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[#40 – Hinos Que Vivem –Ed.] 

...vamos nos colocar de pé. 
Ele foi moído por causa das nossas iniquidades; 
Verdadeiramente, Ele levou sobre Si as nossas 
dores, 
E pelas Suas pisaduras nós fomos sarados. 

1. Agora, com cada coração focado Nele, vamos cantar 
mais uma vez em adoração, com gratidão, esta noite. 

Deixe nosso Senhor Jesus ter a preeminência neste 
culto esta noite. Apenas acalme seu espírito e esteja 

focado. 

Ele foi moído… 

2. Faça Ele o centro da sua adoração. Veja somente Ele. 

Quero que os diáconos me ajudem no exterior, 
acalmem todos, deixem todos calmos agora. Todos 
vocês nos quartos, deixem seus corações e mentes 

focados em nosso Senhor Jesus. 

E pelas Suas pisaduras fomos sarados. 

3. Oh, vamos cantar: Sobre a Cruz, crucificado, em 
grande dor, Ele morreu. 

Sobre a Cruz, crucificado, em grande dor, Ele 
morreu 
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Doador da Vida era Ele 

Oh, ainda meu Senhor foi desprezado e 
rejeitado pelos homens, 
Este Jesus do Calvário. 

4. Pense nisso. Ele sangrou e morreu por mim e por ti. 

Ele foi ferido... 

Ele foi ferido… 

Faça isso ser pessoal esta noite. 
... por causa da minha transgressão. 

5. Aleluia! Graças a Deus. 

Foste moído por causa da minhas iniquidades. 

6. Verdadeiramente, Tu levaste sobre Ti as minhas 

dores, Senhor. 

7. Faça isso ser pessoal esta noite. 

Verdadeiramente, levaste sobre Ti as minhas 

dores 
E pelas Tuas pisaduras sou sarado. 

8. Ele sarou minha alma doente. 

Ele sarou minha alma doente 
Completamente me salvou, esta noite 

9. E Ele fará o mesmo para você, meu amigo pecador. 

… o mesmo para você. 

10. Oh, pense nisso. 

11. Ele é o mesmo ontem... 

Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, 

12. Este curador dos homens, pode curar seu corpo, seu 
espírito e sua alma, esta noite. Ele pode te curar 

quando você está ferido e machucado por seus 
problemas. 

13. Vamos levantar nossas mãos para Ele esta noite. 
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Foste ferido por causa das minhas 
transgressões. 
Foste moído por causa da minhas iniquidades; 

14. Oh, vamos ter reverência por Ele enquanto nos 

reunimos neste lugar, esta noite 

Verdadeiramente, levaste sobre Ti as minhas 
dores, Jesus. 

15. Oh, quão amo Ele, esta noite. 

E pelas Tuas pisaduras... 

16. Que esperança para os doentes, esta noite. 

... E pelas Tuas pisaduras sou sarado. 

17. Vamos cantar: Eu O amo, eu O amo, porque Ele primeiro 

me amou e comprou minha salvação... 

[#484 – Hinos Que Vivem –Ed.] 

Eu O amo, eu O amo 
Porque Ele primeiro me amou, 

18. Nisto está o Amor de Deus, não em que nós tenhamos 

amado Ele primeiro, mas em que Ele primeiramente 
nos amou e Se entregou para propiciação pelos nosso 

pecados. 

E comprou minha salvação 
No Madeiro do Calvário 

19. Oh, mais uma vez: Eu O amo, eu O amo. 

Eu O amo... 

20. Sim, Pai. 

...Eu O amo, 
Porque Ele primeiro me amou, 

21. Oh, você O ama, esta noite? Você quer render a sua 
vida para Ele? Você pode ter expectativa de receber 
Dele esta noite; para que isto possa ser um verdadeiro 

Calvário para você. A visão pode voltar tão nova para 
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você e trazer de volta esse primeiro amor em seu 
coração. 

No Madeiro do Calvário 

22. Mais uma vez, enquanto as últimas pessoas entrem e 

se assentem. Só entrem, amigos, mesmo vocês que 
acabaram de entrar, deixem tudo de lado e apenas 
entrem em adoração. Deixem o Espírito Santo apenas 

trazer o seu coração e mente sujeitos. Você veio para 
ter uma experiência esta noite. Você pode ter isto esta 
noite, neste lugar. Que momento que Deus nos deu. 

Que hora de renovar nossa visão e fé, esta noite. 

E comprou minha salvação 

23. Ele comprou pelo Sangue esta noite. Ele sofreu, 
sangrou e morreu por mim e ti. Enquanto Ele estava 
na Cruz, todos nós estávamos em Sua mente. Pense 

nisso. Isso não é psicologia, é real. 

24. Vamos inclinar nossas cabeças e fechar nossos olhos 

ao redor do edifício. 

25. Oh, Deus gracioso, nos inclinamos em humildade, Pai, 
porque isto é a nossa vida. Aquele Pão que foi partido e 

o Sangue que foi derramado, Tu disseste, “Isto é o Meu 
Corpo que será partido por vós. Isto é o Meu Sangue 
que será derramado por muitos para remissão dos 

pecados.” 

26. Pensamos em Abraão naquele dia em que 

Melquisedeque apareceu para ele com Pão e Vinho, e 
partiu o Pão e derramou o Vinho, dando a ele um 
Mistério, uma sombra dessa grande coisa que viria um 

dia, quando os homens e as mulheres que 
contornaram a Palavra voltariam, porque um caminho 
seria feito, um acesso seria dado novamente. O preço 

para nos tirar da loja de penhores seria pago. O 
caminho de volta para a Árvore da Vida seria feito 

aberto para cada um de nós. O véu que impedia nosso 
acesso seria rasgado, rasgado em dois, de cima para 
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baixo, para dar a cada filho e filha de Deus o privilégio 
de entrar novamente na Presença do Deus Todo-

Poderoso. 

27. Estamos aqui esta noite neste ano dois mil, Senhor. 

Desde que isso foi feito naquela primeira vez, depois o 
memorial disso foi guardado ano após ano pelos 
Cristãos. Aquele Sangue foi espargido sobre o 

Propiciatório para cobrir as Sete Eras da Igreja; foi por 
dois mil anos. No final, haveria um povo em pé na 
terra com a esperança deste mortal revestindo-se da 

imortalidade, e por e através deles, Tu terminarás este 
grande ministério reencarnado do Filho do Homem. 

28. Nós cremos que fazemos parte desse pequeno grupo 
em pé na face da terra esta noite. Por quê? Porque Tu 
vieste e revelaste isso para nós, Pai, mostrando-nos 

nossos nomes no Livro da Vida do Cordeiro; abriste 
este Mistério para nós para nos dar identificação. 

Então, oh Deus, nós percebemos o que este momento 
significa para nós, o que esta Páscoa... a maneira que 
ficamos, Pai, com esta percepção consciente, onde 

nossas almas podem entrar neste  evento, e a 
inspiração, a revelação desta  Palavra pode arder 
profundamente de novo em nossos corações, nossas 

mentes purificadas e edificadas, nossa visão, Senhor, 
se torna clara, nossa fé ungida para que nós, Senhor, 

possamos ter o propósito em nossos corações de 
estarmos crucificados para este mundo, que Cristo 
possa viver em nós. Tu morreste para que pudéssemos 

viver, Senhor. 

29. Agora, desejamos morrer para que Tu possas viver em 
nós, e viver e mostrar esta vitória e a razão da Tua 

morte para este mundo que rejeitou este grande 
Cristo, que foi exibido e manifesto nesta geração. 

Senhor, Tu prometeste que haverá uma testemunha 
final. 
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30. Então, Pai, esta noite nós viemos consagrando-nos. 
Nós estamos reunidos, tão agradecidos que Tu 

trouxeste nossos irmãos e irmãs em segurança para 
que todos pudéssemos estar reunidos neste único 

lugar, até os estrangeiros e os visitantes que Tu 
atraíste por Tua grande e poderosa Presença. Todos 
nós viemos com expectativa de ouvir de Ti esta noite 

que falarás expressamente e que a Palavra será 
vivificada para nós, e transcenderemos esta localização 
geográfica e física e seremos transportados para a 

realidade desta Escritura, deste Dia, deste evento e 
deste momento, e seremos trazidos em expectativa 

pelo que resta para se manifestar, Pai. Somente Tu 
podes fazê-lo ser real. Apenas os corações que são 
eleitos e predestinados para fazer parte dessa grande 

coisa, Pai, serão capazes de captar. 

