao lado deles? Como
estará isto de pé ao lado disso? E temos que ter tudo tão agradável.
58

Agora, apenas em respeito, antes de abrirmos o Livro, eu gostaria que todos nós que podemos, somente
nos pormos em pé por um momento para orar. Agora, com a sinceridade de teu coração, sussurre uma palavra de oração para... Para Deus.
59

Senhor nosso Deus, o criador dos céus e da terra, o Autor da vida eterna, e o Doador de todos bons e
perfeitos dons. Pedimos-te, Senhor, primeiramente, que nos perdoe de todas as nossas indiferenças e nossos
pecados e nossas transgressões contra Ti e de um contra o outro e nosso próximo.
60

Que este breve tempo de ajuntamento que não só seja para a edificação de nossas próprias almas, mas,
seja para nos iluminar de tal maneira e nos inspirar até irmos contar aos demais. Que isto seja um tempo de
rededicação, unindo-nos com todo o corpo de Cristo e preparando-nos para o rapto.
61

Deus Pai, não por meus próprios sentidos, sabendo que teu servo e todos os demais servos são insuficientes para esta grande tarefa. Dando-nos conta como grandes homens do passado, tiveram em seus corações,
tentar revelar isto, ou comentar sobre esta grande revelação; então nos damos conta que somos mais insuficientes do que eles eram. Mas, Tu és nossa suficiência.
62

E eu oro, Pai Celestial, que Tu faças algo especial durante este tempo, que o Espírito Santo tenha preeminência em cada coração; circuncida os lábios que falam e os ouvidos que ouvem. E quando tudo isto terminar, e dedicarmos isto a Ti, que caminhemos sob os umbrais desta casa, dizendo: “Foi bom estarmos ali, o

A Revelação de Jesus Cristo

Página 6 de 36

Espírito Santo nos falou enquanto estávamos sentados ali. E agora nós estamos determinados em fazer tudo o
que possamos enquanto as luzes do entardecer estão brilhando. Conceda-o Senhor.
63

Que, durante esta reunião, faças homens e mulheres apoderarem-se disto novamente. Que Tu levantes
os que falam em línguas, interpretes de línguas. Que Tu levantes dons de profecia. Levante pregadores, pastores, evangelistas, e assim sucessivamente, para que a Igreja possa ser edificada. Levante missionários para
irem lá ao campo e levarem este glorioso evangelho. Aonde quer que a Palavra vá, possa ela cair em boa
terra, e produzir cem vezes tanto, porque acreditamos que estamos no fim da era; a consumação está próxima.

64

Conceda estas coisas, Pai. E sobre todas as coisas, Senhor, neste tempo, ajude-me, o necessitado de Ti.
Pois, o peço enquanto eu mesmo me encomendo a Ti para este serviço. No Nome de Jesus Cristo. Amém.
65

[Uma irmã fala em outra língua. Um irmão dá a interpretação - Ed.]

66

Poderoso Deus, quem levantou a Jesus dos mortos, estamos tão felizes de saber que Teu Espírito habita
entre nós. Sempre é Ele verdadeiro e nunca diz uma Palavra falsa. E agora, Pai, confirma mais adiante a Tua
Palavra à medida que nós a lemos, para a Tua glória. E que todo coração possa, como Tu tens dito: “Estai
preparados e aptos, pois algo há de vir.” Pode ser que a gente receba sua última advertência para retornarem
das coisas que agora cometem, ao Caminho de Retidão. Te agradecemos, Deus Santo, no nome de teu Filho,
o Senhor Jesus. Amém.
67

Abrindo agora, no Livro de Revelação, no primeiro capítulo. Agora, primeiramente eu quero ler, os três
primeiros versículos de Apocalipse:
A Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar ao seu servo as coisas que
brevemente devem acontecer e ele as enviou e as notificou por meio de seu anjo ao seu servo João:
O qual testificou da Palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e em todas...de tudo que
viu.
Bem-aventurado é aquele que lê, e aqueles que ouvem as Palavras desta profecia, e guardam
essas coisas que estão escritas nela; pois o tempo está próximo.
68

Como eu tenho dito antes, agora, nisto vamos tratar de dar uma pequena analise agora, do Livro, conforme as histórias e assim por diante., cada vez que você me vir referindo às páginas que tenho escritas aqui,
isto são coisas que tenho tomado de comentários e assim por diante.

69

Agora, o escritor deste Livro é João, São João, o divino; escreveu às gerações futuras (A). (B). Dirigiu
aos Sete Anjos dos sete períodos distintos da Era Cristã, uma era desde os dias dos apóstolos até a vinda do
Senhor. E as... Agora, as Eras aparecem em sucessão, cada uma, da ascensão de nosso Senhor até a sua vinda, novamente. Cada Era da Igreja é a...descrita na sua condição espiritual (E) Cada Era da Igreja pode verse a si mesma pelas suas Escrituras e pelo espiritual...que fala a elas; como o Espírito fala, cada Era pode ver
a si mesma. Cada Era produz a verdadeira vinha de Cristo, a virgem prudente; e cada Era produz a vinha
enxertada, a virgem louca.
70

Os historiadores concordam que esta é a vida de João. João viveu os últimos anos na cidade de Éfeso e
morreu lá. Ele estava na Ilha de Patmos, na ocasião em que ele escreveu o livro, Revelação. Isto não era a
história da vida dele, mas a história de Cristo nas Eras futuras. Vê, isto era uma profecia. Não a vida de João,
não a vida de Cristo, mas profetizando de uma Era que havia de vir. Isto não era a elocução profética dele;
mas as exaltações do Senhor, solenemente. Isto não era a Revelação de São João, o divino, mas a Revelação
de Cristo, o Senhor.
71

É o último Livro do Novo Testamento. Todavia, fala do princípio e do fim da dispensação dos Evangelhos. Estudiosos da Bíblia estão de acordo.

72

As cartas para as Sete Eras da Igreja foram escritas profeticamente para as eras do futuro. Paulo escreveu da vida e da glória das Sete Igrejas presentes em seu dia. João escreveu da vida e da glória das Sete Igrejas no futuro, que João estava endereçando aos sete pastores ou mensageiros, assim como diretamente a ...
todos os cristãos sob estes sete diferentes anjos.
73

Agora, o Livro de Apocalipse. Agora vamos tomar...como nós analisamos isto durante nesta manhã e
nesta tarde e tentaremos deixa-los saírem por volta das onze horas e... ou onze e trinta, algo assim. E então
começamos hoje, à noite, novamente às sete.
74

Agora o conteúdo deste 1º capítulo:
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O 1º verso é realmente fala por si mesmo, porque é a Revelação de Jesus Cristo.
2º verso, São João, o divino, é o escriba e o servo.
3º verso, as bênçãos pronunciadas. Do
4º até o 6º verso, a saudação para à Igreja.
7º verso, os anúncios.
8º verso, a deidade suprema de Jesus Cristo. Do
9º ao 20º verso, a visão de Patmos.
75

E, também os versos 14 e 15 descrevem a glória sétupla de sua pessoa. Oh, está formoso quando vemos
Cristo em seus sétuplos personagens de sua ...sétuplos seres das personagens dele em sua gloriosa ressurreição!
76

Agora, o título descreve o caráter:
A revelação de Jesus Cristo,....

77

Não a revelação de São João, o divino, mas, a revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus.

78

Agora, a palavra grega para revelação é o “apocalipse”, que quer dizer “o desdobramento.” E eu estava
tomando essa palavra e pesquisando-a; ela significa...o “apocalipse” é o...Como um escultor que tem feito
uma grande estátua e ele a tem coberta por um véu. E então ele vai e rasga este véu e revela o que ele tem
atrás deste véu. Isto é uma descoberta [ou revelação – tr.]
79

E este Livro não é tanto a descoberta da pessoa de Jesus Cristo (ainda que ele certamente fala de sua
deidade e de seu sétuplo personagem e também das coisas que Ele é, como Sacerdote, Rei e assim sucessivamente), mas, é a revelação do futuro de suas obras em suas sete Eras da Igreja que estão por vir. Isto...
80

Quando nosso Senhor esteve na terra, os discípulos lhe perguntaram e disseram: “Mestre, Tu restaurarás, neste tempo, o reino de volta para Israel?”
81

E Jesus disse: “Não vos compete saber a hora ou o tempo.” E ninguém saberia, disse: “Até mesmo o
Filho” todavia “não sabia.”
82

Mas, depois de sua morte, sepultamento e ressurreição e ascensão a glória, ele recebeu de Deus o futuro
da Igreja. Então Ele retornou para trazer esta mensagem para a Igreja e esta mensagem de Sua vinda e a condição de suas Igrejas através da era.
83

Ele não podia fazer isto antes de sua morte, enterro e ressurreição, porque Ele, todavia, não o havia conhecido. Mas, notou você como se lê a Escritura aqui?
A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu a ele (Cristo),...

84

Como que Deus, o Pai, deu a revelação a seu Filho Jesus Cristo. E Ele enviou o seu anjo a João para
fazer saber estas coisas que eram−que eram, que são, e que hão de vir. Ó, isto está colocado formosamente.
85

Agora, nesta grande era que vem, a qual João viu... Agora, estas...Esta revelação foi dada a ele, estritamente, para desvelar o propósito específico de Cristo, o que Ele seria e como seria em cada era. Essa é a
razão que eu disse nesta manhã: Mantenham suas mentes na verdadeira Igreja. A verdadeira Igreja começou
no dia de pentecostes.
86

Não há teólogos, estudante da Bíblia, ou historiador que possa, alguma vez, dizer que isto começou nos
dias de Martim Lutero, Wesley, da era católica, ou de alguma outra era. Isto começou em pentecostes, que
foi a inauguração da Igreja. Esse foi o princípio. Assim, portanto, numa discussão com alguém, permaneça
nessa porta de pentecostes e eles não podem ir a nenhum lugar mais.

87

Exatamente como pondo um coelho num campo. Você sabe aonde cada buraco está, assim você o tampou e ele terá que voltar diretamente a este mesmo lugar por onde ele entrou.
88

Bem, essa é a maneira de qualquer um falando acerca das Igrejas e das Eras da Igrejas e das obras do
Espírito Santo; você terá que voltar ao começo original. Isto tem que voltar ali por que Deus é infinito e Ele é
onipotente. Portanto, Ele sendo infinito, Ele não pode fazer algo aqui e fazer algo mais aqui ao contrário
disto. Ele tem que fazer, cada vez, da mesma maneira que Ele o fez na primeira vez.
89

Como disse Pedro no dia de... quando os gentios receberam o Espírito Santo, ele disse: “Podemos proibir a água, vendo que eles têm recebido o Espírito Santo como nós o recebemos, no princípio? “
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90

Jesus, quando Ele esteve na terra, falou e disse: “Isto...”

91

Alguém veio e disse: “É lícito para nós repudiarmos as nossas mulheres por qualquer motivo? “

92

Jesus disse: “Aquele que criou o macho, criou a fêmea; por esta causa o homem deverá...”

93

Ele disse: “Mas, Moisés nos permitiu uma carta de divórcio.”

94

Jesus disse: “Não foi assim no princípio.”

95

Voltem ao princípio! Então, se vamos falar sobre a Era da Igreja, temos que voltar ao princípio, colocando de lado toda a declaração que qualquer homem haja feito através da era.
96

Este é o livro mais oficial de qualquer livro na Bíblia. Este é o único livro sobre o qual Cristo pôs o seu
selo. Ele começa com uma bênção e termina com uma maldição: “Bem-aventurado é aquele que lê e maldito
é aquele que tira algo dele.”
97

É o único livro que Cristo escreveu, Ele mesmo, da Bíblia inteira. Os dez mandamentos Ele escreveu
com os seus dedos, isto é certo, os judeus se seguraram nisso. E hoje é aa Revelação.

98

E se satanás odeia algum livro na Bíblia, é a Revelação. Há dois...Ele odeia toda a Escritura e é...o cânon inteiro da Escritura. Mas se há algo que ele despreza muitíssimo é a Revelação e Gênesis; porque Gênesis conta o princípio; Revelação revela o que vai suceder a ele, no último dia: ele vai ser amarrado por mil
anos. Então ele e o falso profeta e a besta vão ser jogados, vivos, no lago de fogo.

99

E ele atacará o livro de Gênesis nisto−em sua autêntica existência. Ele dirá que “Ele−ele não é autêntico.” E ele perturbará as mentes das pessoas. Vigie aonde o diabo põem esse livro de Gênesis ou o livro de
Revelação (o Apocalipse), o primeiro e último.

100 E o Livro de Apocalipse têm mais símbolos nele do que em todo o restante dos livros na Bíblia. Tem

mais símbolos porque é um livro de profecia. É um livro profético. Então tem que ser entendido por uma
classe profética. Este livro não tem significado para todos. Quase não há ninguém que possa entendê-lo. Este
livro é feito para um certa classe de pessoa. Ali em Deuteronômio, ele diz: “As coisas escondidas pertencem
aoao Senhor.” Isto é certo. E Ele as revela para nós, para os seus filhos, as coisas escondidas. Assim, ele
não vai...
101 A mente carnal não pode compreender essas grandes coisas da Escritura, porque isto é loucura para eles.