31. Oramos para que Teu Espírito segure a todos, para 

que possam estar fixados, possam estar conectados 
esta noite, para que Tua revelação possa vir, Senhor, 
em uma maneira tão visual, em uma maneira tão 

clara, em uma maneira tão eficaz; em uma maneira 
tão personalizada. Onde o coração está com fome, 
onde a alma anseia por estas realidades, Deus Todo-

Poderoso, que traga fé, fé suficiente para esta Hora. 
Que traga o tipo de compromisso que esta revelação é 

designada e pretendida trazer. Que traga a rendição 
enquanto Teu Amor seja derramado em nossos 
corações. 

32. Que aqueles que nunca estiveram à Cruz, que nunca 
viram esta realidade, que arda profundamente em 
seus corações, o que esse dia significa – quando a 

questão do pecado foi resolvida, quando vemos a 
crueldade do pecado que trouxe nosso Salvador, o 

Santo Deus, o perfeito Filho de Deus, Aquele que  foi 
feito pecado por nós, Aquele que  pisou sozinho no 
lagar, Aquele que  foi julgado por nossos pecados e 

enviado ao Inferno, morreu como pecador na Cruz; 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

10 

nossa culpa sendo transferida a Ele para que Sua 
inocência pudesse ser transferida para nós. 

33. Que não seja alguma invenção de nossa imaginação, 
mas que seja exatamente como Tu pretendeste quando 

colocaste o altar de cobre como o primeiro lugar em 
que o crente viria e a primeira coisa que ele veria. E 
depois, aquela pia de cobre antes que ele pudesse 

entrar mais profundo nesta caminhada, até chegar 
àquele Propiciatório onde ele estaria na Tua Presença, 
onde o Sangue fala coisas melhores e satisfaz as 

demandas justas daquela Lei Sagrada sob aquela 
tampa de ouro que foi espargida com aquelas sete 

gotas de Sangue. 

34. Permita-nos ver novamente este altar de cobre onde o 
Sacrifício foi morto, onde o Sangue foi derramado. 

Aquela Fonte foi aberta, fluindo das veias de Emanuel, 
onde os pecadores mergulhados sob aquela 

inundação, ao longo dos anos, realmente perderam e 
podem perder esta noite suas manchas de culpa. 
Bendita seja a Fonte de Sangue, que por nós 

pecadores verteu. Conceda-o, Pai. 

35. Que Teu Espírito Santo apenas nos guie e nos lidere 
em tudo o que deve ser dito e feito. Que seja uma 

experiência real para cada coração esta noite. Nós nos 
comprometemos. Coloca esse espírito de concentração 

em todos. Traga todos os corações e mentes na atitude 
correta. Coloca a reverência que devemos ter. Faça real 
como apenas Tu podes fazer essas coisas reais para 

nós, Pai. Que Tu o concedas, Senhor, para que no final 
possamos ser um povo melhor para servir ao Seu 
propósito nesta Hora. Em Nome de Jesus Cristo, 

oramos, amém.  

36. Deus os abençoe ricamente. Damos a vocês boas-

vindas em Sua casa esta noite. Certamente, damos 
boas-vindas a todos os santos de Granada e Tobago. 
Deus os abençoe ricamente. Deus fez um caminho 
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para vocês virem e estamos felizes por estar em 
companheirismo com vocês ao redor da Palavra. Esta 

semana é a maior semana de todas que qualquer 
homem já conheceu. Que seja uma semana em que 

teremos uma experiência que mudará as nossas vidas, 
porque o fundamento de nossa esperança, o 
fundamento de nosso Cristianismo, é o que estamos 

comemorando nesta semana. 

37. Para todos os jovens, e todos que serão batizados 
neste fim de semana, e todos vocês que são cristãos, 

que esteja em seu coração, alma, e mente, que Deus 
possa lidar com você de tal maneira que você possa 

revisitar o Calvário, a tumba vazia; que possa saber o 
que é ser Cristão. Que o Espírito Santo que foi 
disponibilizado por meio disso, que voltaria para trazer 

o Novo Nascimento, e liderar os filhos e filhas de Deus 
novamente para uma plena e completa Redenção, 

possa ser a porção para cada um cujo coração tem 
fome desta justiça; cuja alma deseja este 
companheirismo. Certamente, eu desejo isso para 

mim. Esse é o meu propósito. 

38. Gostaria de chamar sua atenção esta noite para o 
Livro de Lucas, capítulo 23. Orei e pedi a Deus, e 

estou lhes pedindo esta noite... O tipo de mensagem 
que tenho, não é o tipo de mensagem em que você 

apenas se senta e olha para a pessoa ao seu lado e 
escuta de vez em quando; você não receberá nada. O 
tipo de mensagem que tenho para pregar, e vim com o 

propósito de pregar esta noite, você precisa ter 
concentração a cada segundo do culto; cada minuto do 
culto. Para que possa receber, e se o culto realmente 

puder ser benéfico para você e ter algum valor 
duradouro para você, seu corações e mentes precisam 

estar fixados ao propósito do porquê você veio aqui 
esta noite. 

39. Lucas 23. 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

12 

40. Então ore em seu próprio coração e diga, “Senhor, dê-
me a graça de ouvir pelo Espírito. Dê-me um coração 

para me concentrar. Deixe-me esquecer tudo e me 
concentrar esta noite.” Creio que Ele vai te ouvir e te 

ajudar. Ele é gracioso. 

41. Lucas capítulo 23, verso 27 [Lucas 23:26 –Ed.]: 

26 E quando o iam levando, tomaram um 
certo Simão, cireneu, que vinha do campo, e 
puseram-lhe a cruz às costas, para que a 
levasse após Jesus.  

27 E seguia-o grande multidão de povo e de 
mulheres, as quais batiam nos peitos, e o 
lamentavam.  

28 Porém Jesus, voltando-se para elas, 
disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por 
mim, chorai antes por vós mesmas, e por 
vossos filhos. 

42. Elas estavam cheias de emoção. Elas sentiam pena 
Dele. Ele era um bom Homem. Elas tiveram a 
oportunidade de sentar em Suas reuniões e vê-Lo falar 

e realizar milagres. Elas O amavam porque tinham 
famílias que se beneficiavam do que Ele veio trazer 
para a humanidade. Então, quando O viram sendo 

tratado com desprezo, insultado, humilhado... Se não 
fosse Ele e fosse apenas outro bom homem, elas 

sentiriam pena também, porque elas eram seres 
humanos e tinham sentimentos. 

43. Algo estava acontecendo muito maior do que aquilo 

que as emoções podiam captar. Algo estava 
acontecendo que se requeria revelação para entender a 
Hora. Para elas, era apenas outro bom homem sendo 

maltratado, mas Ele sabia a Hora. Era a Hora que toda 
a criação esperava. Era a Hora quando Deus se 

sentava sozinho e não havia nenhum átomo ou 
molécula, e o Cordeiro foi imolado na parte de trás da 
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Mente de Deus, havia chegado àquela Hora. Porque 
nunca houve uma pessoa que andou na face da terra 

como Ele.  

44. Ele se virou e disse a elas, “Não choreis por mim. 

Chorai por vós mesmas; chorai por vossos filhos.” 

29 Porque eis que hão-de vir dias em que 
dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os 
ventres que não geraram, e os peitos que 
não amamentaram!  

30 Então começarão a dizer aos montes: Caí 
sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos.  

31 Porque, se ao madeiro verde fazem isto, 
que se fará ao seco?  

32 E também conduziram outros dois, que 
eram malfeitores, para com ele serem 
mortos.  

33 E, quando chegaram ao lugar chamado a 
Caveira... 

45. Esse é o nome latino. O nome verdadeiro era Gólgota. 
Em outro lugar, eles chamavam de Gólgota - o lugar 

da caveira. 

...ali o crucificaram... 

46. Ali: no exterior de Jerusalém. Eles: as pessoas mais 

santas e mais religiosas. Crucificaram: a morte mais 
vergonhosa. Ele: o mais Precioso que já viveu. 

...ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à 
direita e outro à esquerda.  

34 E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque 
não sabem o que fazem. E, repartindo os 
seus vestidos, lançaram sortes.  

47. Desça ao verso 42. E durante esse tempo, enquanto 

Ele estava lá intercedendo – intercedendo por aqueles 
que O perseguiam, intercedendo por aqueles que O 
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zombavam, O insultavam – um daqueles mesmos 
ladrões que estavam criticando-O, ridicularizando-O e 

humilhando-O, algo começou a acontecer com esse 
ladrão. Ele começou a passar por uma experiência de 

mudança de vida em seus últimos momentos. Eu 
quero que você capte algo aqui. Sob essa intercessão, 
observe como o último eleito estava entrando. 

42 E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de 
mim, quando entrares no teu reino.  

43 E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo 
que hoje estarás comigo no Paraíso. 

48. Embora Ele tinha o fardo dos pecados do mundo, 

embora estava morrendo, Ele ainda podia olhar além 
de toda a injúria, a humilhação, a zombaria, a 
flagelação, a perseguição e a rejeição, para olhar para 

outro homem, que também estava O injuriando, e 
estender até ele para dar a misericórdia que somente 

Ele pode dar. 

44 E era já quase a hora sexta... 

49. Era meio-dia. Onde estamos reunidos aqui esta noite, 

estamos reunidos de noite aqui, mas na verdade, em 
Jerusalém, eles estão seis horas à nossa frente. Se Ele 
morreu às três horas da tarde lá, seriam às nove horas 

da noite aqui. Pense no quanto é mais real para nós, 
porque estamos na escuridão aqui. Foi um dia sombrio 

aquele dia. A escuridão natural está aqui enquanto 
observamos a cena aqui, que era às três horas da 
tarde—às doze horas, quero dizer,às três horas. 

44 E era já quase a hora sexta, e houve 
trevas em toda a terra até à hora nona... 

50. Da hora sexta até à hora nona. Das 12 horas do meio-

dia até às 3 horas da tarde, ficou escuro. 

45 Escurecendo-se o sol… 
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51. Pense nisso. Lucas disse no verso 44: “Houve trevas 
em toda a terra.” A terra inteira parecia estar 

envelopada, como se um véu de escuridão e 
obscuridade a cobrisse. Porque ao meio-dia, o sol está 

em sua plena força. É quando a luz do sol é mais forte. 

45 Escurecendo-se o sol; e rasgou-se ao 
meio o véu do templo.  

46 E, clamando Jesus com grande voz, 
disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu 
espírito. E, havendo dito isto, expirou. 

52. Também quero ler em Mateus 27, verso 33 e 34. 

33 E, chegando ao lugar chamado Gólgota, 
que se diz: Lugar da Caveira, 

53. Quando eles descobriram o lugar, a localização, a 
montanha e a colina ali, era na verdade como uma 

caveira humana quando você olha para aquele lugar. . 
É por isso que deram o nome de Gólgota ao lugar – por 

causa da formação natural que o fez parecer com uma 
caveira. E você sabe que ‘caveira’ sempre é um símbolo 
da morte. Se você vê uma caveira e ossos cruzados, 

eles sempre são um símbolo da morte. Aqui, Jesus, 
Deus escolheu o lugar onde Ele iria morrer. 

34 Deram-lhe a beber vinho misturado com 
fel; mas ele, provando-o, não quis beber. 

54. Eles costumavam fazer isso para enfraquecer os 

sentidos da dor quando eles estavam crucificando-os, 
mas Ele queria aguentar essa dor. Ele não teria algo 
para enfraquecer os sentidos, porque Ele estava 

consciente que tinha que passar por aquilo; Ele tinha 
que aguentar isso. Ele foi ferido por causa das minhas 
transgressões. Foi moído por causa das minhas 

iniquidades. O castigo que me traz a paz estava sobre 
Ele. Ele queria ter certeza que nada comprometesse 

aquela paz, nada comprometesse aquela cura; nada 
comprometesse a minha salvação. Ele queria ter 
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certeza que não importa quando eu viver em um 
mundo escuro, cruel e maligno, eu possa olhar para o 

que Ele fez e ter a plenitude da confiança, a maior fé, e 
ser capaz de extrair forças para enfrentar os maiores 

problemas e pressão que Satanás puder colocar sobre 
mim, e não pensar que o que Ele fez foi insuficiente. 

55. Nós deveríamos usar o que Ele fez por nós para vencer 

o inimigo. Por causa do que Ele fez por nós, Sua obra 
consumada, é o que temos para ficar firmes e 
enfrentar todos os demônios. Amém. 

56. Verso 45: 

45 E desde a hora sexta houve trevas sobre 
toda a terra, até a hora nona.  

46 E perto da hora nona... 

57. Não exatamente a hora nona, mas: 

...perto da hora nona exclamou Jesus em 
alta voz... 

58. A escuridão foi desde a hora sexta até a nona. Isso 
significa que o sol começou a brilhar novamente às 
três horas, mas desde a hora sexta até a nona, o sol se 

escureceu. Das 12 horas do meio-dia até as 3 horas da 
tarde, estava escuro, mas às 3 horas da tarde o sol 
começou a brilhar novamente. Pouco antes da luz 

voltar, perto da hora nona, enquanto a escuridão 
começou a clarear porque a luz estava voltando: 

...exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, 
Eli, lama sabactani; 

59. Ele começou a falar em língua desconhecida. 

...isto é, Deus meu, Deus meu, porque me 
desamparaste? 

60. Essa língua desconhecida na qual Ele estava falando, 

na verdade, era profecia que foi falada nos Salmos – 
Salmo 22, verso 1: “Deus Meu, Deus Meu, por que Me 
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desamparaste?” É o que Davi estava clamando. Era, 
na verdade, o Espírito de Cristo em Davi, clamando 

por aquele momento específico.  Ele agora estava 
cumprindo a profecia. Ele estava consciente de que Ele 

estava cumprindo profecia. Ele começou a falar isso 
em uma língua desconhecida.  

61. Mateus, ao escrevê-la, explicou o que significava a 

língua desconhecida, por dizer, “Isto é...” Em outras 
palavras, Jesus não disse, “Eli, Eli, lama sabactani, 
isto é...” Não, não. Ele só disse, “Eli, Eli, lama 

sabactani”, para não nos confundirmos, Mateus disse, 
“Isto é, Deus Meu, Deus Meu, porque Me 

desamparaste?” É por isso que, se você tem uma 
Bíblia com letras vermelhas, depois de “Eli, Eli, lama 
sabactani,” as letras se tornam pretas de novo, porque 

foi Mateus quem colocou isso lá para nos dizer o que 
essa língua desconhecida significava. 

47 E alguns dos que ali estavam, ouvindo 
isto, diziam: Este chama por Elias. 

62. Eles estavam ali mesmo. Eles estavam ouvindo essa 

língua e não poderiam captá-la, e começaram a 
interpretar mal o que Ele estava dizendo. Ele estava na 
profecia. Eles pensaram que Ele estava chamando por 

Elias. 

48 E logo um deles, correndo, tomou uma 
esponja, e embebeu-a em vinagre, e, pondo-
a numa cana, dava-lhe de beber. 

63. Agora, no verso 34, eles Lhe deram vinagre misturado 

com fel para beber, mas Ele não o bebeu. Então, no 
verso 48, depois daquela primeira alta voz, eles Lhe 
deram novamente. 

64. Agora, essas coisas são importantes, é por isso que 
estou destacando-as para vocês. É dessa maneira que 

estou trazendo minha mensagem. 
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49 Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos 
se Elias vem livrá-lo. 

65. Você pode imaginar, aqui estava um Homem 
cumprindo a Palavra, havia pessoas em toda Sua volta 

e elas não podiam ver a Palavra sendo cumprida? Elas 
estavam esperando por algum tipo de coisa imaginária 
em suas mentes, mas isso não aconteceria, porque 

elas tinham uma má interpretação do que o Homem 
estava dizendo e não conheciam o evento. 