Mas, para aqueles que são amantes da Palavra de Deus, são para esses para quem o livro foi escrito; para a
Igreja. “A Revelação de Jesus Cristo à Igreja de Éfeso, à Igreja de Esmirna, para a Igreja, para as Igrejas
sucessivamente.” A Revelação de Jesus Cristo para a Igreja. Eu gosto disto.
102 E notem, ele é também a consumação das Escrituras, a consumação completa. E está, geograficamente,

colocada no lugar certo, no fim da Bíblia. A Revelação da coisa inteira colocada aqui de volta com uma bênção para quem o lê e o ouve; com uma maldição para os que adicionarem ou tirarem. Ele é o cânon completo. Oh, o Absoluto! Nada pode ser adicionado a ele. E, quando um homem tenta tirar algo disto ou adicionar
algo a isto, Deus disse que Ele tiraria sua parte do livro da vida. Vê? Ele tiraria sua parte do livro, se ele adicionasse a isto.
103 Então, quando vemos a revelação multiforme de nosso Senhor, que Ele é, o que Ele é, se alguma pessoa

adicionar algo a Isto ou tirar algo disto, isto é uma falsa profecia. Muitos tem tentado dizer que eles tem algo
depois disto. Mas, essa é a revelação completa do Senhor Jesus na Era de sua Igreja e nos seus dias. Uma
revelação de nosso Senhor!
104 Agora−agora, desvelando, a palavra grega, algo que tem sido escondido, para revelar−revelando a Cris-

to.
105 Agora, no próximo verso, encontramos... no 2o verso.
106 O 1O. verso desvelando a Cristo. A Revelação ou o descobrimento. Oh! Como a última era e a vinda do

Senhor foifoi encoberta até para os apóstolos! Eles fizeram a pergunta, mas um só viveu para ter a revelação; ainda ele não a entendeu, porque a história ainda não estava feita.
107 Agora, a história deste Livro, ou oo contexto desde Livro, foi dirigida

para as Sete Igrejas da Ásia Menor que existiam naquele tempo. Isto foi dirigido para essas sete Igrejas. Existiam mais Igrejas do que essas sete, naquele dia, mas cada uma daquelas Igrejas era significati-
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vasignificativa acerca da característica naquela Igreja que seguiria isto através da Era, a característica daquela Igreja. Como de Éfesos, ela teve uma característica; Esmirna, Pérgamo e assim por diante; Filadélfia,
cada uma daquelas Igrejas teve uma característica nela que apareceria novamente nas Eras vindouras.
108 Oh! Se você somente pudesse... qualquer homem pode ver a−a aplicação espiritual das Escrituras e po-

deria dizer que elas não foram inspiradas! A sua própria ação, os mesmos motivos, os mesmos objetivos das
pessoas, por que isto prova que a Escritura é inspirada. Ver como Deus aplica essas coisas. Somente o que
você faz; aqui está um tipo de algo.
109 Como Abraão oferecendo a Isaque, o seu único filho; um tipo de Deus dando o seu Filho, centenas de

anos mais tarde. Como que José foi vendido e colocado na prisão, odiado por seus irmãos e amado de seu
pai: Jesus, em tipo. Como que o Espírito trabalhou através de José, um homem, e simples- mente tipificou a
vida de Cristo, perfeitamente. Como Davi...O Filho de Davi se assentou sobre a mesma montanha...Quando
Davi foi rejeitado como rei e subiu ao monte, monte das oliveiras, olhando para trás, chorando, como um rei
rejeitado; umas poucas centenas de anos, depois disso, o Filho de Davi subiu a mesma colina, como um Rei
rejeitado e chorou sobre Jerusalém. O Espírito em tipo e forma.
110 Oh! Então você pode ver a grande igreja pentecostal nestes últimos dias? Você pode ver como Deus o

inaugurou no Dia de Pentecostes? Aquele Espírito deveria permanecer na Igreja através de todas as eras. Eles
se tornaram formais e indiferentes. Eles tiveram que ter uma denominação. Eles tiveram que unir Igreja e
estado juntos e eles, finalmente, o fizeram e produziram centenas de anos de perseguição. Então a Reforma,
eles saíram...e cada ano, eles tem estado cortando do Espírito e adicionando ao natural; fora do Espírito e
adicionando ao natural, até que agora eles estão prontos para o fazerem novamente. Estamos vivendo nestas
últimas horas de encerramento, a consumação da Igreja. Estamos na Era de Filadélfia...ou na Era da Igreja de
Laodicéia.
111 Agora, o 1º. capítulo, 1o. verso, foi introduzido aa João. Agora, quem é o escritor? JoãoJoão. Não

foi uma revelação de João e nós sabemos que isto não foi, porque isto era a Revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele foi...ele foi escolhido para ser discípulo. E oo Livro em si próprio revela a coisa, que isto era Jesus
Cristo em quem Ele estava se revelando. Ele...
112 E Isto foi enviado ao... “E notificado isto pelo seu anjo a João.” Não sabemos quem era o anjo. A Bíblia

não diz quem era o anjo. Mas, nós sabemos que ele era um profeta. A razão é que mais tarde a Bíblia disse
que “Eu, Jesus, tenho enviado ao meu anjo para testificar destas coisas que em breve devem suceder.”
113 Então encontramos que quando João começou a adorar o anjo, o anjo disse: “Veja, que não faças isso.”

Revelação 22, eu creio que seja. E ele disse: “Pois eu sou conservo teu e dos profetas.” Poderia ter sido ELIAS. Poderia ter sido um dos profetas... João era um apóstolo, mas, este profeta foi enviado. E João sendo
um apóstolo... Olhe na natureza do restante de suas epístolas; prova que não foi João que O escreveu, porque
não tem a natureza como João. Tome 1° João e 2° João, assim por diante e O leia. E olhe na natureza disso,
então olhe na natureza disto. João foi um escritor e foi um apóstolo, Mas isto é o espírito de um profeta. É
uma pessoa completamente diferente. Vê? Não foi a escrita de João; não foi a revelação de João, foi a Revelação de Deus, de Jesus Cristo para as Igrejas. E havia... João era só um escritor, o escriba ee o Livro declara o mesmo.
114 Agora, isto não foi endereçado a João. Isto foi endereçado à Igreja. Muito bem. João, naquele tempo, era

o pastor da Igreja de Éfeso. E agora, o Livro é endereçado a João... ou para a Igreja; não a João.
115 Agora o 3O. verso, Ele anuncia as bênçãos, ouçam a isto:

Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as Palavras desta profecia e guardam as
coisas que nela estão escritas: pois o tempo está próximo.
116 Que tempo está próximo? O tempo destas coisas tomarem lugar, quando esta Revelação de Jesus Cristo

é completada em cada Era da Igreja.
117 Agora, a razão que Ele o escreveu desta maneira. Se ele tivesse dito... bem, agora, se ele tivesse...eles

estavam buscando por Ele para...se isto tivesse sido revelado. Se ele...se isto houvesse sido revelado a João
que Ele viria tão logo aquelas Igrejas houvessem terminadas...é dessa maneira que João pensou nisto. Mas,
se fosse aquelas Igrejas, tão logo que elas estivessem terminadas, elas vêm...se ele soubesse, se isto tivesse
sido revelado a ele que haveria sete longas Eras da Igreja, vários mil anos, ou várias centenas de anos, então
não haveria nenhuma razão para esperar; eles somente haveriam vivido sua Era da Igreja.
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118 Então, Deus falou isto e isto não foi revelado a eles. Isto não foi revelado a Martim Lutero: as coisas que

João Wesley soube acerca da Escritura. Isto não foi revelado aos batistas o que os pentecostais sabiam acerca
da Escritura. Porque isto está numa era diferente. Isto é um tempo diferente e Deus só revela as suas coisas
na estação.
119 Oh! Você não pode plantar milho na estação da primavera e colher ao mesmo tempo! Você planta uma

semente e ela cresce a maturidade. Deus planta a sua Palavra e então Ela cresce corretamente e então voltamos a olhar e dizemos: “ai estava Ela.” Porque, certamente, A vemos depois que tem sido revelada.
120 Agora, “Bem-aventurado,” a Palavra, o anúncio da bênção (no 3O verso) para aqueles que lêem ou ou-

vem seus mistérios. Faz... A mente carnal A rejeita, porque a mente carnal não sabe nada acerca Dela. Não se
maravilhe...a mente carnal não conhece nada Dela, porque é satanás naquela mente carnal; e satanás é exposto e o próprio satanás não quer ser exposto.
121 Você nota quão horrível isto é para satanás quando ele pensa que ele vai ser exposto? Observe num dos

cultos; observe a ação das pessoas. Observe isso em minhas reuniões. Pouco antes de satanás ser exposto
sobre uma certa pessoa, pode se ver a face deles mudando. Você vê; eles não sabem o que pensar. De repente, o Espírito Santo desce e expõe aquele demônio. Oh! Ele odeia esse tipo de reunião! Essa é a razão que
temos tido tanta batalha, porque a Palavra de Deus expõe o diabo. Vê, Ela diz o que ele é.
122 Como você diz: “Esta mulher sentada aqui”, sob a inspiração do Espírito Santo, diz: “o seu nome é se-

nhorita Jones. Ela vem de tal e tal lugar.” O que isto faz? Isto capta o espírito dela e o traz a um lugar.
123 Como você me conhece? Esse homem não me conhece, assim deve ser algum Espírito. Que tipo de

Espírito é?”
124 “É o Espírito de Deus.”
125 “Como? Qual é o problema comigo?”
126 “Você tem tuberculose, câncer,” seja o que isto for, mas “ASSIM DIZ O SE(HOR... ”
127 “Oh!” Oh, como satanás odeia isto! Porque isto o expõe.
128 Agora, a mente carnal olha, diz: “leitura de mente, telepatia mental.” Eles não sabem. Isto é loucura para

eles.
129 Mas, para aqueles que conhecem o que é Isto. Oh, que bênção! O que é Isto? Uma revelação. Uma re-

velação de quem? Do homem no púlpito? De Jesus Cristo, nesta última Era da Igreja! Ele mesmo se revelando como Ele prometeu que Ele faria. Isto é uma revelação. Vê?
130 E satanás odeia isso. Que coisa, como ele odeia isto. Ele é exposto, expõe seus planos. Satanás odeia as

revelações em Gênesis; nós temos anotado aqui. Isto é precisamente verdade. Agora, por que ele odeia uma
revelação? Por que ele é tão contra a revelação? É porque o cânon [o padrão, modelo - editor] inteiro da
Palavra de Deus e da Igreja de Deus é solenemente construído sobre revelação.
131 Isto nunca será através de umauma escola. Não importa quantos bons seminários nós temos. Eles

estão lá atrás na era obscura. A Bíblia e a Igreja
são, absolutamente, uma revelação.
132 Vamos abrir... eu tenho algumas Escrituras anotadas aqui, Mateus, o o capítulo 16, e o verso 18. Va-

mos somente dar uma pequena olhada em Mateus 16:18, para ver aonde as Escrituras estão... aonde está a
revelação. Descendo da montanha, o verso 17:
E Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque to não revelou a
carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus.
E eu digo.. a ti...Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja; e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
133 Agora, a Igreja católica diz: "Ele edificou isto sobre Pedro." Bem, isso isso é realmente, um pensa-

mento carnal. Você não poderia imaginar uma mente espiritual compreendendo tal coisa como essa, como
Deus... com o seu próprio Filho estando ali e, ainda, edificaria a sua Igreja sobre um homem comum, simples, nascido em pecado? O homem provou isto. Ele, com aquele mesmo espírito sobre ele, ele amaldiçoou
Jesus e O negou bem na sua face. Isto não foi Pedro. Ou tampouco foi uma−uma rocha que estava se pondo
ali, como algumas Igrejas reivindicam que era; não era uma rocha, porque Pedro...
134 A rocha de que Ele estava falando ali, não foi Pedro nem tampouco foi Ele mesmo.
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135 Agora, muitas das pessoas protestante tentam dizer: “foi Jesus. Foi sobre Ele que Ele edificou a Igreja.

Ele!” Não, isso ainda está errado. Se você notar, não foi Jesus nem foi Pedro, foi a revelação.
...carne e sangue não to revelou, mas, meu Pai que está nos céus tem feito esta revelação.
136 Olhe, eu quero lhes perguntar. No jardim do éden não havia nenhuma Escritura escrita. E, então, os dois

rapazes, Caim e Abel e ambos queriam oferecer um sacrifício e encontrar graça com Deus. Quando o fizeram
assim, Caim veio e construiu um altar; Abel construiu um altar. Bem, se isto fosse tudo o que Deus requeria,
Deus seria injusto por condenar Caim. Muito bem, então Caim ofereceu um sacrifício, Abel também ofereceu. Os dois ofereceram um sacrifício. Caim adorou e também Abel adorou. Caim fez tudo o que Abel fez!
137 Assim se ir a Igreja, pertencer a Igreja, oferecer sacrifícios e orar e adorar a Deus, se é tudo o que Deus

requer, então Deus seria injusto por condenar Caim ao fazer exatamente o que Ele disse para fazer.
138 Mas, você vê, Abel, por uma revelação, ele sabia que não foi fruto que os tirou do jardim do éden (assim

como muitas mentes carnais pensam hoje). Abel veio e ofereceu o fruto da terra e Deus o rejeitou, mas foi
revelado... quero dizer Caim o ofereceu; me perdoem. Caim ofereceu o fruto da terra, porque pensou que foi
isso que os trouxe para fora do jardim do éden. Vigie essa revelação. Vigie a discordância com Isto. Vigie
como Isto fere hoje. Mas não foi fruta que os trouxe para fora. Eva nunca comeu maçã. Certamente! Como
ela se deu conta que estava nua, admitindo que comia maçãs? Isto pertencia à vida sexual. Tinha que ser!
139 Agora, tomemos isso como um estudo e temos que voltar a entrar...Eles não tinham nenhuma Escritura

escrita.
140 Alguns deles dizem: “Bem,” ela disse: “Eu alcancei um varão do Senhor.” Sim, senhor; a prostituta

também o alcançou. Deus tem que dar toda a vida.
141 Mas, é uma vida pervertida. Olhe na natureza daquele rapaz. Ele era de seu papai, o diabo, um que odia-

va, mesquinho, homicida. Vê?
142 E, então, como Abel...quando os seus pais, provavelmente, lhes falaram que isto...as árvores tinham

frutos nelas e assim sucessivamente. Mas, isto foi revelado a Abel. Abel foi e obteve um cordeiro, para o
sangrar; tirando a vida. Não a fruta de uma árvore, trazendo maçãs e bananas e pêras. “Mas Abel, por revelação espiritual,” Hebreus 11: “Ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente. Deus, testificando disto, pois,
isto foi revelado a ele pela fé.”
143 Ai está aonde Deus edifica a sua Igreja. “Pois, carne e sangue nunca O revelarão a você. (Nunca O a-

prendeste num seminário. Nunca ninguém O ensinou a você, em nenhum lugar.) Mas, meu Pai que está nos
céus tem te revelado.” Ai, toda a coisa está em revelação; a Igreja toda: “Nesta pedra de revelação de Jesus
Cristo, eu edificarei a minha Igreja.”
144 Você poderia tomar o que o pastor diz. Você poderia tomar o que o seminário ensina. Você poderia

tomar o que a Igreja diz. E, todavia, não está certo! Você poderia ser capaz de explicar isto com eloqüência.
Mas, até que Deus lhe tenha revelado que Jesus Cristo é seu Filho e que você é salvo através de seu sangue,
sobre essa revelação que “Ele é meu Salvador.”
145 “Sobre esta rocha eu edificarei a minha Igreja e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela.”
146 Desta forma, então, que você vê porque satanás é tão contra o Livro de Revelação (Apocalipse - Trad.).