66. Verso 50: 

50 E Jesus, clamando outra vez [outra vez] 
com grande voz, rendeu o espírito. 

67. Foram duas grandes vozes e Mateus as marcou. 
Primeiro, Ele clamou com uma grande voz falando em 
uma língua desconhecida. Depois, Ele clamou com 

uma grande voz outra vez e marcou a segunda vez 
‘outra vez’ e rendeu o espírito. E observe o que 

aconteceu com a segunda grande voz. 

51 E eis que o véu do templo se rasgou em 
dois, de alto a baixo... 

68. Esse véu tinha quarenta pés de altura [aprox. 12 metros - 

Ed.]. Isto tinha quarenta pés de altura [aprox. 12 metros - Ed.]. 

e se rasgou de alto a baixo. Foi rasgado do topo até 
embaixo. Esse véu era o véu que velava o Lugar 
Santíssimo; onde só o sumo sacerdote entrava, onde 

estava o Propiciatório; onde Deus habitava no Antigo 
Testamento. Mas agora, Deus estava em Cristo e aqui 
estava aquele Sacrifício pendurado na Cruz. 

...e tremeu a terra, e fenderam-se as 
pedras.  

52 E abriram-se os sepulcros, e muitos 
corpos de santos que dormiam foram 
ressuscitados;  
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53 E, saindo dos sepulcros, depois da 
ressurreição dele, entraram na cidade 
santa e apareceram a muitos. 

69. Cada ‘e’ existe ali para um propósito, porque ‘e’ é uma 

conjunção. Foi no período de três dias que todos esses 
‘e’ aconteceram. Porque a primeira coisa, o véu do 
Templo se rasgou em dois ali, mas os santos saíram e 

apareceram quando Ele saiu na manhã da Páscoa, e 
apareceram às pessoas por quarenta dias. 

70. Então, todos esses eventos estiveram ligados à 

segunda grande voz. Uma concentração de coisas 
sobrenaturais: o véu com quarenta pés de altura [aprox. 

12 metros - Ed.]., sendo rasgado de alto a baixo; um 
terremoto aconteceu e os sepulcros foram abertos. Não 
todos os sepulcros; somente os sepulcros de certos 

santos do Antigo Testamento foram abertos. Esse 
terremoto não derrubou as construções; ele fez com 

que o véu fosse rasgado. Não abalou a Cruz e a 
derrubou no chão. Foi especificado para ter um certo 
efeito em uma certa coisa. Mateus estava nos dizendo 

que essas coisas não aconteceram até aquela segunda 
grande voz soar, e o que aconteceu quando Ele 
clamou, porque esse foi o clamor da vitória: “Está 

consumado!” Foi quando Ele rendeu do espírito. 

71. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua Palavra! Podem 

se assentar. 

72. Bem, eu quero continuar e começar a pregar. Vocês 
sabem como funciona. Eu os saúdo. Vocês sabem, 

temos os cultos esta noite e estou procurando... Esta 
noite é o meu clímax, bem aqui. Esta primeira noite é 
o meu clímax, bem aqui. Ao tentar trazer esta 

mensagem para vocês, oro para que Deus torne a 
Palavra real para vocês, lhes dê uma experiência real; 

traga vocês a uma percepção maior. Espero que você 
tenha um desejo disso, porque se você não deseja, 
Deus não pode fazer isso por você. Você tem que 
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desejar isso. Espero que você tenha vindo para a casa 
de Deus esta noite com um desejo, com uma sede. 

Espero que você tenha sede esta noite. Porque Ele 
clamou, “Tenho sede,” mesmo naquela hora. 

73. Então amanhã teremos a dedicação do edifício às 
13:30h.. Esperamos terminar por volta das 16:30h, 
porque no domingo de manhã... E espero que no 

domingo de manhã vocês façam melhor do que fizeram 
esta noite, porque estamos tentando direcionar tudo 
para estes cultos e isso significa que começaremos no 

horário e o culto iniciará se tivermos cinco pessoas nos 
bancos ou não. Nós programamos o culto, o Culto ao 

Nascer do Sol para começar às 6 horas da manhã. 
Queremos estar aqui pelo menos às 5:30 da manhã, 
portanto, se precisarmos começar um pouco mais 

cedo, será um pouco melhor para nós; teremos um 
pouco mais de tempo antes do sol nascer. 

74. Nós queremos um duplo nascer do sol. Esse vai nascer 
de qualquer maneira, mas queremos entrar na atitude 
do Outro. O Grande Filho, Ele mesmo nascerá em você 

e em mim para nos dar uma verdadeira Ressurreição, 
que desta Páscoa possamos verdadeiramente ter essa 
visão de Páscoa como Jó teve, e ressuscitou do meio 

das cinzas; nós verdadeiramente podemos ter esse 
Poder de Ressurreição para nos elevar acima de todos 

os principados e poderes e sujeitar todas as coisas 
debaixo de nossos pés como filhos e filhas de Deus 
nesta Hora onde Ele pode mostrar Sua vitória e a 

razão da Sua morte. 

75. Eu quero tomar como título esta noite enquanto 
entramos, “AS DUAS GRANDES VOZES DA OBRA-

PRIMA FERIDA”. “AS DUAS GRANDES VOZES DA 
OBRA-PRIMA FERIDA”. E vou tomar como assunto, eu 
quero lidar com a escuridão; a escuridão, “Esta 
Grande Escuridão Entre o Alarido E A Voz De 
Arcanjo”. 
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76. Você sabe, Jesus quando Ele veio, Sua primeira 
puxada... Seu ministério estava em três fases: Sua 

primeira parte do Seu ministério que chamamos de 
‘primeira puxada’, foi a cura. Ele saiu realizando sinais 

e maravilhas, atraindo a atenção do povo; curando os 
doentes em todos lugares. Mas a segunda fase do Seu 
ministério que chamamos de ‘segunda puxada’, Ele 

começou a discernir os corações e os segredos dos 
corações; começou a repreender o espírito de 
organização; Ele começou a sacudir os sistemas do 

dia. 

77. Nessa Terceira Puxada, a terceira parte do Seu 

ministério, que chamamos de ‘Terceira Puxada’, houve 
três junções nessa terceira parte. A primeira parte foi a 
Palavra Falada como em Mateus 17: “Se a este monte 

disserdes, ergue-te;” Mateus 21: “Se a esta amoreira 
disserdes, desarraiga-te.” Ele falou à tempestade. Ele 

falou à árvore. Então, em Mateus 24, Ele abriu os Sete 
Selos; Ele revelou os Mistérios. Então, aqui em Mateus 
27, nós O vemos clamando com grande Voz e os 

santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Está 
certo? 

78. Vamos rapidamente para 1 Pedro, capítulo 3, 

rapidamente, para que eu possa inserir esta Escritura 
e isso ficará mais claro, para que quando eu continuar 

a falar, algumas das pessoas que não conhecem isso 
tão bem, saberão onde isso se encaixa. 

79. 1º Pedro, capítulo 3, verso 18 a 20, nós tomaremos. 

Pedro estava falando algo aqui que nenhum dos 
escritores nos Evangelhos deram naquele tempo. E no 
verso 18, Pedro disse: 

18 Porque também Cristo padeceu uma vez 
pelos pecados, o justo pelos injustos, para 
levar-nos a Deus; mortificado, na verdade, 
na carne… 
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80. Nós vimos isso, o que lemos em Lucas e Mateus. 
Ambas escrituras nos disseram que Ele morreu e 

rendeu o espírito; sendo morto na carne depois de 
padecer; o Justo pelos injustos. 

81. Pedro continua a dizer: 

...mas vivificado pelo Espírito;  

19 No qual também foi, e pregou aos 
espíritos em prisão; 

82. Então, Pedro estava revelando que quando eles 
tiraram o corpo de Jesus da Cruz naquela noite de 

sexta-feira, Jesus, o Verbo, que habitava em um corpo 
de carne, o corpo de carne morreu, mas Ele, Que era o 

Verbo feito carne, o Melquisedeque, Ele entrou em 
outra dimensão e ali estava pregando aos perdidos – os 
espíritos que estavam em prisão. A razão porque eles 

estavam em prisão é porque estavam aguardando 
julgamento. Você pode dizer, “Porque Ele teve que ir 

pregar para eles em prisão?” 

83. Ouça o que ele disse: 

20 Os quais noutro tempo foram rebeldes, 
quando a longanimidade de Deus esperava 
nos dias de Noé, enquanto se preparava a 
arca; na qual poucas [isto é oito] almas se 
salvaram pela água; 

84. Pedro estava olhando para trás desde o princípio 

quando o mundo antediluviano foi destruído; quando 
eles rejeitaram a mensagem de Noé. Pedro estava 
dizendo que quando Jesus morreu na Cruz, esse era o 

corpo; eles não podiam matar a Palavra Nele. É por 
isso que Deus teve que se fazer carne para morrer, 
porque Ele não podia morrer como Espírito. 

85. Quando o corpo estava no sepulcro, a Palavra Ela 
mesma desceu a essa outra dimensão e aqueles que 

foram desobedientes desde antes do tempo de Noé, os 
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quais rejeitaram a pregação de Noé, aqueles que não 
queriam ouvir a mensagem de um profeta, que 

queriam manter a religião de Caim, esse tipo de 
religião criada por homens que Caim tinha, suas 

pequenas ideias organizacionais que seu pai Caim 
tinha quando rejeitou a mensagem de Abel... 

86. Então, Abel teve o Mistério de um Cordeiro. Noé teve o 

Mistério de uma Arca. Essa mesma Arca era o mesmo 
Cordeiro, porque a Arca falava de Cristo. O Cordeiro 
era Cristo! Eles pregaram Cristo. Moisés trouxe um 

cordeiro para Israel – aquele era Cristo! Josué tomou 
uma arca e a colocou no meio do Jordão para destruir 

o poder da morte para abrir um caminho de trazê-los a 
uma herança. Isso foi Cristo, por todo o Antigo 
Testamento. Assim como Moisés que colocou a 

Serpente de Bronze sobre uma haste, e Jesus disse, 
“Como Moisés levantou a Serpente de Bronze no 

deserto, assim importa que o Filho do Homem seja 
levantado. Aquele que olha e vive; aquele que crê em 
Mim não perecerá (está certo?), mas terá a vida 

eterna.” Todos eles pregaram Cristo em suas gerações. 

87. Quando o povo daquela geração recusou essa 
mensagem e a jornada terrestre da sua vida se acabou, 

(eles viveram na terra por algum tempo e depois 
morreram; foi determinado que todos os homens 

morressem), então eles não foram para o Paraíso; 
foram para a prisão. Porque nesta vida tiveram uma 
oportunidade, e falharam em aceitar os profetas que 

estavam trazendo a Palavra. 

88. Estes profetas estavam falando sobre uma realidade: 
um Cordeiro genuíno, uma Arca genuína, Um que é 

real, O qual será julgado por pecado, quando Ele veio, 
teve que ir lá para confirmar a palavra daqueles 

profetas; que eles foram presos de forma justa por 
rejeitarem a Palavra. Os mesmos que trouxeram a 
Palavra, eles mesmos não puderam entrar na Presença 

de Deus, porque apenas estavam cobertos pelo sangue 
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de touros e bodes, e isto era até que viesse o 
verdadeiro Cordeiro de Deus que pode tirar (não 

cobrir), tirar os pecados do mundo. Quando Ele veio, 
Ele podia tirá-los da prisão e levar cativo o cativeiro. 

Mas aqueles que rejeitaram a Palavra, ficaram lá. 

89. Eles ainda estão ali esta noite. Outros, por dois mil 
anos, têm se juntado à eles também, que rejeitaram a 

Palavra que cada mensageiro trouxe. E havia sete 
mensageiros para as Sete Eras da Igreja e em cada 
Era, Cristo revelou a si mesmo àqueles mensageiros, e 

esses mensageiros refletiram Cristo – Luz do Trono 
para a Era deles. E aqueles que tiveram ouvidos para 

ouvir esses mensageiros e os receberam, foram selados 
até o Dia da Redenção. Aqueles que os rejeitaram, 
estão naquela prisão. Amém? 

90. Então, eu quero colocar isso para que você veja que 
Jesus desceu ao Inferno, onde pregou às almas em 

prisão. Mas hoje, o Inferno chegou aqui. O Inferno 
engoliu este mundo. Estas três dimensões têm se 
tornado o lugar onde o deus desta Era maligna, 

Satanás, tem elevado o seu reino. Ele construiu seu 
Éden e está prestes a se assentar em um trono como 
Deus. Porque nós ouvimos essas mensagens – quando 

você rejeita a Palavra, isto faz um caminho para o 
Diabo se encarnar. 

91. Então Deus, nesta geração, tem dado a Satanás o 
privilégio de encarnar-se nestas pessoas, e Satanás e 
seu exército das trevas têm o privilégio de viver em 

carne humana, o que estão fazendo nesta geração 
agora mesmo. Mas enquanto eles estão se encarnando, 
o Espírito Santo também quer Se encarnar: “Habitarei 

em vós. Andarei em vós. Serei o vosso Deus. Vós sereis 
o Meu povo. Naquele dia conhecereis que Eu em vós e 

vós em Mim, e maior é Aquele que está em vós;” Deus 
em vós, por e através dos membros da Noiva, Ele 
terminará o trabalho. “Eu sou a videira e vós sois as 

varas.” Tudo o que Deus era, Ele derramou em Cristo. 
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Tudo o que Cristo era, Ele derramou na Igreja. Esta é 
a Era da Noiva na Vinda de Cristo na Noiva, quando 

Jesus está na forma da Noiva, terminando o trabalho. 

92. Então os dois reinos estão se tornando carne. Se você 

abrir seu coração e receber a Palavra esta noite, estará 
fazendo um caminho para Deus entrar. Se você rejeitar 
a Palavra, irmão, não tem outra alternativa, Satanás 

assumirá o controle do corpo. Porque se você não 
oferecer a si mesmo como um sacrifício vivo, santo e 
agradável a Ele, então, você não tem poder para 

manter afastada essa inundação. Quando aquele 
demônio que anda por lugares áridos volta com sete 

outros e começam a abalar essa casa, irmão, você não 
tem defesa, porque a Palavra... não há nada ali dentro, 
e você não está edificado sobre a Rocha da revelação, 

então as portas do inferno prevalecerão contra você.  

93. Nesta Era, somente a Igreja que é edificada sobre a 

Rocha da Revelação de Jesus Cristo, o Filho do 
Homem revelado nestes últimos dias, as portas do 
inferno não prevalecerão contra Ela, mas todo o resto 

será varrido! É melhor que a casa esteja edificada 
sobre a Rocha: se for edificada sobre a areia, essa é a 
fundação de um homem insensato, não será capaz de 

resistir à prova desta Hora. Amém. 

94. Agora, o que lemos aqui... Eu quero passar 

rapidamente por algumas coisas com vocês na 
mensagem para colocar o contexto do que quero dizer, 
porque nisto, verão que o que estamos falando aqui é 

profecia. Isto o que li em Lucas 23 é profecia. O que li 
em Mateus 27 é profecia. Estamos reunidos aqui esta 
noite e estamos falando sobre o Calvário, mas não é 

apenas um evento histórico lá atrás; essas Escrituras 
eram profecias para esta Hora. Ouçam. 

95. Na mensagem A União Invisível [1965-1125 - A União Invisível Da 

Noiva de Cristo - parág. 119-125 na mensagem em inglês –Ed.] Páginas 18 
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e 19, ele estava falando sobre Jesus indo ao Calvário; 
em suas últimas horas, pouco antes da Crucificação. 

96. Ele disse: …O capítulo 23 de São Lucas, e só por um 
momento como uma lição de escola Dominical: 
começando com o versículo 27... Jesus dirigindo-se ao 
Calvário.  

97. Ele leu sobre como Ele estava indo e as mulheres 

vieram chorando e disse, “Não choreis por Mim, mas 
chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque os 

dias virão em que dirão: ‘Bem-aventuradas as estéreis 
e os ventres que nunca geraram.’” Vê? 