Qualquer coisa que é revelada, a revelação espiritual, satanás está contra ela. Ai está o porque ele é tão contra
o ministério hoje. Porque...o que é isto? A revelação de Cristo.
147 Deixe a Igreja seguir adiante com suas grandes denominações e organizações e com as suas pequenas

mensagens floridas e assim sucessivamente. Deixe-os seguirem adiante; satanás não se importará com isso.
Eles não têm nenhum problema. Todos lhes dão tapinhas nas costas.
148 E ali vem um tempo que Deus, através do Espírito Santo, revela Cristo novamente na Igreja com o po-

der e demonstração de cura do enfermo e fazendo suceder os sinais que Ele disse que seguiriam os crentes,
então satanás virará na cama dele, ele faz algo acerca disto. Até aquele tempo, satanás não se preocupa muito
a quantas igrejas você se una; ele não se importa muito. Mas, quando Cristo revela a você que Ele é o Filho
de Deus e as obras que Ele fez você também as fará; não algumas outras obras, mas, as mesmas obras.
149 “Aquele que crê em mim...” São João 14, disse: “Aquele que crê em mim, as obras eu faço ele também

as fará. Fará as mesmas obras e maiores do que estas.” Seria maior pela razão que Cristo não pôde pregar o
batismo do Espírito Santo. Ele não podia trazer isto a eles porque o Espírito Santo não havia sido dado. Mas,
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quando Jesus veio e sacrificou a sua vida e o Espírito Santo retornou, então eles podiam conceder vida eterna
para as pessoas. Isso é o “maior.”
150 Mas, os sinais e maravilhas, Jesus disse claramente, em Marcos 16,: “Ide a todo mundo e pregai o E-

vangelho a toda a criatura.” A que distância? A todo o mundo! Quantos? A toda criatura! Contanto que o
Evangelho esteja sendo pregado, estes sinais seguirão os que crêem. E quando isso se torna uma revelação,
irmão, você está perto do Reino, então! “Sobre esta rocha eu edificarei a minha Igreja e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela.”
151 Porque o homem ou a mulher que já tem estado sozinho na parte detrás do deserto, assim como Moisés

esteve, e a revelação de Deus tem sido manifestada a ele, através do Espírito Santo, não há nada que lhe possa abalar. Ele é exatamente tão saudável e firme quanto ele possa ser.
152 Satanás odeia a revelação. Ele, definitivamente, não gosta dela; transtorna seus planos.
153 A natureza do Livro mostra que João não o escreveu. Isto é certo. Pois eles são... eles são por causa dos

outros... eles são seus escritos, mas não a sua inspiração. É a inspiração de Deus que escreve o Livro.
154 Muito bem, vamos ver o que Isto diz agora:

Bem-aventurado aqueles que lêem e os que ouvem... esta profecia e guardam as coisas que
nela estão escritas; pois, o tempo está próximo
155 Agora, “O tempo está à mão.” O Que? Quando a revelação completa de Jesus Cristo tem sido feita

conhecida às suas Igrejas. E como as eras passam, há pouco é revelado a eles.
156 Agora, nós estamos exatamente no fim do tempo, portanto agora que estamos realmente no fim do

mundo. Nós estamos na consumação da história do mundo. E, antes que termine esta semana, e Deus estando
conosco nos ajudando, provaremos que estamos na consumação das Eras da Igreja. Estamos na Filadel-...ou
a era da Igreja de Laodicéia, a consumação de todas as eras. Estamos na consumação do mundo político.
Estamos na consumação do  do mundo natural. Estamos na consumação de todas as coisas. Estamos no
fim de toda coisa natural, prontos para entrar.
157 Vindo, outro dia, eu creio que estava indo para Shreveport ou vindo de algum lugar, eu olhei, eu disse:

“As árvores estão morrendo. A grama está morrendo. As flores estão morrendo. Eu estou morrendo. O mundo está morrendo. Tudo está morrendo. Todas as coisas neste mundo estão morrendo. ”Estamos sentados
aqui nesta manhã, morrendo!
158 Seguramente há um mundo em algum lugar, aonde nada morre! Se há um mundo aonde tudo está mor-

rendo, tem que haver um mundo aonde tudo está vivendo! Ai está pelo que estamos almejando, chegar a esse
lugar aonde há...as árvores permanecem imortais. Ir aonde tudo é imortal e permanece na  na glória de
Deus.
159 Agoraagora, os primeiros três versículos já que temos tido, pondo o fundamento.

10.: A Revelação de Jesus Cristo. O
20. foi dado a João por um anjo. E o
30 : é “Bem-aventurado,” a bênção para aqueles que lêem. E se não pode ler: “Bem-aventurado é aquele que ouve.” Se você não pode ler, você pode ouvir a Isto. Isto é algo. “Bem-aventurado é aquele que
lê” e se você não pode ler, “Bem-aventurado é aquele que ouve, pois o tempo está à mão.”
160 Agora, imagine que é o significado deste cânon, que João, o escritor ai, ao escrever isto foi... Isto é João

aqui somente dizendo “bem-aventurado” e assim por diante. Agora, o que eu penso que foi, no Velho Testamento, o sacerdote se punha de pé toda manhã e lia as Escrituras. A congregação ouvia. Muitos não podiam
ler. Assim, que ele dizia: “Bem-aventurado é aquele que lê, e aquele que ouve.” Vê, o leitor e o ouvinte. O
que lê e ouve é abençoado. Assim, se você somente se senta e ouve a Isto, você é abençoado. “Bemaventurado é aquele que lê e aquele que ouve; pois, o tempo está à mão.”
161 Agora, do 40 ao 60 é uma saudação para a Igreja. Agora desejamos tomar do 40 ao 60...
162 Agora, antes que penetremos nisto, quero que todos tentem pensar firmemente, agora. O que é Isto,

agora? Isto é a Revelação de Jesus Cristo, aonde Deus tirou o véu do tempo. Aqui está o tempo que Jesus não
podia ver quando Ele esteve aqui na terra; as Eras da Igreja, o que tomaria lugar. Assim, Deus tirou o véu, o
retirou e deixou que João pudesse olhar e ver o que cada Era da Igreja iria fazer e o escreveu num Livro e o
enviou para as sete Igrejas.
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163 O que é isto? Cristo revelado nos dias de suasua ação. Isto está cheio de ação; o Livro está. E isto é

umum Livro profético que Cristo tem dado...Deus nos deu, pelo seu anjo, escrito por João e uma bênção
para
todos que O lerem ou ouvirem ler. Pois, opois, o tempo está à mão quando isto é totalmente cumprido.
164 Temos um bom fundamento, agora. E lembrem-se: estamos mantendo a Igreja na mente. De um lado, a

Igreja começou; do outro lado, a Igreja ter- mina. Entraremos, mais, nesta segunda à noite, quando atingirmos as Eras da Igreja.
João, às Sete Eras da Igreja que estão na Ásia: Graça e paz seja convosco da parte daquele
que é,... que era e que há de vir e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono.
165 Agora estamos entrando nas partes misteriosas e profundas dos símbolos. É dirigido às Sete Igrejas que

estão na Ásia Menor. Eles tinham−eles tinham...as−as eras naquele tempo que haviam de vir no futuro. E Ele
os exaltou e −e os louvou por suas obras e o que eles haviam feito. Mas, agora, isto é dirigido para aquelas
Igrejas, as Sete Igrejas que estão na Ásia Menor.
166 Agora, a Ásia Menor não constituía toda a Ásia, o continente da Ásia. Era apenas um pequena parte.

Eles dizem que era um lugar por volta do tamanho do Estado da Pensylvania, veja, ou algo assim, ou Indiana; apenas um pequeno lugar aonde estavam estas Sete Igrejas. Havia mais do que aquelas Igrejas naquela
ocasião. E... mas, isto revelava seu caráter. Agora eu estou lendo o que eu tenho obtido da minha leitura, da
história disto.
167 E ele deve... “Maldito é aquele que ouve e... ou, e não ouve Isto.”
168 E e agora, entra no tempo deste 4O. verso que queremos explicar algo aqui: “Daquele que era e que é

e que há de vir; e tem os sete espíritos...dos sete Espíritos que estão perante seu trono.” Agora, os “espíritos”,
nós os tomaremos mais tarde.
169 Agora, aqui expressa, se você notar em −ali... também, no 70. verso, ou no 80. verso, Ele vem novamente

e disse...novamente expressando. Agora vigie: é dirigido as Sete Igrejas: “Daquele que é, que era, e que há
de vir. “ O qual foi (outrora), é agora e o qual há de vir. Agora, Ele expressa aqui sua tríplice  sua tríplice
manifestação de sua obra.
170 Agora, se você tomar o 80. verso, nós viremos a isto apenas dentro de uns momentos, mas, tomaremos o

80. verso:
Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é,. que era, e que há de vir, o.
Todo-Poderoso.
171 Agora estamos segurando o 40: e o 60 verso em vista, ambos são o mesmo. Um, Ele diz: “Aquele que

era, que é, e que há de vir. “O que Ele está tentando pôr perante a Igreja? A sua Deidade! As pessoas, hoje,
tentam fazer-lhe um–um profeta. Ele é mais do que um profeta. E algumas pessoas tentam Lhe fazer três
deuses. Ele não é três deuses. Ele é um Deus que viveu em três ofícios, três manifestações do mesmo Deus.
172 Agora, lembrem-se, isto é a Revelação: “E todo aquele que ouvir Isto e não guardar as Palavras deste

Livro, a sua parte será tirada do Livro da Vida. “ Jesus não está se revelando a Ele mesmo como três deuses,
mas, um Deus e três ofícios. Oh! Isto vai ficar precioso mais adiante, quando entrar-mos naquelas Eras da
Igreja e vermos aonde eles perderam isso. Isto causou um grande divisão no concílio de Nicéia. Ambos se
foram a um extremo profundo.
173 E eles têm feito a mesma coisa, nestes últimos dias novamente, exatamente como um concílio Pré-

Nicéia novamente. A razão é que haverá um outro concílio. Somente, tão certo quanto eu estou aqui de pé, as
igrejas católicas e protestantes unirão algo juntas ou concordarão uma com a outra. Olhem ali agora no arcebispo de Canterbury. Todos eles se amontoando, um com o outro. E não há um ensinamento de um Deustrino na Bíblia! Há um Deus.
174 E isto é revelado aqui no Livro de Apocalipse, que o cânon inteiro das Escrituras poderia ser provado

aqui e Cristo colocou seu selo sobre isto. Isto é isto. Se alguém tirar ou adicionar, o mesmo será tirado do
Livro da Vida, por Ele. Assim, não se aproxime disto egoísticamente; aproxime-se disto com um coração
aberto e uma mente aberta.
175 Agora, no concílio de Nicéia, eles vieram a duas grandes decisões sobre o ... oh, muitos deles, naquele

dia dos pais da Igreja Primitiva. Eles tiveram duas visões extremas. Uma delas era um Deus-trino, um trinita-
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riano. E a outra era um−um só Deus. E ambos vieram a existência e saíram sobre dois galhos em linha reta,
saíram assim. Os trinos chegaram a um lugar de uma pessoa de três deuses. Os unicistas se tornaram unitários, exatamente tão errados e distantes, como estava o outro. Então, ambos seguiram em galhos, mas aqui
mesmo se revela a verdade.
176 Jesus não podia ser o seu próprio Pai. Nenhum dos dois... Se Ele houvesse tido um Pai, fora do Espírito

Santo, então Ele seria um filho ilegítimo e não... O Espírito Santo O concebeu e ele disse que Deus era o seu
Pai. Assim que o Espírito Santo e Deus... Conforme Mateus 1:18, se... O Espírito Santo e Deus tem que ser a
mesma pessoa ou Ele teria dois papais. E Ele foi chamado Emanuel, o qual é “Deus-conosco.” E afirmou,
quando Ele esteve aqui sobre a terra, que Ele e o Pai eram Um.
177 Eu tenho escrito aqui todas as Escrituras de forma que você poderia verificar se nós tivermos esta esta

pergunta ou algo.
178 Agora, quando Ele foi manifestado aqui, como um ofício tríplice de seu ser: “Aquele que era, que é, que

há de vir, o Todo-Poderoso!” Agora, não há três deuses ali. Há um Deus.
179 E, no concílio de Nicéia, para fazer isto, com o fim de fazer isto, eles tiveram que tomar uma trindade

porque, no mundo romano, eles tiveram muitos deuses. Eles oravam aos seus ancestrais mortos. (Agora, eu
tenho a história deles aqui mesmo de onde o podemos citar, vê.) Eles oravam aos seus ancestrais mortos;
essa é a razão que eles têm Santa Cecília e São Marcos e São, São, São, São, São, São.
180 Quando o apóstolo Pedro disse: “Não há nenhum outro mediador entre Deus e o homem, a não ser esse

Homem, Cristo Jesus!” Um!
181 Eles tinham que ter um deus trinitariano assim eles...eles tinham Júpiter, Marte, Vênus. E não havia

razão para pôr tudo isto em um Deus; assim eles somente o dividiram e fizeram os ofícios tríplices de Deus
serem três deuses diferentes.
182 Mas, Ele diz aqui claramente na Revelação quem Ele é: “Eu sou Aquele que era, que é e que há de vir; o

Todo-Poderoso!” Vamos obter Isto um pouco mais tarde aqui, disse: “Eu sou o Alfa e o Ômega,” A à Z, o
todo (esse alfabeto grego). “O Lírio dos Vales, a Rosa de Sarom, Pai, Filho, Espírito Santo; Aquele que era,
que é e que há de vir; a Raiz e a Descendência de Davi. “Ele é Deus! Deus com... I Timóteo 3:16: “E, sem
dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: Pois Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, crido
no mundo, recebido acima, na glória.” Deus! Não uma terceira pessoa ou um profeta, mas, o próprio Deus
feito manifesto em forma humana! Agora, lembre-se isto é uma revelação.
183 Agora, Deus, era no princípio, o grande Jeová que viveu em uma Coluna de Fogo que flutuava sobre

Israel e os conduzia. Isso era Deus, O Anjo do Concerto. Desceu sobre a montanha, a montanha inteira pegou fogo; o fogo voava da montanha e escreveu os Dez Mandamentos. Ele foi chamado “a paternidade de
Deus,” para seus filhos, a raça escolhida de seu povo: os judeus.
184 Então, esse mesmo Deus foi manifesto em um corpo nascido de uma virgem o qual Ele criou no ventre

de Maria. E viveu e habitou num tabernáculo e estendeu sua tenda (como diríamos) entre os seres humanos.
E esse mesmo Deus foi feito carne e habitou entre nós, a Bíblia disse assim; Deus estava em Cristo.” O corpo
era Jesus. Jesus, Nele habitou a plenitude da divindade, corporalmente. Agora, não se pode fazê-lo três pessoas. Não batize por três deuses, há um Deus. Vê? Um Deus. Agora, este mesmo Deus que foi feito carne,
disse: “Eu vim de Deus e vou para Deus. “
185 Depois que Ele havia desaparecido da terra (pela morte dele, enterro e ressurreição e ascensão), Paulo O

encontrou no caminho para Damasco (quando, ainda, ele era chamado “Saul” ou Saulo no grego – ed.). E
uma voz veio e disse: “Saulo, Saulo, por que me persegues?”
186 Ele disse: “Quem és tu?”
187 Ele disse: “Eu sou Jesus.”
188 E Ele era uma Coluna de Fogo, uma luz que apagou os olhos do apóstolo. Ele havia regressado; O

mesmo Jesus havia regressado a Deus, o Pai, novamente. Essa é a razão que Ele disse aqui: “Eu sou o TodoPoderoso!” Na mesma forma que Ele estava antes que Ele fosse feito carne. E corpo dele no qual Ele vivia,
chamado Jesus, o homem que nós conhecemos: Jesus...
189 Agora, como muitos de vocês querido povo unicista que batiza no nome de “Jesus.” Vocês estão erra-

dos! Há centenas de Jesus no mundo hoje, mas há só um Senhor Jesus Cristo! Ele nasceu um Cristo. Muitos
Jesus, eu tenho encontrado muitos deles. Mas há um Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus.
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190 E Pai, Filho, e Espírito Santo não são nomes; são títulos que vão para um nome. Diz: “batiza no nome

do Pai, Filho, Espírito Santo.” Pai não é nome, nem Filho é um nome, nem Espírito Santo é um nome; é um
título. Como “humano,” ai está o que isto é. O Espírito Santo, um humano... ou um espírito, Espírito Santo.
Então diz: “No nome do Pai.” Olhe aos pais e aos filhos de seus filhos. Olhe aos humanos aqui dentro. Vêem? Pai, Filho, e Espírito Santo não é um nome. São títulos atribuídos ao Senhor Jesus Cristo.
191 É dessa maneira que a Igreja apostólica batizava, no princípio. E eu pedirei a qualquer pessoa que me

mostre um texto da Escritura ou uma ocasião na história, em que qualquer pessoa haja sido batizada, na Igreja cristã, de qualquer outra forma a não ser no nome de Jesus Cristo, até que a Igreja católica foi formada e
eles adotaram “Pai, Filho, e Espírito Santo” para um credo. Agora, exponha a sua história, alguns dos historiadores. Sim, não há tal coisa. Depois de 304 D.C., 304, veio o batismo trino para um Deus-trino, “Deus, o
Pai, Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo”, isto é paganismo!
192 Antes desta semana terminar eu o lerei dos livros e lhes mostrarei pela