98. Ele disse: ...Falando do dia quando as mulheres não 
desejariam mais filhos. 

99. Jesus estava vendo... Em outras palavras, quando o 

mundo O rejeitou... Agora é expulso o príncipe do 
mundo. Agora é o juízo deste mundo. Quando o 
mundo rejeitou Cristo, eles mostraram que queriam 

uma religião sem Cristo nela. Religião sem Cristo não 
tem salvação! Satanás é o autor de uma religião sem 
Cristo! Religião sem Cristo tem anticristo. O que eles 

fizeram nesta geração? Apocalipse 3:20 – Cristo é 
novamente colocado do lado de fora da Igreja. Eles O 

rejeitaram uma segunda vez, e é por isso que o mundo 
inteiro adorará a Besta! E todos aqueles cujos nomes 
não estão escritos no Livro da Vida do Cordeiro, 

adorarão a Besta!  

100. A Bíblia diz isso? Apocalipse 13:8, 2 Tessalonicenses 

2. Está certo? Isto é a Bíblia; mostrando na Primeira 
Vinda, e na Segunda Vinda, as pessoas não querem 
uma religião com Cristo. O que Caim queria? Uma 

religião sem um cordeiro! Caim não quis uma religião 
com um cordeiro imolado. Agora, pense 
profundamente. Observe Gênesis, observe o meio da 

Bíblia; observe o final da Bíblia. Não estamos falando 
de brincadeiras aqui. 
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101. Por quê? Ela é uma velha “Mãe Hubbard” se ela tem um 
filho. Veem? Ela não quer. Esse é o comentário de 
Hollywood. Não quer que sua mulher seja uma velha 
“Mãe Hubbard”. Assim sendo ela será... ele fará 
alguma operação em si mesmo, ou nela; uma que 
evitará que eles tenham filhos. Eles não desejam filho 
algum! 

102. Jesus fala disto. 

103. Ele disse, “Quando o mundo rejeitou Cristo, tudo o 
que glorifica a Deus será deixado de lado depois de um 

tempo, e tudo que glorifica o Diabo será exaltado.” É 
por isso que hoje, o homem que inventou um olho 

artificial tem mais honra, glória e fama do que o 
Homem que fez o olho real. Os homens têm feito suas 
invenções, exaltaram seu conhecimento, feito um 

mundo onde eles crucificarão e fecharão cada 
verdadeiro crente que crê na Bíblia literalmente, e 

receberão uma Bíblia que é reformatada. 

104. Agora eles estão dizendo, “Essa coisa de gênero na 
Bíblia está fazendo Deus ser um ‘ele’, ele, ele. Faça 

Deus ser um ‘isso’, para que não seja masculino nem 
feminino.” Vê? E, você sabe, eles querem tirar da 
Palavra. Eles querem uma religião que traga todas as 

pessoas juntas, independentemente do que acreditem; 
uma coisa ecumênica. Isso é o que Satanás terá, e está 

profetizado que esta Era será assim. Está certo? 
Então, vamos rapidamente. 

105. Então: Jesus fala disto, e que diz Ele? “Naquela hora 
clamarão novamente para que as rochas e os montes 
caiam em cima deles.” 

106. Quantos sabem que isso está sob o Sexto Selo? 
Quantos sabem que é Apocalipse 6:12-17? É uma 
profecia para os últimos dias. Isso foi falado em 

Oséias. Isso foi falado em Lucas. Isso foi falado nos 
últimos dias. Então, Jesus vindo para a Cruz... 
Observe estas coisas. Estou tentando te mostrar que 
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estas coisas que lemos aqui são profecias para esta 
Hora. Se você faz parte dos Eleitos, espero que quando 

este culto terminar, você realmente veja que você é 
uma parte disso. 

107. Ela praticará controle de natalidade para ela poder ir a 
festas. Ela não pode ser incomodada com um bebê 
amamentando. Isto a deformará. Quando ela estiver 
grávida, isto a deformará. Ela não vai parecer como 
antes. E seu esposo é ignorante o suficiente para deixá-
la ir desse modo. Ela não lhe dará um filho. 

108. Tem esse tipo de homem hoje. Eles ficam felizes se sua 
mulher não pode ter um filho. Ficam felizes se suas 

esposas não podem dar um filho a eles. Vê? Por quê? 
Eles perderam sua masculinidade. Eles falharam em 
entender que foram feitos para refletir Deus. Eles 

querem ser homens, e viver e redefinir o que “homem” 
significa; não a semelhança de Deus, mas outra coisa 

que é um pouco mais moderna. 

109. Vê, qualquer vida que foi designada e planejada por 
Deus para refletir Deus e depois se afasta disso, se 

torna pervertida, porque Deus te coloca para um 
propósito e te coloca para honrá-Lo. Ele te revela Sua 
vontade para você, e você vê isso, e pede a Deus 

coragem para andar na vontade Dele para sua vida. 
Essa é a vida que é aceita por Deus. 

110. Fora disto, pode receber um tapinha nas costas por 
homens, mas não aceito por Deus. Porque somente o 
Espírito Santo pode viver a Palavra de Deus. Deus não 

tem um homem sem o Espírito Santo, porque aquele 
que não tem o Espírito de Cristo, este não é um dos 
Seus. Cada filho de Deus deve ter a Vida de Deus nele 

para ser como Deus; para companheirismo com Deus. 
Está correto? Muito bem. Não queremos passar mais 

tempo nisso. Estamos indo bem.   

111. Então: Jesus falou disso e disse que quando elas 
estivessem fazendo isto neste tempo, “Eles vão clamar 
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novamente para que as rochas caiam sobre eles.” [Ele 
disse:] É [a] Vinda do Senhor.  

112. Então, Jesus, estava ali, falando desta Hora em que as 
mulheres não querem mais essas coisas, quando os 

homens se tornam frágeis  e molengas, e são 
manipulados por mulheres, onde as mulheres são 
adoradas por homens; se ajoelham diante do santuário 

de uma mulher. Qualquer mulher pode simplesmente 
tirar a roupa e seduzir um homem e afastá-lo de todos 

os princípios que ele possui. Vê? 

113. Elas pagam grandes somas de dinheiro por gatos, 
cachorros para servirem de mães para eles. Isso é certo.  

114. Vê? Agora todo mundo quer se livrar dos seus cães da 
raça pitbull. Eles preferem cuidar de um pitbull em vez 

de uma criança. Pitbulls estão comendo crianças e eles 
querem que a lei mantenha os pitbulls para que 
possam cuidar deles ao invés de cuidarem de crianças. 

Agora a lei diz, “Livre-se dos cães da raça pitbull,” 
agora todo mundo quer se livrar de seus pitbulls. Isso 
apenas mostra como é o homem. 

115. Elas pagam grandes somas de dinheiro por gatos, 
cachorros para servirem de mães para eles. Isso é certo. 
Ela deve servir de mãe para algo, porque é uma 
natureza dada a ela por Deus. 

116. O que é isso? Profecia para os últimos dias. Agora vou 

ler na mensagem O Arrebatamento [1965-1204 –Ed.]. A 
outra foi A União Invisível – profecia para os últimos 

dias, Jesus chegando ao Calvário, o tipo de Era em 
que entraremos. Agora a segunda mensagem, O 

Arrebatamento. A primeira foi em novembro de 1965, 
esta segunda foi em dezembro de 1965. Ele foi à 
mensagem o Arrebatamento e estava revelando Mateus 

27. Vou ler na página 35 e 36 [Na mensagem em inglês –Ed.]. 

[1965-1204 - parág. 168-170 na mensagem em inglês –Ed.] Ele disse: 
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117. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, 
até à… nona...  

118. E, perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, 
dizendo: Eli, Eli, lama sabactani... 

119. Continuou a ler. No verso 50, ele disse: 

120. E Jesus, clamando... com grande voz, entregou... “Uma 
grande voz.” Grande voz! 

121. Duas grandes vozes: uma aconteceu em verso 
46 e a outra em verso 50. 

122. “Uma grande voz.” Grande voz! Observe. 

123. Quando Jesus, morrendo, gritou com grande 
voz... 

124. Então, ele continuou a ler até o verso 53, o qual eu li. 

125. Ele disse: Observe no Antigo Testamento, aqueles 
santos do Antigo Testamento agora, quando este 
arrebatamento primeiro aconteceu. Note o versículo 50. 
Sua grande voz despertou os santos do Antigo 
Testamento exatamente como a grande voz... despertou 
Lázaro. Está vendo? A grande voz despertou. 

126. E o segundo se cumpre em Primeiros aos 
Tessalonicenses, capítulo 4. 

127. Na Primeira Vinda, quando Jesus veio, Ele começou 

com milagres, depois, continuou com discernimento, 
repreendendo a organização, abrindo os Mistérios 
depois de ter falado a Palavra e assim por diante, 

então, Ele veio com uma grande Voz. Ele estava no fim 
do ministério. Ele estava pouco antes da Ressurreição. 
Ele estava pouco antes da pregação para os perdidos. 

Ele estava na Cruz; Ele estava pendurado lá – José na 
prisão; a Farinha e o Azeite em dois cavacos de lenha. 

Ele estava pendurado lá. Algo estava acontecendo. 
Havia duas grandes vozes ali mesmo. Algo estava 
acontecendo. 
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128. Um Profeta agora estava revelando. Ele estava 
tomando essa grande Voz e conectando-A à Vinda do 

Senhor. O que é isso? A Voz da Ressurreição; a Voz de 
Arcanjo, a Voz que vai ressuscitar os que dormem. 

Mateus nos diz que quando Ele clamou com grande 
Voz, o Velho Testamento, muitos santos que dormiam, 
foram ressuscitados. Muitos sepulcros se abriram e 

eles saíram depois da Sua Ressurreição e entraram na 
cidade e apareceram a muitos. Estamos esperando 
eles ressuscitarem? Estamos esperando eles 

aparecerem a nós? É prometido nesta Hora? Vai se 
repetir? 

129. Vamos rapidamente para 1 Tessalonicenses 4. Estou 
fazendo isso pelos novos. Eu sei que se eu apenas citar 
a Escritura, os mais velhos saberão Ela. Mas eu quero 

lê-La e colocá-La na fita também.  

130. 1 Tessalonicenses 4, lerei. Eu vou ler desde o verso 13: 

13 Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem... 

131. Paulo estava ensinando sobre a Ressurreição aqui, 

sobre a Vinda do Senhor; sobre esta Hora em que 
estamos vivendo. 

132. Ele disse: 

13 Não quero, porém, irmãos, que sejais 
ignorantes acerca dos que já dormem… 

133. 1 Tessalonicenses 4 desde o verso 13 

…para que não vos entristeçais, como os 
demais, que não têm esperança.  

14 Porque, se cremos que Jesus morreu e 
ressuscitou, assim também, aos que em 
Jesus dormem, Deus os tornará a trazer 
com ele.  

15 Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do 
Senhor: que nós, os que ficarmos vivos para 
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a vinda do Senhor, não precederemos os 
que dormem. 

134. Pelos últimos dois mil anos, muitos adormeceram. 
Está certo? Amém. 

135. E ele disse: 

16 Porque o mesmo Senhor descerá do céu 
com alarido... 

136. É a primeira coisa quando Ele está descendo do Céu 
com Alarido. 

… e com voz de arcanjo, e com a trombeta 

de Deus; e os que morreram em Cristo 
ressuscitarão primeiro.  

17 Depois nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles 
nas nuvens… 

137. O que? Eles ressuscitarão e estarão juntos conosco 
que estamos vivos na terra? É isso que ele está 

dizendo? Pessoas que morreram por dois mil anos 
ressuscitarão e virão a nós e nós juntamente com eles? 
Você leu isso na sua Bíblia? É uma promessa. 

138. Você está esperando isso? Então, quando acontecerá? 
Você tem que saber. Quando você sabe em que tempo 
está vivendo, em qual parte do ministério é... Quando 

acontece a Ressurreição: na primeira parte do 
ministério do Filho do Homem, na segunda parte ou 

na última parte? Acontece na última parte; na última 
parte. Sempre termina com uma ressurreição. Abraão 
e Sara foram mudados, não quando Ele apareceu lá. 

Não. Ele apareceu e fez um sinal. Ele virou as costas, 
abriu os mistérios, mas disse, “Tornarei a ti por este 
tempo da vida.” Está certo? 

139. Então vemos em Mateus 27... Em Mateus 24, Ele 
abriu os Sete Selos. Mateus 27, agora, Ele está 

clamando com grande Voz. Houve duas grandes vozes, 
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mas a Ressurreição não estava ligada à primeira 
grande voz. A primeira grande voz, Ele estava falando 

em uma língua desconhecida. A segunda grande Voz é 
depois que a intercessão acabou, o último eleito entrou 

e Ele estava indo pregar aos perdidos. Então Ele 
clamou com grande Voz, e com essa Voz teve um 
terremoto, teve sepulcros se abrindo, teve santos que 

dormiam saindo, teve um véu se rasgando em dois! 

140. Agora, observe algo aqui. Diz: 

17 Depois nós, os que ficarmos vivos, 
seremos arrebatados juntamente com eles 
nas nuvens... 

141. Não são esses tipos de nuvens de vapor de água. Não, 
senhor. Não esses tipos de nuvens de vapor de água; 
isso só é névoa. Amém. São Nuvens sobrenaturais. 

Nuvens como os filhos de Israel seguiram. A palavra ali 
significa “Coluna de Fogo” e “Coluna de Nuvem” que 

liderou os filhos de Israel. Significa a mesma palavra 
como “Redemoinho” que levou Elias ao Céu. Significa 
como a mesma Nuvem que recebeu Jesus, ocultando-

O a seus olhos. Significa como a mesma Nuvem que 
veio no Monte da Transfiguração e O cobriu, e Seus 
vestidos eram mais brancos do que qualquer sabão do 

lavandeiro poderia lavá-los! Aleluia!  

142. Nós teremos um arrebatamento nas Nuvens. Vimos 

uma Nuvem que veio? Foi uma Nuvem sobrenatural? 
Foi uma Nuvem que a Palavra abriu? Foi uma Nuvem 
que chamou seu nome? Foi uma Nuvem que lhe 

revelou quem você é? Foi uma Nuvem que lhe deu 
uma promessa? É uma Nuvem que vai contigo? 

143. Ele pagou tudo. Ele morreu por isso. Amém. Tudo isso 

está em Sua morte. Ele pagou por todas estas coisas. 
Nós teremos estas coisas (amém), porque foram 

compradas e pagas, e agora nesta Hora, estão sendo 
ministradas a nós por Aquele que o pagou! Glória! 
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… e assim estaremos sempre com o Senhor.  

18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com 
estas palavras. 

144. Estas palavras sobre a Nuvem, sobre você sendo 

transformado, sobre pessoas aparecendo para você, 
sobre a Voz de Arcanjo – consolai-vos com estas 
palavras! Estas palavras estão consolando vocês esta 

noite? Aleluia! Ele é o grande Consolador. Ele disse, 
“Não vos deixarei sem consolo. Enviarei o Consolador, 
o Espírito de Verdade.” Ele tomará a Palavra, revelará 

os Mistérios escondidos, te consolará e atará sua alma 
a uma promessa. E Deus que em você começou a obra, 

a aperfeiçoará até ao Dia em que você sairá desta casa 
vil! Você pode ter sido uma lagarta feia quando Ele 
começou, mas quando Ele terminar a Sua obra em 

você, você será mudado pelo poder da transformação a 
uma bela borboleta! Você voará embora deste mundo! 

Oh, aleluia! Que coisa! 

145. Então, você vê o que diz 1 Tessalonicenses 4. Então, 
ele está falando de Mateus 27, quando Ele clamou com 

grande voz, a segunda vez no verso 50 despertou os 
santos do Antigo Testamento exatamente como a 
grande voz despertou Lázaro. A segunda grande voz é 

cumprida em 1 Tessalonicenses 4. Será cumprida 
novamente em 1 Tessalonicenses 4. Essa foi a Primeira 

Vinda; esta é a Segunda Vinda. Será cumprida aqui 
novamente. Escute. 

[1965-1204 - parág. 170-171 Na mensagem em inglês –Ed.] 

146. Isso é Primeira aos Tessalonicenses 4:12 a 18. Esse, 
esse será o segundo Arrebatamento. O segundo 
Arrebatamento será o arrebatamento da Noiva. 