Bíblia. Nós estamos falando, nesta manhã, sobre a Revelação e provaremos onde isto entrou e como isto
começou a existir. Volte para a Verdade, irmão, nós estamos nos últimos dias.
193 Esperem até que cheguemos a essa Igreja de Éfeso e a tipifiquemos com a Laodicéia e olhem o que

sucedeu entre elas. Você verá como aquela coisa entrou rastejando. Entrou na era de Lutero, disse: “Tens um
nome que está ‘vivendo’, mas está morto! “ A própria palavra Sardes quer dizer “morto”. Eles o perderam
nos mil e quinhentos anos da eras negras. Cada uma daquelas Igrejas manteve isso até esse tempo. Então,
quando eles tiveram o concílio de Nicéia em 606... E então eles aboliram esse (ome e fizerem três deuses
dele.
194 Ele disse aqui: “Eu sou Aquele que era, O que é, e O que virá, O Todo-Poderoso!”
195 Seguramente, Ele teve um ser tríplice na terra. Quando Ele esteve na terra Ele foi um ser tríplice. Na

terra Ele foi um Profeta. Ele é, também no céu, um Sacerdote. E quando Ele voltar para a terra novamente,
Ele será um Rei. Profeta, sacerdote, e rei; Aquele que era, que é, e o que virá. “Aquele que era,“ era Jesus,
um profeta. “ Aquele que era,” neste momento é um Sacerdote, oferecendo sacrifícios espirituais, um Sumo
sacerdote que pode ser tocado pelos sentimentos de nossas enfermidades e manifesta a si mesmo e prova que
Ele está no meio de nós. Profeta, Sacerdote, e Rei; mas, um Deus.
196 Quando Ele esteve na terra Ele era um Profeta, a Palavra; “a Fiel Testemunha;” a Bíblia O chama, um

pouco depois; uma Fiel Testemunha é o Profeta. Ele era Sacerdote e quando... Ele é Sacerdote agora. E
quando Ele vier, Ele será Rei.
197 Se você me acompanhar e ler Revelação (Apocalipse) 15:3, você pode ver em Apocalipse 15:3. Vamos

virar a página e ver o que Ele... se Ele vai ser Rei, se Ele é Rei quando Ele vier. Agora vamos a
...Apocalipse, ao capítulo 15, e oo 30. verso:
E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor
Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos.
198 O que Ele era na terra? Profeta! Como as pessoas souberam que Ele era um Profeta? Ele fez o sinal do

Messias, o qual era um Profeta. Oh, bendito seja o nome do Senhor! Como eles O perderam? Porque eles
estavam procurando por alguma coisa mais. E Ele fez o sinal do Messias e eles não O ouviram. Ele era um
Profeta.
199 Moisés disse: “O Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E acontecerá que se eles

não ouvirem a este Profeta, eles serão cortados de entre o povo.”
200 Ele era um Profeta na terra. Agora, porque Ele era o que? “A testemunha fiel da Palavra de Deus.” A-

mém! Ele era a Palavra de Deus feita manifesta.
201 São João, o 10. capítulo:

(o princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. E a Palavra foi feita carne e habitou entre nós.
202 Ele era a verdadeira e Fiel Testemunha, à Palavra eterna de Deus. Ele era a Palavra, era a Palavra de

Deus; e, sendo a Palavra, Ele era um Profeta. Pois a Palavra de Deus falava com Ele. Ele dizia somente as
coisas que... ”Eu não posso fazer nada de Mim mesmo, a não ser o que o Pai me mostre para fazer. Não sou
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eu que faço as obras. Mas, o Pai que habita em mim, Ele faz as obras. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai está
em mim,” disse Jesus: “o Homem, o Tabernáculo”.
203 Deus tem muitos títulos: Jeová, Jeová-Jiré, - Rafa, - Manassés. Oh, muitos. Ele tem sete nomes compos-

tos que redime. Ele tem muitos títulos (Rosa de Sarom, Lírio dos Vales, Estrela da Manhã, Pai, Filho, Espírito Santo, tudo isto), mas, Ele tem um nome humano. Deus somente teve um nome e esse era Senhor Jesus
Cristo.
204 Quando Ele nasceu, Cristo, o Senhor, oito dias mais tarde o Espírito Santo chamou o seu nome “Jesus.”

Sua mãe O tinha circuncidado e Ele O chamou “Jesus.” Ele nasceu um Cristo, assim como eu nasci um Branham. Eu era um Branham quando eu nasci e me foi dado o nome de “William.” Amém. E ele nasceu Cristo,
o Salvador, e quando Ele tinha oito dias Lhe foi dado o nome de “Jesus.” E Ele era o Senhor da Glória feito
manifesto; assim, que Ele é o Senhor Jesus Cristo: o Deus de Glória feito manifesto entre nós. Oh, aí está
Ele.
205 Sobre a terra, Ele era um Profeta; em Glória, Ele é um Sacerdote; vindo, Ele é um Rei. Oh! Eu gosto

disto. Profeta, “Fiel Testemunha da Palavra.” Sacerdote, com “Seu próprio sangue perante Deus.“ Rei: “Rei
dos Santos.” Não Rei do mundo, agora; Ele é Rei dos santos. Nós temos reis terrestres sobre aquelas pessoas.
Mas, nós temos um Rei, também, e um reino. Esta é a razão pela qual nós agimos diferente.
206 Como eu disse não há muito tempo atrás, sobre a minha esposa, nós ia-mos para a loja aqui em cima e

quase vimos um milagre. Era tempo de verão, uma mulher estava usando um vestido. E eu disse: “Isto é uma
coisa estranha.” Eu disse: “Se eu tivesse minha máquina fotográfica, eu tiraria a foto da dama.” Vê? Porque
nós.. essa foi a primeira mulher que havíamos visto vestida com uma saia. Você sabe, vestida como uma
dama deveria estar: Toda mulher...
207 Ela disse: “bem, por que é assim, Bill, que o nosso povo se veste, é que somos  somos mandadas?
208 Eu disse: “este não é o nosso povo; este é povo de Deus. O povo de Deus requer santidade.
209 Disse; “bem, eles não vão a Igreja?”
210 Eu disse: “Há uma dama, aqui mesmo, que canta num coral de uma certa Igreja aqui.
211 “Bem, então, por que isso?”
212 Eu disse: “Porque, não lhe é ensinado algo diferente.” Isto é exatamente certo.
213 Há aquela Igreja carnal. Nós vamos entrar nisto, nesta semana. Igreja espiritual, Igreja carnal. Todos

eles estão sendo arrastados, de volta, para as Igrejas feitas pelos homens. A Bíblia disse, em Apocalipse 17,
que eles fariam isto. Eles estão retornando agora mesmo de novo, todos eles agindo como ela, organizado-se.
“Rapaz, nós somos tal. Nós organizamos. Nós somos isto e nós somos aquilo.” Não foi assim no princípio,
tirando todo o poder da Igreja e o pondo sobre um bispo ou um papa. Deus está em Sua Igreja, entre o Seu
povo, manifestando a Ele mesmo, através do leigo e em todo lugar. Agora, mas, neste dia...
214 Ela disse: “Bem, não somos americanos?
215 Eu disse: “Não. Nós vivemos aqui, mas não somos americanos. Somos cristãos; o nosso reino é de cima.
216 E se as nossas vidas vêm de cima, então agimos assim. Porque nós viemos... Nossa vida é de um Lugar

Santo; se parece diferente, se veste diferente. As mulheres de cima têm cabelos longos, e elas não usam manicura em suas faces e −e elas não vestem shorts. Elas −elas usam saias, túnicas longas e vestidos e elas têm
cabelos longos e coisas. Assim que aa natureza disto lá, de cima, reflete de volta em nós.
217 Os homens não fumam, nem mascam, não mentem, nem roubam. Eles vêm ... seus espíritos vêm de um

Lugar Santo, os faz agirem santamente, reconhecerem um ao outro como irmãos. Você vê? Isso mesmo. Nós
somos de um Reino e temos um Rei! E Ele é o Rei dos santos. E a palavra santo vem da palavra do “ser santificado.”
218 Então, quando uma pessoa é santificada, Cristo, o Espírito Santo, passa para dentro do coração e se tor-

na Rei sobre isso. Oh, meu Deus! Isto deve atingir o alvo. Oh! Quando o vaso santificado de Deus...Cristo o
Rei, o Espírito Santo, se muda para dentro e Ele... Um Rei tem o domínio dele. Oh, Amém! E o seu ser inteiro é governado pelo Rei dos santos! Um reino! Todo reino na terra será sacudido, destruído pelo poder atômico. Mas a Bíblia diz: “Nós recebemos um Reino que não pode ser movido!” Rei de santos.
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219 Eu quero que você note também os símbolos de Cristo, na Bíblia e aqui na terra. Na terra, Ele era um

Profeta. Você crê nisto? Um Profeta é a Palavra. Nós sabemos disto. A palavra profeta quer dizer “um intérprete divino da Palavra.” A divina Palavra é escrita e o profeta tem o divino Espírito de Deus dentro dele. E,
você sabe, o profeta no velho testamento era chamado “deus”. Quantos sabiam disto?
220 Jesus disse: “Se eles lhe chamaram deuses... Não está escrito em vossa lei, eles são... vós sois deuses? E

se eles lhes chamaram ‘deuses,’ a quem a Palavra de Deus veio (ao profeta), como me condenam quando eu
digo que eu sou o Filho de Deus?”
221 Porque, ele foi chamado “deus,” porque levava dentro dele a Palavra de Deus, ASSIM DIZ O SE-

(HOR. Então, a palavra “profeta” quer dizer um ... sua sua interpretação não deve ser confundida. Vê? Se
o Deus... Ele diz: “Se houver um entre vós que é espiritual, um profeta, Eu o Senhor, falarei a ele. O que ele
diz se cumpre, então ouça-o; porque Eu estou com ele. Mas, se isto não se cumpre, então não lhe dê ouvidos;
Eu não o tenho enviado. É desta maneira que você o conhece. E, então, você vê, a interpretação divina da
Palavra tem que coincidir com esta última revelação para a Igreja.
222 Ele é Deus, o Todo-Poderoso. Em terra Ele era um Profeta, o qual é uma águia. Quantos sabem que um

profeta é considerado uma águia?
223 Uma águia é o pássaro mais forte que temos; mais poderoso. Algumas de suas asas se estendem quator-

ze pés (quatro metros e vinte– ed.) de extremo a extremo. Ela pode levantar vôo tão alto que se algum outro
pássaro tentasse seguí-la, ele se desintegraria, as suas penas cairiam e ele se despedaçaria. Por qual motivo?
Ela está construída de forma especial. E que bem lhe faz chegar a aquela altura se ela não pode ver o que está
fazendo quando ela está lá em cima? Você fala sobre um olho de falcão; você deveria ver um olho de águia!
224 Um falcão pode... podia ver uma galinha. Isto é certo, ai está o que acontece com alguns destes falcões

de hoje (uh-huh). Mas, eu lhes digo, uma águia vai assim.. Se um falcão tentasse seguí-lo, ele morreria, se
sufocaria. Ele não pode chegar a estas esferas que a águia chega. E, então, ela tem um olho com o qual pode
ver tão longe quanto ela esteja lá em cima. De forma que esta é a razão pela qual Deus chamou os seus profetas de “águias.” Ele sobe ali e é uma águia, ele pode ver muito além.
225 E Cristo, na terra, era uma Águia. Quando Ele morreu, Ele era um Sacerdote; de forma que Lhe fez um

Cordeiro. É isso certo? E quando Ele vier novamente, Ele é o Rei; assim ele será um Leão. Amém! O Leão
da tribo de Judá! Amém! Ele é uma Águia, um Cordeiro, e um Leão. Amém! Pai, Filho e Espírito Santo.
Profeta, Sacerdote e Rei. Aquele que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso! Alfa e Ômega, desde o
princípio até o fim. O Deus eterno!
226 Quero fazer-lhe esta pergunta, a alguns de vocês preciosa gente católica que o chamam disto: “A eterna

filiação de Deus. Deus, eterna filiação de Jesus Cristo com Deus.” Como pode você dizer tal palavra? Eu sou
um simplório, com uma educação de sétimo grau, mas, eu conheço melhor do que isso. A palavra filho tem
que ter um princípio. Assim como pode Ele ser eterno e ser um filho? A eternidade não tem princípio nem
fim. Ele não pode ser um filho, um filho eterno e, então, ter um princípio. A razão é que não há tal coisa como um Filho eterno. Um filho teve um princípio, portanto Ele não pode ser eterno.
227 Você vê? Ele é o Deus eterno, não o filho eterno. Glória! O Todo-Poderoso, Jeová-Jiré, Jeová-Rafa,

feito manifesto em carne. “Nele habitou a plenitude da divindade, corporalmente.”
228 E, no Dia de Pentecostes, quando aquela Coluna de Fogo desceu sobre a gente, notou você que Ele se

separou Si mesmo? E línguas de fogo se assentaram sobre cada um deles. Fogo, como línguas, assentando
sobre cada um. O que Deus estava fazendo? Se separando Si mesmo, na Igreja, entre cada um; dando às mulheres, aos homens e a todos eles, parte do seu Espírito; dividindo-se a Si mesmo entre sua Igreja.
229 Como pode um homem vir e dizer: “O homem santo é o papa, o homem santo é o bispo”? O homem

santo é Cristo, o Espírito Santo em nós. Como você pode dizer que o leigo não tem nenhuma palavra a dizer?
Cada um de vocês tem algo a dizer. Cada um de vocês tem uma obra a fazer. Cada um de vocês tem que
levar uma mensagem. Glória!
230 O Espírito Santo se separou a Si mesmo no Dia de Pentecostes. Deus se separando-se a si mesmo: “Na-

quele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim; Eu em vós e vós em Mim. Naquele dia, o Espírito
Santo “Sobre todos, em todos, por todos.” Amém! Ai está. O Espírito Santo tem o direito de se mover donde
Ele quiser, sobre quem Ele quiser. Você não tem que aceitar o que algum bispo ou sacerdote diz. Ele é nosso
único Sacerdote; correto, um Sumo-Sacerdote. Agora, Profeta, Sacerdote e Rei.
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231 Agora,

E...Jesus Cristo, que é a Fiel Testemunha,... o Primogênito dos mortos,... (entraremos nisso)...
e o Príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e, em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados.
232 A palavra lavado ali, realmente, no grego, significa “soltar.” Ele nos soltou dos nossos... nós estávamos

amarrados à terra por nosso pecado. Não podíamos ver, não podíamos ouvir, não tínhamos concepção do céu
ou nada. Mas, quando o sangue desceu, o sangue cortou a linha e fomos libertados.
233 Eu li uma história, certa vez, é uma...pode enquadrar bem aqui. Um fazendeiro agarrou um corvo e o

amarou. E ele disse: “Eu ensinarei aos demais corvos uma lição.” Assim, que ele atou ao velho corvo por
uma pata, com um cordão e o pobre coitado quase a morrer de fome. Ele estava tão fraco que quase não podia andar.
234 Ai está o que tem feito muitas destas organizações e Igrejas que têm atado as pessoas. Simplesmente

não podem... “Bem, esta é toda a distância que você pode chegar. Os dias de milagres já passaram.” Sim,
você está somente amarrado. Isso é tudo. “Não há tal coisa como o Espírito Santo. Ele não fala em línguas
como Ele costumava falar.”
235 Ele é Deus. “Ele é somente o mesmo ontem, hoje e para sempre.” Hebreus 13:8. Vivendo em todas as

Igrejas. Nós chegaremos a isto depois do fundamento desta manhã. Vê, Ele é Deus que vive em toda Era da
Igreja. Ele viverá em cada Era da Igreja e viverá em seu povo pela eternidade. Pois nós, temos agora, dentro
de nós vida eterna.
236 Assim, que esta denominação o tinha amarrado, vê. “Bem, os dias dos milagres têm passado. Não há tal

coisa como cura divina.” O pobre sujeito coxeava tanto até que ele estava tão fraco que quase não podia andar.
237 E certo dia passou por ali um homem bom e disse: “Tu sabes, eu sinto muita pena desse pobre e velho

corvo. Afinal de contas, ele, possivelmente, havia estado conseguindo seu milho; aquela era a única maneira
em que ele podia viver; ele tinha que ter algo que comer. Assim, que ele não distinguia; estava ali fora apenas conseguindo milho.” Assim, que se... Então ele tomou seu... E ele pegou sua faca e cortou a atadura do
velho corvo. E ele sabia...
238 Ai vieram os demais corvos, passaram e disseram: “Vamos, Joãozinho corvo! Vamos para o sul, o tem-

po de frio já vem!”
239 Sabem o que? Aquele corvo somente saia tanto quanto ele podia sair ali e dizia: “Eu não posso faze-lo.

Não é... Não é para nós, neste dia. Nós... nós não podemos faze-lo.” Vê? Ele havia estado atado por tanto
tempo, até que ele cria que ele ainda estava atado. Vê?
240 E é dessa maneira com muitas pessoas, hoje, estão atadas com credos e denominações; desde a velha

mãe prostituta, ali atrás, que lhes diz que “Jesus Cristo não é o mesmo e não há tal coisa como cura. Não há
batismo do Espírito Santo. Não há tal coisa como essa.” Tratando de dizer-lhes que os ... tem estado atados
por tanto tempo até que ainda pensam que estão atados.
241 O homem bom, Cristo, nos deu o seu sangue para nos lavar e nos libertar de nosso pecado. O que é pe-

cado? Eu peço a qualquer um que me diga. O que é pecado? Pecado é incredulidade. Isto é certo: “Sabe...aquele que não crê já está condenado.”
242 E o seu pecado é a única coisa que lhe impede de ser livre. É porque Deus lhe cortou a atadura de sua

incredulidade, mas você está tão acorrentado com credos até que ainda pensa que está atado. Está morrendo
de fome, vê, coxeando por ai: “Eu sou presbiteriano. Eu sou metodista. Eu sou batista. Eles me dizem que eu
sou da Igreja de Cristo: Os dias de milagres têm passado, não há tal coisa.”
243 Você, pobre corvo faminto, por que não sai daí, nesta manhã? Por quê você não voa para longe? Alelui-

a! Levante vôo com “as asas da alva* ”; creia em toda a advertência e voe para longe, para o Filho da Justiça
que trás cura nas Suas asas. Amém. Isso mesmo. Isso mesmo, irmão, irmã. Oh! E aquele a quem o Filho tem
cortado a atadura, em verdade, o tal está livre! Sim, senhor!
244 “Bem, meu pastor...”Nada disso, a Bíblia disse que você está livre! Isto é certo. Você está livre.
245 “Minha Igreja...”
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246 Bem, liberte-se disso. “Nos tem lavado e nos libertado de nossas denominações com o seu próprio san-

gue.” E nos tem feito livres para que possamos pensar por nós mesmos e, fazer por nós mesmos e, falar por
nós mês
mos e agir por nós mesmos.
247 “Bem, se eu regressasse e falasse com o pastor que eu teria que ser rebatizado, ele iria...
248 O que te importa: “Você está livre?” Esta é uma revelação, você sabe. Muito bem, você está livre!
249 Se você tem sido aspergido com uma pequena sacudida de sal, assim, no nome de “Pai, Filho e Espírito

Santo,” aqui há um tanque nesta manhã, pronto, com água nele. Vê? Sim, senhor, não está correto.
250 Assim, que você já não está mais atado. Você está livre, mas, talvez você não o saiba. Mas, deixe-me

lhe dizer nesta manhã, a Bíblia disse que: “Ele nos libertou de nossos pecados, de nossa incredulidade, para
que pudéssemos receber a revelação de Jesus Cristo,” Saía livre!...[não] tens de aceitar o que qualquer Igreja
diz acerca disto. Aceite o que Deus disse acerca disto. Eis ai a sua Revelação, revelando quem é Ele.
251 “Eu sempre cri que Deus, o Pai, tinha uma barba longa e branca, cabelo branco; e o Filho era um ho-

mem de meia-idade; e o Espirito Santo era um menino-mascote.” Irmão, isso é paganismo. Isso é pagão;
você crer em três deuses.
252 O primeiro mandamento...O que é o primeiro mandamento? “Ouve, ó Israel; Eu sou o Senhor teu Deus,

um Deus.”
253 Isso mesmo: Ele é um Deus; não três deuses. Ele morou em três ofícios, serviu em três lugares. Ele é

Profeta, Sacerdote, e Rei. Ele é Águia, Cordeiro e...e Leão. Ele é o Lírio dos Vales, a Rosa de Sarom, o Lírio
dos Vales e a Estrela da Manhã. Ele é a Raiz e Descendência de Davi. Ele é do A ao Z. Ele é o Pai, Filho e
Espírito Santo. Ele é tudo isto, mas, Ele é UM! Ele é um Deus. Esses são os seus títulos que vão com Ele,
mas, há um Deus.
254 Nunca houve ninguém, (em nenhuma página da Bíblia e nem da história até que a Igreja católica surgiu)

que fosse batizado ao imergir, no nome do “Pai, Filho, Espírito Santo.”
255 “Se você me mostra a página ou qualquer coisa, você escreva-o e coloque-o aqui em cima, para mim,

hoje à noite, e eu sairei caminhando desta Igreja dizendo: “eu sou um hipócrita; tenho ensinado às pessoas
erradamente”; se você pode me mostrar um texto da Escritura ou trazer-me um livro de história, história autêntica, que me mostrará a... aonde que pessoas, em alguma ocasião, foram batizadas na Bíblia no nome do
“Pai, Filho, Espírito Santo” ou traga-me uma Escrit-... ou um livro de história, uma página, uma citação na
história aonde alguém fosse, em alguma ocasião, batizado no nome do Pai, Filho e Espirito” até o Concílio
de Nicéia, da Igreja católica. Venha trazer-me isto; e eu pintarei um letreiro em minhas costas e caminharei
por Jeffersonville e você atrás com uma corneta, soprando; eu colocarei ali: “Um falso profeta, enganando o
povo.”
256 E, pastor, se você que está aqui nesta manhã, fizesse isso, você deveria me permitir fazer o mesmo com

você. Vê, você que vai receber esta fita.
257 Agora, o que é isto? Isto é a Revelação. Isto é a Revelação. E isto é o Espírito Santo, Cristo, enviando a

Sua mensagem para as Igrejas. Ouça-O. Ouça-O. Isso é o que a Bíblia ensina.
258 Aonde entrou isto? Se você não acabar ficando nervoso, saindo daqui, através da semana você... Você

tome o Concílio de 2icéia; tome as Duas Babilônias, de Hislop, tome...
259 Agora, a história de Josefo está bem, mas, ele escreveu só um parágrafo de Cristo, disse: “Houve um

homem chamado Jesus o qual andava por ai e curava as pessoas. E...e Ele morreu, ou Pilatos O matou, e...e...
ou Herodes, ou O puseram para morrer e, então, os discípulos saíram e roubaram o seu corpo e o esconderam. E, cada noite, eles saíam e cortavam um pedaço do corpo e o comiam, desta forma, que eles eram canibais. Assim, eles estavam tomando a comunhão, você vê.” A mente carnal. Josefo não é alguém para que se
ouça.
260 Mas tome o livro de “Os Mártires” de Fox. Ai está um livro bom e autêntico. O livro de Os Mártires

de Fox. Quantos já o leram? Certamente. “As Eras Primitivas” de Pember ou... ou “As Duas Babilônias”,
de Hislop ou... ou algum grande e autêntico. Ou ...ou mais grandioso de todos o que temos é “O Concílio de
8icéia” ou O Concílio Pré-8icéia e O Concílio de Nicéia. E você encontra ali, que isso nunca foi mencionado, nunca houve pessoas...
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261 Tome as Santas Escrituras e veja se ali houve, alguma vez, alguém na Bíblia que fosse batizado usando

esses títulos chamados “Pai, Filho e Espírito Santo.” Isto indica três deuses. Isto é para uma cerimônia pagã.
E, catolicismo não é nada mais no mundo, a não ser uma... uma forma pagã de cristandade. E da igreja católica veio Martim Lutero, João Wesley, batistas, presbiterianos e assim por diante.
262 Mas, nos últimos dias, houve uma porta posta ali no meio, que abriu a verdade novamente, que “A Bí-

blia assim disse!” E o grande profeta que haveria de vir sobre a terra nos últimos dias. E cremos que ele está
vindo; vigiem e ele terá uma Igreja. Agora, nós veremos isto.
263 Agora... agora, lembrem-se, isto é a Revelação. Você não pode tirar disto. Agora, que desafio! Encontre

uma pessoa na Bíblia, um lugar que eles, em alguma ocasião batizaram alguém no nome do “Pai, Filho e
Espírito Santo,” ou mesmo aspergissem alguém (encontre isso na Bíblia!) para a remissão dos seus pecados.
Eles nunca! E cada pessoa, não importa como eles foram batizados, tinham que vir e serem batizados, novamente, no nome de “Jesus Cristo” para receberem o Espírito Santo.
264 Atos 19: “Paulo passou as partes superiores de Éfeso, encontrou certos discípulos.” Ele disse: “discípu-

los,” eles estavam tendo uma grande reunião. Eles estavam seguindo um homem pelo nome de Apolo, que
foi um advogado convertido; um batista que creu em João Batista e estava provando, pelas Escrituras, que
Jesus era o Cristo.
265 Paulo, passando por ali e vendo Áquila e Priscila, no capítulo 18 dos Atos. E, então, ele foi ali para jan-

tar, ou algo ou outro, com Áquila e Priscila. Eles lhes falaram acerca deste grande homem. Eles foram lhe
ouvir; ele lhes ouviu naquela noite. Ele disse: “ele está muito bem. Isto é muito bom. Isto é bom,” mas, disse:
“Recebestes, porventura, o Espírito Santo desde que crestes?”
266 E, a respeito de vocês, pobres batistas, ali atrás, crêem vocês que receberam o Espírito Santo quando

vocês creram?
267 Ele disse: “Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?”
268 Alguém disse: “Isso não foi escrito dessa maneira..”
269 Eu desafio isso. Eu tenho o grego autêntico aqui mesmo, o hebreu, também. A Bíblia diz, no grego e

hebreu e também no aramaico. E todos os três, eu os tenho aqui mesmo, eles dizem: “Recebestes o Espírito
Santo desde que crestes?” Muito bem. “Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?”
270 Agora, eles disseram: “Nem ainda sabemos se há algum Espírito Santo.”
271 Então, Ele disse: “Em que vós fostes batizados?
272 Eles disseram: “Já fomos batizados pelo homem que batizou o Senhor Jesus Cristo. Nós fomos batiza-

dos no batismo de João,” (o mesmo buraco de água, talvez) “o mesmo homem.”
273 Paulo disse: “Isto não funciona. Ele só os batizou para arrependimento; não para a remissão dos peca-

dos.”
274 Agora, alguns de vocês, gente unicistas, mudam a direção e...e batizam dessa maneira errada. Vocês o

batizam para... para salvação. Água não salva um homem; é o sangue, arrependimento. Não através do batismo para regeneração. Não, senhor. Regeneração vem pelo Espírito. Batismo é uma... uma expressão externa da obra de regeneração interna que tem sido feita. Vê isto?
275 Está bem, notem. Ele disse: “Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?
276 Eles disseram...ele disse: “Nós não sabemos se há algum Espírito Santo.”
277 Ele disse: “Como fostes batizados?”
278 Disseram: “Nós fomos batizados por João.”
279 Ele disse: “João, verdadeiramente, batizou para arrependimento, para arrependimento, dizendo que você

deveria crer Nele, o Cordeiro, o Sacrifício que havia de vir, no Senhor Jesus Cristo.” E quando eles ouviram
Isto, eles foram rebatizados, novamente, no nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs suas mãos sobre eles e eles
receberam o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram.
280 Diga-me que isto não é Escritura e mostre-me em algum lugar que alguém foi, em alguma ocasião, bati-

zado de alguma outra maneira no Novo Testamento, a não ser no nome do “Senhor Jesus Cristo.” Mostreme.
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281 São Ágabo e muitos outros que foram batizados, ali até o tempo do...do ... do Concílio de Nicéia e cada

um deles foram batizados no nome de Jesus Cristo. Os missionários cultivavam o campo com o nome de
Jesus Cristo.
282 Mas, quando veio o Concílio de Nicéia, eles tiveram que ter três deuses. Eles desceram a Paulo...ou

desceram Júpiter e colocaram Paulo. Eles desceram Vênus e colocaram Maria. Eles tiveram todos os tipos de
deuses, todos os tipos de santos e tudo mais, e fizeram um batismo trino e o deram de alimento aos protestantes. E eles ainda o engolem.
283 Mas, as luzes do entardecer têm vindo neste momento. O profeta disse: “Haverá luz no tempo do entar-

decer.”
Haveráhaverá luz no tempo do entardecer;
caminho para a glória você certamente achará;
2o caminho da água, esta é a luz de hoje;
Enterrado no precioso nome de Jesus,
Jovem e velho, arrependam-se de todos os seus pecados;
Espírito Santo, certamente, entrará;
As luzes do entardecer têm vindo;
É um fato que Deus e Cristo são um.
284 Vocês crêem nisto? Pedro disse, no dia de pentecostes: “Seja isto notório a vós, a casa de Israel, de que

a este Jesus que vós crucificastes, Deus O fez ambos, Senhor e Cristo.” Verso 16, do capítulo 2. Sim! “Certamente, Deus fez este mesmo Jesus, a quem vós crucificaste, ambos, Senhor e Cristo; que todos da casa de
Israel, saibam.
285 Falei com um judeu, não há muito tempo atrás, aqui em cima, na Casa de David; ele disse: “Vocês, gen-

tios, não podem cortar Deus em três partes e O dar a um judeu. Nós conhecemos melhor que isso.”
286 Eu disse: “Assim é exatamente isto, rabi. Nós não cortamos a Deus em três partes.” Eu disse: “Você crê

nos profetas?”
Ele disse: “Certamente.”
Eu disse: “Você crê em Isaias 9:6?”
Ele disse: “Sim.”
Eu disse: “De quem estava falando o profeta?”
“Do Messias.”
Eu disse: “Qual será a relação entre o Messias e Deus?”
Ele disse: “Ele será Deus.”
Eu disse: “Isso é correto.” Amém.
287 Vê, ai o tem você. Assim, que você não O pode cortar em três partes.
288 Se vocês, missionários, que estão aqui... um deles que vai aqui aos judeus, eu creio que é este homem

sentado aqui. Você nunca tente dar Deus... ao judeu, nenhum Pai, Filho e Espírito Santo; ele lhe dirá, rapidamente, que ele sabe de onde isso vem: “Do concílio de Nicéia.” Ele não ouvirá isso. Mas, você deixe-o ver
aonde que Deus foi feito carne e que Ele é o único Deus que existe. Deus feito carne em forma humana e
viveu entre nós para nos santificar. Retirou-se [*ou, tirou parte] para que Ele mesmo pudesse vir na forma do
Espírito Santo. Deus o Pai, Espírito Santo, é a mesma pessoa.
289 A Bíblia disse nasnas genealogias de Jesus Cristo, no capítulo 1 de Mateus, disse: “Abraão gerou

Isaque; Isaque gerou Jacó.” E, descendo, diz ... e então... E deixe-me lê-lo e então, você saberá exatamente
do que estou falando. Mateus, o capítulo 1 e, vamos... agora comecemos no verso 18:
Agora, o nascimento de Jesus foi assim:
Quando... sua mãe, Maria, estava desposada com José, antes deles se ajuntarem, achou-se ter
concebido com um filho de Deus, o Pai.
290 Se lê desta maneira? Achou-se ter concebido de quem? O...(parte em branco na fita - Ed.) Pensei que

Deus, o Pai, era seu Pai? Então Deus o Pai e o Espírito Santo é o mesmo Espírito, ou Ele tinha dois Pais.
Então, José, seu marido, sendo um homem justo...não querendo infamá-la, estava intencionado de deixá-la secretamente.
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Mas, enquanto ele pensava nestas coisas, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu, em um sonho, dizendo: José, tu filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela
foi gerado é do... Deus, o Pai, huh ... do Espírito Santo.
291 Então, quem era o Pai de Jesus Cristo? O Espírito Santo. O que é Ele em você? Bem, isto é Deus, o Pai,

também. Não é? Certamente.
E ela dará à luz um Filho e tu chamarás o seu nome JESUS..
292 Aqui está Deus, o Pai. Aqui está Deus, o Espírito Santo. E aqui está Deus, o Filho. Vê? Isto são três

deuses? A Bíblia não diz assim. Estes dois têm que ser os mesmos ou Ele teve dois Pais. Vê? EleEle não
pode ter dois Pais. Você sabe disto.
Agora, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de JESUS, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados.
Agora, tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio
do profeta, dizendo,
...Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel
(que quer dizer: Deus conosco).
293 Isto é o primeiro capítulo de Mateus.
294 Mateus 28:19, aonde Jesus disse: “Ide batizai no Nome do Pai, Filho e Espírito Santo.” Qual é o nome

do Pai, Filho, Espírito Santo? Jesus Cristo, naturalmente.
295 Você leu uma história de amor, que diz: “João e Maria viveram felizes para sempre.” Quem são João e

Maria? Volte ao princípio da história e descubra. Se não há tal coisa, nenhum nome: “Pai, Filho e Espírito
Santo,” então quem... No nome de quem é? Volte ao começo da história e veja de quem Ele estava falando.
296 Pedro, no dia de pentecostes, disse: “Arrependei-vos, cada um de vós, e sejais batizados no nome de

‘Jesus Cristo’ para a remissão dos pecados.” Ele tinha a revelação.
João teve a revelação.
297 Jesus era a revelação, Ele produziu a Si mesmo, exatamente aqui na Escritura; “Eu sou Aquele que era,

que é e que há de vir, o Todo-Poderoso.” Puxa!
298 Muito bem, agora vamos chegar ao 70 verso, agora, rapidamente, para que possamos terminar o mais

rápido que possamos:
O Todo-Poderoso...domínio...glória e domínio para sempre e sempre. Amém.
E...nos fez reis e sacerdotes a Deus... seu Pai; e para Ele seja glória e o domínio para sempre
e sempre. Amém
299 Vê essa revelação ai? Como é revelado Isto? Como Deus... Os homens coçam as suas cabeças e puxam

seus cabelos e coisas, tentando encontrar o que é Pai, Filho e Espírito Santo; fazem três em um. Não puxe o
seu cabelo e nem coce a sua cabeça; somente olhe para cima; a revelação vem de cima. E isto é certo. Ele O
revelará. Isto não é Pai, Filho e Espírito Santo; são três ofícios que vivem num Deus.
300 Ele estava no ofício “Espírito” por Si mesmo, porque o ser humano é condescendente. Então Ele fez

para Ele mesmo um corpo, viveu nele para produzir seu próprio sangue; não por meio sexual como foi no
Jardim do Éden, mas, produziu um corpo criador. E, por aquele corpo nascido de uma virgem, Ele deu seu
sangue que nos santificou e nos libertou da nossa incredulidade para crermos Nele. Então, quando fazemos
isto, o recebemos em nosso coração e isto é Deus em nós. Deus: Pai, Filho e Espírito Santo; vê, exatamente
como Profeta, Sacerdote e Rei. É a mesma coisa.
301 Está bem, agora o 70 verso, este é o anúncio. O anúncio é:

Eis, que vem com as nuvens, e todo o olho O verá, até mesmo os que O traspassaram; e todas
as tribos da terra se lamentarão por causa d’Ele...
302 Oh! Quanto tempo temos? Isto ali está maravilhoso; vocês cederiam uns trinta... vinte minutos? Poderi-

am vocês? Está bem. Agora, então amanhã... hoje à noite nós tentaremos tomar o restante da Visão de Patmos, hoje à noite. Hoje vamos terminar com o anúncio.
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303 Oh! Você se sente bem? Você ama esta velha Bíblia? É ela absolutamente importante? Ela é a revelação

do que? O que é ela? Deus desce neste Livro e tira o véu e diz: “Aí está Ele: Profeta, Sacerdote , Rei, Pai,
Filho, Espírito Santo, Aquele que era, O que é e O que há de vir, todas estas coisas. Isto é Deus!
304 Agora, vamos tirar o véu, só durante alguns minutos agora, o Senhor nos ajudando. Tirar o véu de nos-

sos olhos e captar...
...eis, que vem com as nuvens,...
305 Agora, como Ele está vindo? “Com as nuvens.” Que tipo de nuvens? Nuvens de glória. Não é uma des-

tas nuvens de temporais, nuvens de chuva, mas, nuvens de glória. Se você observar em que tipo de nuvem
Ele estava envolvido quando Pedro e eles O viram no Monte da Transfiguração. Uma nuvem O sombreou,
sua veste resplandeceu. Ele foi envolvido com uma nuvem, o poder de Deus.
306 Oh, nós chegaremos a isso aqui nestas Eras da Igreja, estou lhes dizendo, isto somente... isto somente

faz cócegas no mais profundo do meu ser, de pensar nisto. Que Ele está vindo... eu vejo neste dia em que
estamos... estamos vivendo, aonde nada...não há nenhuma esperança deixada a não ser a Sua vinda.
307 Agora, nós rapidamente, chegaremos nisto. Agora, lembre-se:

...todo o olho o verá,...
308 Agora, isso não era o rapto, então. Era? Vê? Não era o Rapto. Não era o rapto. Do que estava Ele falan-

do? Da segunda vinda.
...e aqueles que também O traspassaram: e todas as tribos da terra se lamentarão por causa
d’Ele...
309 Agora voltaremos e tomaremos alguma história. Voltemos a Zacarias e tomemos o capítulo 12 de Zaca-

rias. Zacarias, está bem.
310 “E o Senhor acrescentava, diariamente, à Igreja, todos quanto houvessem de ser salvos.” Quão agrade-

cidos estamos pela boa revelação de Jesus Cristo! Não está você feliz por Ele? Agora, nós tomaremos isto
em forma de Livro, tão rápido o quanto pudermos, para as pessoas e, então, você pode ter isto para ler na
quietude de seu quarto e assim por diante e estudar sobre isto, você mesmo.
311 Muito bem, Zacarias, o...Zacarias, o capítulo 12 agora, de Zacarias. E desejamos tomar isto em oração

verdadeiramente profunda, agora. E desejo tomar isto para a glória de Deus. Agora, Zacarias 12, começando
no verso 9: Ouça cuidadosamente agora. Ele está falando da vinda. Zacarias 12, e nós começaremos no verso
9  o 9O verso:
E acontecerá.... (Zacarias profetizando, quatrocentos e oitenta e sete anos, antes da vinda de
Cristo)
E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas... nações que vierem contra Jerusalém. (Pense nisto!)
E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e
de suplicas; e olharão para mim, a quem traspassaram;...
312 Agora, quando é que o Evangelho retorna aos judeus? Quando o dia dos gentios estiver terminado, o

Evangelho está pronto para ir aos judeus. Oh, eu pude... Se pudesse predizer-lhes uma pequena coisa que
está se preparando para suceder, aqui mesmo. Vê? Exatamente neste dia, vê. Está preparando para suceder.
Nós entraremos nisto, na Era da Igreja. E esta grande coisa está preparando para acontecer, irá até Apocalipse 11 e tomará aqueles dois profetas, Elias e Moisés retornando novamente para os judeus. Estamos prontos
para isto. Tudo está se colocando em ordem, exatamente pronto. Esta mensagem dos gentios, assim como os
judeus a trouxeram para os gentios, os gentios a levarão, de volta, para os judeus, novamente. E o rapto virá.
313 Agora lembrem-se, aqui está vindo, depois da tribulação... A Igreja não passa pela tribulação. Nós sa-

bemos disto; a Bíblia o diz. Vê? Correto.
314 Agora, Ele “derramará sobre a Casa de Israel.” O quê? O mesmo Espírito Santo. Vê? Depois que a Igre-

ja gentia se tenha ido.
...e olharão para mim, a quem traspassaram; e O prantearão como quem pranteia por um unigênito; e chorarão amargamente por Ele, como se chora amargamente pelo primogênito.
(aquele dia será... grande o pranto em Jerusalém,... em pranto... no  no vale de Megidom.
Ee a terra pranteará, cada família à parte: a família da casa de Davi, à parte, e ... a família
da casa de (atã, à parte, ... e cada uma das casas, à parte;
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315 Quando eles virem, o que sucederá? O que tomará lugar quando Ele vier nas nuvens de glória na Sua

segunda aparição e quando aqueles judeus que O têm traspassado... vocês sabem, uma outra Escritura que
diz que eles Lhe perguntarão: “De onde recebestes estas feridas?”
316 Ele disse: “Na casa de meus amigos.”
317 E não somente será um tempo de lamento para os judeus que o rejeitaram como Messias, mas, será um

tempo de lamento para aqueles gentios deixados aqui atrás que têm aceitado... ou que O têm rejeitado como
seu Messias neste dia, eles estarão gemendo e chorando. A virgem dormente estará gemendo; isto é esta Igreja que rejeitou pôr óleo em suas lâmpadas.
318 Havia dez virgens que saíram; todas eram boas pessoas, mas, cinco delas tinham óleo em suas lâmpa-

das. As outras cinco eram boas pessoas, boas pessoas, mas falharam de receber o óleo em suas lâmpadas. E
elas foram jogadas nas trevas exteriores, aonde haverá gemer, choro e ranger de dentes. Aqui está: “Ali estarão lamentando.” A Bíblia disse aqui: “Ali estarão lamentando e tão quebrantadas de coração até que... ”
319 Aqui, lhes darei outra, Gênesis 45, se você desejar tomar isto. Vamos tomar isto só por um momento e

leremos isto também, em Gênesis o...eu creio que é o capítulo 45 de Gênesis. Eu gostaria de tomar isto aqui,
José se dando conhecer ao seuao seu povo. E nós o tomaremos, somente para mostrar osos tipos do que
tomará lugar naquele dia. Então o ataremos jun-tos.
Então, José não se podia conter diante...de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei
que todo varão saia... da minha presença. (Agora lembrem-se: José, dando-se a conhecer, clamou:
“Todo varão saia da minha presença!”) E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer
aos seus irmãos.
E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o
ouviu. (ele deve ter gritado).
E disse José a seus irmãos: Eu sou José; vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam
responder, porque estavam pasmados diante de sua presença..
E disse José aos seus irmãos: Chegai-vos... a mim, eu vos peço. E chegaram-se. Então disse
ele: Eu sou José vosso irmão, a quem a quem vendestes para o Egito.
Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá; porque, para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. (oh, quão maravilhoso)!
Por estes dois anos tem... a fome tem estado na terra: e...no qual haverá.. não haverá lavoura
nem sega.
Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para preservar vossa sucessão na terra e para
guardar-vos, em vida, por um grande livramento.
320 Deixe-me somente tomar agora e comparar isso com Zacarias 12, só por um momento. Agora, sabemos

que, em tipo...se você ensina tipos, então você sempre captará isto corretamente, eu penso, em em tipo.
321 Agora, José, quando ele nasceu, ele foi odiado por seus irmãos. É isto correto? Agora quero lhes mostrar

que José representa a Igreja cheia do Espírito. José foi odiado por seus irmãos. Por quê? Porque ele era espiritual. José não podia evitar de ver visões. Ele não podia evitar de sonhar, vê, e podia interpretar sonhos.
Ele... isto era o que estava nele. Ele não podia manifestar nada mais a não ser o que estava nele.
322 Bem, então, seus irmãos o odiavam sem motivo. Mas, seu pai o amava, porque seu pai era um profeta.

Vê como isto foi com Jesus? Deus amou a seu Filho, mas, os irmãos, os fariseus e saduceus, O odiaram porque Ele podia curar os enfermos e predizer coisas e ver visões e interpretar. Vê o que eu quero dizer? “Eles
O odiaram sem causa.”
323 E o que eles fizeram a José? Alegaram que estava morto e o jogaram num fosso. Tomaram a túnica en-

sangüentada de sete cores que seu pai...
324 Há somente sete cores no arco-íris. E o arco-íris, sabemos o que o... Nós chegaremos nisto mais tarde,

eu penso, hoje à noite. O arco-íris aqui sobre Ele, Jesus, onde Ele tem parecer como pedra de jaspe e Sardes e
um arco-íris. Um arco-íris é um pacto. E isso era o pacto de Deus sobre José.
325 E, então, eles mancharam sua túnica de sangue e a levaram de volta ao seu pai e de que ele, supostamen-

te, estava morto. E... mas, ele foi levantado do fosso e foi posto numa numa... vendido a faraó, em lugar no
Egito e umum general tomou custódia. E quando o fizeram, ele... uma coisa má se levantou contra ele e o
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jogaram na cadeia. E ali ele profetizou e disse a dois homens onde um iria e onde o outro iria; copeiro e
um e um padeiro, por causa de seus sonhos.
326 E então ele foi exaltado dali até à destra de faraó. E nenhum homem podia se por em contato com faraó;

somente através de José.
327 Observe isto, agora o... quando José então foi vendido aos egípcios. E observe, tudo que ele fez tipificou

Cristo. Olhe a este copeiro e a este padeiro ali e ambos tiveram sonhos. E Jesus, quando Ele estava em sua
casa de prisão...lembrem-se: José estava na prisão. E quando Jesus esteve em sua prisão: Como? Pregado
numa cruz. Ali estava um salvo e um perdido. José, quando ele estava em sua prisão, um se salvou, um se
perdeu.
328 E notem, então, depois que Jesus foi tirado da cruz, Ele foi exaltado ao céu e se assentou à mão direita

do grande Espírito, Jeová. “Nenhum homem pode vir a Deus senão por mim.” Nenhuma ave-maria, nenhum
bendito isto ou bendito aquilo; mas, através de Jesus Cristo, o único Mediador que há entre Deus e o homem
(uh-huh), aquele precioso corpo que Deus se fez Tabernáculo entre nós, o qual tomou o Nome de Deus. E
Deus tomou o nome humano. Deus tomou...
329 Olhe aqui. No princípio, quando Adão...Eu somente não posso sair disto; parece como que alguém não

O está captando em algum lugar. Olhe! No princípio... deixe-me lhes mostrar algo novamente; o Espírito
Santo me adverte a fazer isto. Estou deixando o meu tema por um minuto: Quando as primeiras notícias chegaram à glória de que o filho, Adão, havia se perdido, enviou Deus um anjo? Enviou Ele um filho? Enviou
Ele alguém mais? Ele mesmo veio para redimir seu filho perdido. Aleluia! Deus não confiou isto a ninguém
mais a não ser Ele mesmo. É a... “nós somos salvos,” a Bíblia disse: “pelo sangue de Deus.” O Deus mortal
foi... o Deus imortal foi feito mortal a fim de tirar o pecado, para ser o Cordeiro, ele mesmo; para entrar na
glória, velado e com o seu próprio sangue perante Ele, além do véu.
330 Agora, José, ali no Egito, onde ele foi e ali ele foi exaltado de sua prisão para a destra de faraó e foi feito

o vigia. E tudo prosperou nos dias de José.
331 Agora, quando Jesus retornar, mesmo o deserto florescerá como uma rosa. Ele é o Filho da Prosperida-

de, tipo de José.
332 Eles puseram José em... o general o tinham em sua casa; tudo que ele fazia prosperava. Eles o coloca-

ram na prisão e a prisão inteira prosperou. Tudo que eles faziam, isto prosperava. E quando ele foi exaltado o
mais alto e faraó... o mais próximo de faraó, tudo no Egito prosperou acima de qualquer coisa no mundo.
333 Quando Ele retorna, isto será uma terra de prosperidade. Os velhos desertos florescerão e haverá ali-

mento em todo lugar. Nós poderemos, cada um, assentar-nos sob nossa própria figueira e rirmos e regozijarmos e vivermos para sempre em sua presença, quando Ele voltar como Rei.
334 Ele era Filho do Homem: Profeta. Amém! Ele era Filho do Homem: Sacrifício, Sacerdote. Ele é Filho

do Homem, como Rei: o Filho de Davi, sentado sobre o trono de sua majestade. Filho do Homem! Ele é esse
Deus manifestado como Filho do Homem. Ele desce e se torna homem para tirar o pecado do mundo. Ele se
torna homem, como um profeta. Ele se torna homem, como um Sacerdote. Ele se torna homem, como Rei:
Rei do céu, Rei dos santos, o Rei eterno, sempre foi Rei, sempre será Rei, Rei eterno!
335 Agora, notem então, José, antes que José viesse, eles tinham de soar a primeira trombeta. E o povo cla-

mava: “Dobre o joelho para José!” Não importava o que o homem estivesse fazendo; se ele estava vendendo
um produto na rua, quando aquela trombeta soasse, ele dobrava o seu joelho. Um homem estava quase pronto para estender a mão e pegar o seu dinheiro, mas, ele dobrava o seu joelho: José estava vindo. Oh! E
ooo eunuco estava preparado para fazer o seu ato. E o que ele fazia? Ele tinha que parar. José está vindo, a trombeta soava.
336 Num destes dias todas as coisas, mesmo o tempo, se deterá. Quando a trombeta de Deus soar e os mor-

tos em Cristo ressuscitarem e, na manhã, romperá a eternidade, brilhante e harmoniosa. Todas as coisas
dobrarão o joelho: “Todo joelho se dobrará e toda língua O confessará.” (Comece agora. Os pecados de
alguns homens vão antes e a outros o seguem.)
337 Mas, agora notem o que tem tomado lugar. Quão glorioso! Quando José, então... depois que ele se casou

com uma gentia e recebeu uma família, Efraim e Manassés, seus filhos. Você notou, no fim, quando José...
Jacó começou a abençoar Efraim e Manassés? Quando ele começou a colocar as suas mãos, ele colocou Efraim à sua direita e Manassés à sua esquerda, para ter a mão direita abençoando o mais velho. Mas, quando
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ele começou a orar, suas mãos se cruzaram e ele deu ao mais jovem a bênção da mão direita, ao invés de dar
àquele que estava à sua direita.
338 E José disse: “Não assim, pai. Disse: “Tu tens colocado a bênção sobre Manassés, ao invés de Efraim.”
339 E ele disse; “Deus cruzou a minha mão.”
340 O que? Dos judeus, os mais velhos, os primeiros escolhidos de Deus, através da cruz vem a bênção de

volta aos gentios para tomar a Noiva! A bênção vem através da cruz, desde os judeus para os gentios. Rejeitado; eles rejeitaram; eles rejeitaram a cruz; consequentemente Ele tomou a Noiva Gentia.
341 Agora, quando José, antes disto, quando ele estava magoado por seus irmãos os quais... eles haviam

estado fora do companheirismo durante muitos anos; os judeus.
342 Agora observe: nós estamos voltando a Zacarias agora, onde eles gemem e choram e lamentam e mes-

mo as famílias se separarão a si mesmas das outras. Saem e dizem: “Como nós fizemos isto? Como, em que
ocasião, poderíamos ter feito isto? Quando eles dizem: “Onde Tu recebeste estas feridas, estas marcas em
Tuas mãos? “ Mesmo aqueles que O traspassaram. Ele virá nas nuvens e eles O verão, mesmo aqueles que O
traspassaram. E cada casa se lamentará e eles chorarão. Eles não saberão o que fazer.
343 E quando José... Você sabe a história. Quando ele viu aos seus irmãos e fez como se não pudesse falar

hebreu e tomou o intérprete para interpretar por ele. E ele não podia falar hebreu, ele atuava desta maneira,
mas, ele desejou averiguar. E então, finalmente, certo dia, quando trouxeram o seu irmãozinho. Você notou
que foi Benjamim que inflamou a alma de José?
344 O que é hoje que vai inflamar o nosso José, Jesus? Esta jovem Igreja que tem estado ali naquela terra

distante, que tem guardado os mandamentos de Deus e é um povo nascido de novo que tem se ajuntado na
Palestina e sido restaurado de volta. Aquela estrela de Davi, de seis pontas, a bandeira mais velha no mundo;
uma nação que tem nascido nos últimos poucos anos. Ali está Israel!
As nações estão se quebrando, Israel está despertando,
Os sinais que a Bíblia predisse;
Os dias dos gentios estão contados, com muito horrores;
Retorne, ó dispersos, ao seu.
O dia da redenção está perto,
Os corações dos homens estão desfalecendo de temor;
(olhe a sua Vinha vir à Luz.)
Sejam cheios com o Espírito Santo; suas lâmpadas adereçadas e
limpas;
Olhe para o alto! A sua redenção está próxima.
Falsos profetas estão mentindo, a verdade de Deus estão negando,
Que Jesus, o Cristo, é o nosso Deus;
Glória! Mas, a Revelação veio!
Assim que nós caminharemos onde os apóstolos têm pisado.
(Exatamente no seu mesmo lugar)
Pois, o dia da redenção está perto,
Os corações dos homens estão desfalecendo de temor;
Sejam cheios com o Espírito de Deus, as suas lâmpadas
adereçadas e limpas;
Olhe para o alto! A sua redenção está próxima. (Oh)
345 Ó José, quando viu o pequeno Benjamim ali de pé! Esse era o seu irmãozinho. Ele viu o pequeno Ben-

jamim, nessa ocasião tão jovem, sentado ali. As tribos dada terra, ou os judeus, retornam de volta ali onde
haverá cento e quarenta e quatro mil deles ali em pé, para receberem Cristo, quando eles O virem vindo. Eles
dirão: “Eis, este é o nosso Deus por quem temos esperado? Então eles verão as feridas... “De onde vieram
estas feridas?”
346 Ele disse: “Da casa de meus amigos.”
347 E eles se lamentarão e chorarão. E cada família, suas tribos de Davi e Naftalí e todos se separarão a si

mesmos, cada família, e chorarão e eles mesmos quando O virem ali, de pé, no ar: Aquele que eles traspassaram.
348 O que será a sua mensagem? Observe o que José disse. Quando disse...
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349 Observe uma outra coisa: Quando José tomou os filhos diante dele, ele os olhou, ele havia visto o pe-

queno Benjamim. Ele havia visto Efraim, ele havia visto o restante deles ali, a.. Gade e todos eles. E ele... As
doze tribos, as dez tribos então, em pé perante ele. Ele havia visto todos eles ali, de pé. Ele sabia que eles
eram seus irmãos. E ele olhou no pequeno Benjamim, diretamente, começou a se fazer um nó em sua garganta. Ele sabia que eram os seus. O que disse ele? “Que todo homem me deixe!” O que sucedeu à sua esposa e
filhos? Eles foram para o palácio.
350 Para onde irá a Igreja gentia, no rapto? Para um Palácio. A Noiva, (aleluia!), a Noiva será tirada da terra,

no rapto. Então, quando Ele retornar, a sua noiva não está ali quando Ele se dê a conhecer a seus irmãos, os
judeus, aqueles que O traspassaram, aqueles que O rejeitaram. Mas, sua esposa e seus seres amados, seus
amigos mais chegados ali, seu seu próprio companheiro enviado por Deus se assentou no templo.
351 E quando ele olhou, ele disse que eles eram... Eles não sabiam; eles se assentaram sob este grande prín-

cipe e eles começaram a dizer um ao outro: oh, acerca destas coisas que eles haviam feito!
352 Eu creio que foi Efraim... ou não Efraim, mas, eu esqueci quem era nessa ocasião aquele que... que dis-

se:
“Bem, não deveríamos ter matado o nosso irmão José.” Disse; “Você vê, nós estamos recebendo pelo que
nós fizemos," Rubens. Rubens disse: “2ós não deveríamos ter matado o nosso irmão,” disse, porque, você
vê, "nós estamos recebendo pelo que nós fizemos.”
353 E José ali, de pé; não pensavam que ele podia entender o hebreu, mas, ele o conhecia.
354 Alguns pensam: “Ele não pode entender o falar em línguas,” Mas, Ele conhece tudo acerca disto. Sim,

Ele conhece. O reino gentio começou com o falar em línguas e interpretações, na cabeça de ouro (a primeira
cabeça) antes que caísse. O que pôs fim a essa primeira dispensação gentia? Uma Escritura de línguas desconhecidas na parede e um homem ali que podia interpretá-la e dizer o que ela era. Isto sai da mesma maneira.
Amém! Entrou e sai da mesma maneira.
355 Eles pensaram que ele não pudesse entender a língua que eles estavam falando, mas ele a conhecia. E

disseram: “Vêem o que temos recebido? ”
356 E José, então, vendo que eles estavam tristes pelo que haviam feito...
357 Agora, Ele vê a tristeza e os pesares deles por Lhe haverem rejeitado, assim que Ele tem um nó em sua

garganta, nesta ocasião. Ele está pronto para despedir a sua Igreja da terra, levá-la para a glória. Então retorna, e então, todas as tribos da terra se lamentarão.
358 O que eles fizeram? Rubens e todos eles começaram a chorar; eles disseram: “Oh! Oh!” Eles temeram e

disseram: “Este é ele. Agora sabemos que vamos pagar por causa disto. Agora ele irá nos matar. Agora ele...
sabemos que vamos ser destruídos, agora mesmo, porque este é José que tem estado tanto tempo longe de
nós. Este é José, o nosso irmão; agora vamos realmente pagar por causa disto.
359 Ele disse: “Não vos irriteis convosco mesmos. Deus fez isto para preservar vida.”
360 O que Deus fez? Por quê os judeus rejeitaram Jesus? Assim que nós, gentios, assim que o povo que Ele

chamou para fora, por causa do seu nome ... Deus fez isto para preservar a vida da Igreja gentia, a Noiva.
361 Todas as tribos que O rejeitaram lamentarão. Eles se esconderão em cavernas e em rochas e coisas. Eles

andarão pelas montanha. Eles O rejeitaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa d’Ele. E cada
família em Israel se separará; as famílias se separarão uma das outras e dirão: “Por que nós fizemos isto?
Como chegamos a rejeitá-Lo? Como? Ai está Ele. Ai está o Deus por quem nós esperávamos. E ai está Ele
com as marcas de cravos em suas mãos e nós a fizemos.
362 Isso é exatamente o que esses irmãos disseram, ai mesmo, quando eles voltaram e disseram: “Ai está

José a quem nós vendemos.
363 Ele disse: “Eu sou José, o vosso irmão, a quem vós vendestes ao Egito.
364 “Oh!” Eles ficaram espantados e estavam chorando e gemendo e correram um para o outro. “O que po-

demos fazer?”
365 Ele disse: “Não vos irriteis convosco mesmos, porque foi Deus quem fez tudo isto. Deus me enviou à

frente.”
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366 Deus criou todo homem: branco, preto, mulato, amarelo; todo homem. Deus criou todo homem. Ele

criou o gentio, criou o judeu. Ele criou a todos e tudo isto é para a sua glória. Os judeus tiveram que ser rejeitados, para que se pudesse tomar uma Noiva Gentia.
367 Este é o motivo que tem todos estes tipos. Assim que a Noiva Gentia e as suas descendências com ela,

essa gloriosa Igreja Pentecostal lavada no Sangue do Cordeiro, com todo o poder da ressurreição vivendo
neles, o ressuscitará, algum dia, no rapto (num momento, num piscar de olhos) para ir estar na Presença de
Jesus, enquanto Ele retorna novamente (e despede todas as coisas) para dar-se conhecer a Si mesmo a seus
irmãos.
368 Vigie o que a Escritura diz aqui, em encerramento. Oh!

Eis que vem com as nuvens, todo o olho o verá, (agora, Ele está falando acerca da segunda
vinda; não do rapto) e até os mesmos que os traspassaram,...
369 O capítulo 7, o verso primeiro.... ou o 70 verso do primeiro capítulo:

...todo olho o verá, até os mesmos os que O traspassaram; e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Sim. Amém
370 Então Ele dá aquela grande, grande citação. Quem é Este? Que é Este a quem eles estão olhando?

Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou A e Z... (o A e Z, do alfabeto grego)
371 Atos 2:36, o ... Como Pedro disse: “2ão há nenhum outro nome dado sob o céu, no qual o homem pos-

sa ser salvo.” Ou não, eu lhes peço perdão (estou citando errado), ele disse: “Saiba, pois, com certeza toda
casa de Israel; que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o tem feito Senhor e Cristo.”
372 João 14:7 e 12, Tomé disse: “Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta.
373 Disse: “Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido?” Disse: “Quem me vê a mim vê o

Pai; e como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos Um.”
374 Eu disse isto certa vez, para uma pessoa. A dama disse: “Só um momento, Sr. Branham.” Disse: “Você

e a sua esposa são um, também.”
Eu disse: “Mas, não dessa maneira.”
Ela disse: “Eu lhe peço perdão.”
Eu disse: “Você me vê?”
Ela disse: “Eu vejo.”
Eu disse: “Você vê a minha esposa?”
Ela disse: “Não.”
375 Eu disse: “Então eles são de uma maneira diferente. Ele disse: Quando tu me vês, tu tens visto o Pai.”

Assim que foi o suficiente com isso.
376 Assim que em São João ou I João 5:7 ao 8, todos vocês que estão anotando: João 5:7 ao 8, a Bíblia dis-

se... o orador, o mesmo homem que escreveu esta Revelação (Apocalipse) que Jesus lhe deu. Ele disse:
“Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra (a Palavra é o Filho)... o Pai, a Palavra e o Espírito
Santo: estes três são um. Há três que testificam na terra: água, sangue e Espírito; e eles concordam, não são
um, mas, concordam em um.”
377 Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Pai ou o Fia lho sem ter o Espírito Santo.

Correto. Mas você... e água, sangue e Espírito, esses são os elementos de que se necessitam para entrar no
corpo dele.
378 Quando o nascimento natural toma lugar, qual é a primeira coisa que sucede quando uma mulher está

dando à luz a um bebê? A primeira coisa é água; a segunda coisa é sangue (é isto certo?). A próxima coisa é
espírito: o bebê contrai a sua respiração e começa a respirar.
379 Água, sangue e Espírito; isto constitui o nascimento natural, também o nascimento espiritual. Batismo

na água, no nome de Jesus Cristo, justificação pela fé, crendo no Senhor Jesus Cristo: água. Qual é o próximo? Sangue: santificação, limpando totalmente, tirando-a.
380 Ai está onde vocês, povo nazareno, falharam. Vocês chegaram somente a essa distância e não seguiram

mais adiante. O vaso que é santificado no altar, está pronto para o serviço, mas, não em serviço. “Bemaventurado são aqueles” (beatitude) “que têm fome e sede por justiça, pois eles serão saciados.” O vaso que é
santificado, isto é verdade.
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381 Isto é como a virgem. A palavra virgem significa “pura, santa, não adulterada, santificada.” cinco ti-

nham óleo e cinco não; cinco eram cheias e as demais, somente permaneceram em santificação. “Recebestes
o Espírito Santo desde que crestes?” Vocês batistas? Presbiterianos?
382 “Nós nem sabemos se há algum Espírito Santo.”
383 “Então, como fostes batizados?” (uh - huh)
384 Depois que ele havia posto as suas mãos sobre eles...foram então..., depois de serem salvos e santifica-

dos, foram cheios com o Espírito Santo. Certo.
385 Água, sangue, Espírito. Jesus veio para lavar e limpar e para santificar uma Igreja para que Ele possa vir

e viver nela. Com o seu próprio sangue. Ele deu o seu próprio sangue nascido de Deus para que Ele pudesse
nos limpar de nosso nascimento sexual e nos dar um vaso santo e santificado, para que Ele Mesmo pudesse
vir.
386 “Um pouco mais e o mundo não me verá; todavia vós me vereis porque Eu (pronome pessoal) estarei

convosco, mesmo em vós, até o fim da consumação.” Amém! “Através de todo o caminho, Eu estarei convosco e em vós. As obras que Eu faço vós as fareis também. Estes sinais seguirão os que crêem.” Deus na
Igreja. Oh, que coisa! Deidade. “Há três que dão testemunho no céu: Pai, Palavra (Filho), Espírito Santo:
Eles são Um.”
387 Agora, você pode ser salvo sem ser santificado. Você pode ser santificado e não ter o Espírito Santo;

isto é certo: o espírito santificado sem ser cheio. Santificando o seu coração, limpando o seu coração sem
enchê-lo com algo. Ai é onde eles dizem, quando o espírito imundo sai de um homem, “ele anda por lugares
áridos. Volta, encontra a sua casa toda adornada e entra. O último estado dessa pessoa é muitas vezes (sete
vezes) pior do que era no princípio.”
388 Isto é o que sucedeu a vocês, peregrinos da santidade e nazarenos e assim por diante. Vocês aceitaram;

quando o Espírito Santo vem, começa a falar em línguas e a dar sinais e maravilhas, vocês O chamaram “o
diabo” e blasfemaram das obras de Deus, O chamaram “uma coisa imunda.” E vocês vêem aonde a sua Igreja se foi? Saia disto! A hora está aqui, a Revelação de Jesus Cristo está sendo ensinada: Deus revelado no
poder de Sua demonstração do Espírito Santo. Amém. O dia da redenção está perto.
389 Agora, deidade nele, I Timóteo 3:16:

...sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade: pois Deus foi feito manifesto em carne,... visto dos anjos,... crido no mundo e recebido acima, na glória.
390 Oh! somente segue e segue sem parar. Mas, onde estamos agora? No fim do verso 8.
391 Hoje à noite nós começamos oo verso 9, A VISÃO DE PATMOS. Oh, há grandes coisas armazena-

das para nós. Vocês O amam?
Eu O amo, Eu O amo
Porque Ele, primeiro, me amou;
E comprou a minha salvação
2o madeiro do calvário.
392 Vocês realmente O amam? Tem, o próprio Deus, Se dado a conhecer a vocês? Tem sido revelado que

Ele é o Filho de Deus, Jesus Cristo? Deus manifestado em carne para tirar o pecado. Ele está se revelando a
Ele mesmo, nestes últimos dias, em suas Igrejas, dando a Si mesmo a conhecer.
393 Agora, estas mesmas coisas que continuam entrando na Igreja, vigie e veja ao final desta mensagem

que... se a Bíblia não diz que estas coisas devem tomar lugar. Exatamente. Vê se eles não fizeram exatamente
na era de Éfeso e a na de Pérgamo, Tiatíra, descendo, cada era.
394 Disse como Lutero faria e como Wesley faria. E como esta denominação pentecostal entrará numa con-

dição de Laodicéia, morna; mas, no meio disso, Ele tiraria o povo. Isto é certo. Exatamente. Estamos no fim.
Oh, estou tão feliz. Eu... oh, como eu mesmo me vejo dissipando e olho em meus amigos e coisas e vejo o
mundo e o e o caos em que estão. E então pensar que a vinda do Senhor está se aproximando. Estamos no
tempo do fim da era.
395 Os corações dos homens estão caindo de temor. Em todo lugar, todo mundo, somente... nas linhas e no

rádio, todo o tempo. “Estejam prontos para um ataque aéreo. Levem isto para dentro, levem aquilo para den-
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tro, desçam ao porão. ” Como você vai se esconder disto? Você não pode se esconder disto. Esta coisa entrará quarenta e cinco metros na terra, por duzentos e quarenta e um quilômetros quadrados. Porque, o choque
disto iria ... atingir aqui, isto sacudiria Indianápolis até a derrubar por terra. Porque, isto somente explodiria
Indianápolis aos pedaços, atingiria bem aqui em Louisville; vê, um destes. É difícil de dizer o que eles têm
além disso.
396 E olhe, você não tem que ter...Você não...A Rússia não tem que fazer isso. Cuba pode fazer isso; qual-

quer lugarzinho pequeno. Um um pequeno, lugarzinho do tamanho de Alcatraz mais além pode fazer isto,
cobrir o mundo inteiro. A única coisa que eles têm que fazer é somente alinhá-la e puxar um cordão. Você
não precisa de nenhum exército; você somente precisa de um fanático para o fazer nas mãos do diabo. Isto é
exatamente correto. Ele o faria e então a coisa inteira terminaria. Está tudo acabado, então.
397 Mas, oh, deixe-me dar-lhe esta bendita coisa! Quando nós vermos isso tão próximo, quando vermos que

isto poderia suceder antes do amanhecer. Lembre-se, a Igreja vai ao lar antes que isto suceda. O rapto acontece, antes.
398 Agora, para que você não fique totalmente torcido, lembre-se, Jesus disse: “Como foi nos dias de Noé,

como foi nos dias de Ló. ”Lembrem-se, antes qualquer chuva caísse, Noé estava na arca. Vê? Noé estava na
arca. Ele foi levado através da... Noé era um tipo dos judeus, mas Enoque foi ao lar sem haver morrido. E
quando Noé viu que Enoque se foi, ele soube que era tempo de começar esta arca. Correto. Isso foi o sinal
para Noé, quando Enoque foi ao lar. E tão logo a Igreja gentia seja tomada, então Ele se dará a conhecer a
Israel. Vê? Isto é correto.
399 Lembrem-se, nos dias de Ló, como Jesus disse, antes que uma faísca de fogo atingisse a terra, aquele

Anjo disse: “Apressem-se! Rápido! Saiam daqui, porque não posso fazer nada até que vocês hajam saído.”
Antes de algum fogo atingir, Ló e a sua família estavam do lado de fora e tinham se ido. Desta forma, que o
rapto virá antes que a tribulação comece.
400 A tribulação, muita gente tem tudo isto misturado; mas, vamos endireitar isto durante esta semana, o

Senhor permitindo, pela ajuda do Senhor. Lembre-se; você está esperando um período de grande tribulação,
que foi... se você o tipificar na Bíblia, esses foram os dias de angústia de Jacó, você vê, quando ele estava
angustiado. Isto não tem nada a ver com os gentios; o gentio não tem nada a ver com isto. Não há tipo na
Bíblia para isto. A Igreja Gentia é raptada!
401 E você está esperando que a água se transforme em sangue e coisas assim; isso vem a suceder novamen-

te com Israel, ali com Moisés e Elias, quando eles regressem. Elias, pela quarta vez, regressa novamente. E o
Espírito de... nenhum destes estava morto; ou Moisés morreu. Eles não sabiam onde eles o enterraram. Ele
foi confinado para ressuscitar em algum lugar entre aquele tempo e ali; porque, no Monte da Transfiguração,
ali estava ele falando com Jesus. Ou não estava? Vê?
402 Portanto, eles voltarão e serão mortos e prostrados na rua espiritual chamada “Sodoma”, onde nosso

Senhor foi crucificado: Jerusalém. Eles estarão pregando aos judeus e ferirão a terra e fecharão os céus e
assim por diante, desta maneira. E o fim do ministério gentio continuará [*carry over: se transportará, ou
cruzará - 2T] e conectará com isso, e os gentios irão ao lar e esse ministério seguirá adiante. Ali será a ruína
de todas as coisas. Dois terços da terra caiu e tudo mais. Quando esses cadáveres, prostrados nas ruas, durante três dias, observe que tipo era.
403 Olhe nestas fotografias que eu recebi da América do Sul, quando eles mataram aquele missionário pen-

tecostal ali e sua esposa, jogados na rua. E eles e duas criancinhas, uma menininha com o seu pequeno estômago inchado assim; eles nem sequer os enterraram. Caminhavam por ali e cuspiam em suas...Neles, assim,
durante três ou quatro dias. O irmão Kopp tirou as fotografias; eu as tenho em minha casa. Vê? A maneira
em que o fazem! Então, eles mandam presentes uns aos outros.
404 Olhe como esses tipos na Bíblia, você verá que a Igreja irá fazer isso. Certo. E está à mão e movendo-se,

agora mesmo, como uma serpente, agora mesmo, somente tão sutil como possa ser; sinal das coisas, aqui
diretamente.
405 Olhem na profecia que o Senhor me deu em 33, como isto sucederia: “Eles iam permitir a mulher votar

e estão votando. Elas elegeriam a pessoa errada. “ Sete coisas me foram dadas e cinco delas já têm sucedido.
A próxima coisa foi uma grande mulher, uma Igreja, um poder ou algo, para controlar os Estados Unidos e
governar. Então vi isto se assentando ali como cinzas, onde havia chegado ao fim. Era o tempo final.
406 Disse: “Eles teriam uma máquina que poderia se dirigir, que não tinha que ter nenhum motorista den-

tro.” Eles acabaram de a aperfeiçoar. Disse: Onze anos... o Espírito Santo me disse... Lá está, no papel, como
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o Espírito Santo me disse. Onze anos antes que a linha Maginot fosse construída, eu disse: “Os alemães...
América deverá somente... o presidente Roosevelt será o velhaco de todos eles.” E, isso é certo; ele foi; não
ferindo o sentimento de vocês democratas. Mas eueu lhes estou dizendo, isto já não é um democrata ou
republicano, isto é Jesus Cristo o Filho de Deus, de quem nós estamos falando. Eu não sou nem democrata
nem republicano; eu sou um cristão. Assim, então, que eles... qualquer coisa que fosse... mas, você nota ali.
407 E olhem aqui, o outro dia, se você deseja ver que bando de renegados são, tomando aquelas máquinas e

preparando-as aonde toda vez que você votasse para o Sr. Nixon você tinha que votar neste outro indivíduo,
ao mesmo tempo. Oh! J. Edgar Hoover arrancou as máquinas. Quantos têm lido isto? Porque, certamente,
está em todos os jornais, noticiários e tudo mais. Você vê aonde estamos?
408 Não há nada mais honesto a não ser Cristo. Amém. Oh, aquele Bendito e Velho Livro! É Isto mesmo.

Esse é único que lhe diz quem você é, de onde você vem, e para onde você está indo. Sim, senhor, este bendito e Velho Livro. Oh, isso me faz amá-LO. Você não o ama?
Fé no Pai, fé no Filho
Fé no Espírito Santo; estes três são um;
Os demônios tremerão e os pecadores se despertarão;
Fé em Jeová faz todas as coisas tremerem. Amém!
409 Que grande dia está perante nós, amigos. A Revelação de Jesus Cristo que Deus deu ao seu anjo e veio e

notificou isto a João, para que isto pudesse ser conhecido através das Eras da Igreja, a coisa que está armazenada para nós.
410 Que o Senhor nos abençoe. Agora, enquanto nos colocamos de pé. E quem quer que esteja tocando o

piano, nos dê um pequeno tom, se você quiser: Leva tu contigo o nome de Jesus.
411 Agora ouça: Não há nenhuma dúvida que há estranhos aqui, entre nós, no tabernáculo, nesta manhã. E

eu desejo que você os cumprimente. Convide-os para irem ao lar com você e o demais e dê a todos as boasvindas. Eu quero que todos estejam seguros de fazer isso.
412 E lembrem-se: o culto começará horas hoje à noite às sete e, às sete e meia, eu estarei falando da Visão

de Patmos. Amanhã à noite, o Senhor permitindo, eu estarei falando sobre a Primeira Era da Igreja, Éfeso, na
Era da Igreja.
413 Agora vamos cantar “Leva tu contigo o 2ome de Jesus” na canção de despedida de nosso pequeno ta-

bernáculo. E que todos cantem, agora, está bem:
Leva o nome de Jesus contigo,
Filho da tristeza e da angustia;
Isto te dará gozo e te confortará,
Leva-O em todo lugar onde fores.
2ome precioso, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu!
2ome precioso, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu!
414 Agora, antes de cantarmos o próximo verso, quero que os metodistas, batistas, pentecostais, católicos,

nazarenos, peregrino da santidade, para que todos somente procurem, estreitem as mãos com alguém na sua
frente, no seu lado, atrás de você; diga: “Peregrino cristão, amigo, eu estou feliz de tê-lo aqui, nesta manhã;
feliz de ter companheirismo contigo, ao redor das coisas de Deus. E eu sei que tivemos um grande tempo;
espero vê-lo aqui novamente, hoje à noite.” Algo como isto, assim cumprimentem as pessoas, na sua frente,
atrás de você, em sua volta!
2o nome de Jesus há reverência,
(Vejo você hoje à noite, irmão)... pés
Rei dos reis do céu nós O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.
Ó nome precioso, ó quão doce!
Esperança da terra e gozo do céu!
2ome precioso, ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu!
Até nos encontrarmos! Até nos encontramos!
Até nos encontrarmos aos pés de Jesus!
Até nos encontrarmos aos pés de Jesus!

A Revelação de Jesus Cristo

Deus seja contigo até nos encontrarmos, novamente!
415 Agora, enquanto inclinamos as nossas cabeças:

Até nos encontrarmos! Até nos encontrarmos!
(O Irmão Neville termina com oração - Ed.) .......................

Maiores Informações
TABERNÁCULO EVANGÉLICO A VOZ DE DEUS
www.palavracriativa.org.br
E-mail: palavracriativa@uol.com.br

Página 32 de 36