147. Os santos do Antigo Testamento entraram na Sua 
Presença, o paraíso foi abolido. 

148. Quantos sabem isso? 
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149. E os santos do Antigo Testamento ascenderam, à Sua 
grande voz, quando Ele gritou e rendeu o espírito; 
porque (por quê?) o Sacrifício, a propiciação de seus 
pecados, em que eles tinham esperado, crendo que 
aquele Cordeiro perfeito viria. 

150. Recebemos uma Mensagem perfeita? É o Cordeiro com 
sete pontas e sete olhos Quem abriu Sete Selos, Quem 

falou com sete vozes; sete vozes do Sangue? Está 
certo? Sim, senhor. Chegou. Elias O introduziu a nós? 
Ele restaurou a Expiação original? 

151. … E quando Ele morreu e entregou o espírito, Ele gritou 
com grande voz, e os santos do Antigo Testamento 
despertaram. 

152. E ouça ele agora. Ouça o Profeta agora. 

153. Ele disse: Observe o grito e a voz aqui... 

154. Mateus. Onde estava o Alarido em Mateus? Mateus 24 
até 27. Em Mateus 27, antes de chegar à Cruz, Ele 

ainda estava profetizando para os últimos dias. Ele 
estava dando muitas profecias para os últimos dias, 
mas Ele colocou essa sobre as mulheres não querendo 

filhos; sobre eles pedindo os rochedos e os montes. 
Está certo? Isso é o Sexto Selo. Está certo? Isso é o 

Sexto Selo? 

155. Então, Mateus 24, a abertura da Palavra, foi a 
abertura dos Selos. Desde o verso 29 a 31, Ele abriu o 

Sexto Selo, mas ainda está dando mais revelação aqui 
sobre esse Sexto Selo. [Ir. Vin bate palma uma vez –Ed.] Meu 
Deus! Pense nisso! 

156. … “Entregou o espírito.” E quando o fez, o Sacrifício foi 
perfeito, e o paraíso se esvaziou. 

157. A Sexta Dimensão está se preparando para esvaziar! 
Agora mesmo, há milhões de santos que estavam 
correndo e gritando, “Nosso precioso irmão!” Irmão, 

um dia, eles não estarão lá; estarão de volta aqui. 
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Estarão de volta aqui! E nós temos alguns neste grupo! 
Temos alguns que virão a nós, que sentavam aqui, que 

fizeram parte de nós, que morreram com fé, que sabem 
que somos parte da Noiva aqui e sabem que temos a fé 

para trazê-los de volta aqui! 

158. Eles querem voltar e pegar seus corpos, porque alguns 
deles têm seus corpos em Mucurapo. Alguns deles têm 

seus corpos em Broadway, San Fernando! Alguns 
deles têm seus corpos em Point Fortin. Alguns deles 
têm seus corpos em diferentes lugares. Eles têm que 

voltar e pegar esses corpos! Alguns têm seus corpos 
em Laventille. [Localizações de cemitérios locais –Ed.] Eles têm 

que voltar e pegar esses corpos! 

159. Quando eles vierem, não estarão dirigindo carros. Eles 
estarão viajando com um tipo diferente de transporte. 

Estarão na forma final de transporte. Estarão 
atravessando paredes e tudo mais. Não cairemos ao 

chão e berraremos, “Oh Deus, oh Deus, veja, é um 
fantasma!” Não, não. Diremos, “Louvado seja Deus. 
Nós sabíamos que você estaria aqui. Estávamos 

esperando isso. Estávamos prontos. Amém. Sabemos 
que a vida se conecta com a vida. Glória a Deus.” Não 
eles sozinhos virão! Nossas teofanias que estão Lá 

virão para nós também. Aleluia! Glória a Deus nas 
alturas! Que coisa! 

160. O Paraíso se esvaziou lá atrás, na Primeira Vinda. 
Nesta Segunda Vinda, a Sexta Dimensão se esvaziará. 
Lá atrás, certos sepulcros se abriram. Aqui, certa 

dimensão se abrirá e, em seguida, certos sepulcros se 
abrirão. Tudo isso estará ligado à Voz na Noiva e ao 
último terremoto. Estará ligado à Voz, o Mistério na 

Noiva e a Califórnia descendo! 

161. Você diz, “Tem um sepulcro em Laventille ligado a 

isso?” Sim, senhor! Glória. Tem um em Point Fortin, 
tem um em Broadway, San Fernando. Eles estão por 
todo o lugar. Eles estão ligados a isso. Digamos, 
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“Talvez não abrirão como você pensa que abrirão, mas 
o mesmo Deus que chamou os elementos para formar 

um corpo para Adão é o mesmo Deus que criará mais 
uma vez, como fez lá atrás.”  

162. Ele disse: Observe o grito e a voz aqui, a mesma coisa 
na Sua Vinda. 

163. ... o paraíso se esvaziou. E os santos do Antigo 
Testamento vieram à terra novamente, caminharam de 
um lado para outro na terra, e entraram com Ele, no 
Seu arrebatamento. 

164. Eles ficaram na terra por quarenta dias e Ele subiu no 
quadragésimo dia, e a Nuvem O recebeu, ocultando-O 

a seus olhos. E então eles virão a nós e nós 
juntamente com eles, e a Nuvem nos receberá 
ocultando-nos a seus olhos também. Você está 

esperando isso? Amém. Então, em qual parte do 
ministério do Filho do Homem estamos agora? É isso 

que queremos encontrar. 

165. Então, isso é uma profecia. Onde ele colocou isso? 
Onde colocou isso em Mateus 27? Onde colocou 

aquela grande voz em Mateus 27:45-53? Onde colocou 
essas coisas? Na Segunda Vinda sob a Segunda Parte, 

a Voz de Arcanjo, a mesma Voz que chamou Lázaro do 
sepulcro. Que coisa! Que coisa! 

166. Na página 32 [Na mensagem em inglês, parág. 152 –Ed.] da mesma 

mensagem, ele disse: Agora, é a primeira coisa, é o 
toque. A primeira coisa é... Um alarido; e então uma voz; 
e então uma trombeta. 

167. Alarido: um mensageiro aprontando o povo. 

168. O segundo é uma voz da ressurreição: a mesma voz, 
que, uma grande voz em São João 11:38-44, que 
chamou Lázaro... 

169. Mateus 27:50. Em Mateus 27:50, despertou os santos 

do Antigo Testamento; em João 11, despertou Lázaro. 
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Você se lembra quando Ele ressuscitou a filha de 
Jairo? O que Ele fez? Um tipo da ressurreição também: 

“Talita cumi.” Ele estava falando em uma língua 
desconhecida. As pessoas têm problemas com a língua 

desconhecida ligada à segunda parte do Sétimo Selo, 
mas é isso que é! As pessoas tinham problemas todos 
esses anos; essa língua desconhecida saiu e foi 

revelada. E dizem, “Bem, se é assim...” 

170. Eu estou lhe mostrando esta noite, não está ligada à 
Ressurreição. Está sob o primeiro grande clamor. A 

segunda traz a Ressurreição. Vê? As pessoas dizem, 
“Bem, não pode ter a Voz de Arcanjo agora; terá mais 

tarde.” Não, não, não. A mesma Voz que trouxe o 
Alarido; é Ele Quem faz todas as três coisas. Ele 
apenas muda de máscara. Nós não estamos fazendo 

nada.  

171. Irmão, é por isso que há União invisível, a Cabeça e o 

Corpo se unindo. O tempo da unidade e o sinal – a 
Noiva se unindo com a Palavra! A Cabeça e o Corpo 
não são mais dois! Naquele dia conhecereis estou em 

vós e vós em Mim. Deus em Seu povo, o Super Sinal. 
Emanuel, Deus conosco. Tempo de união, Deus e o 
homem unidos. 

172. Muito bem. Estamos indo bem. Vocês estão 
entendendo até agora? Isso é complicado para vocês 

até agora? [A congregação diz “Não.” –Ed.] Tudo bem. Isso tem 
sido claro. O Espírito Santo está lhes dando graça esta 
noite. 

173. Agora estou indo aos Selos. Vou ler o Sexto Selo [1963-

0323 –Ed.]. Você diz: “O que você está tentando fazer?” 

União Invisível – profecia para os últimos dias. O 
Arrebatamento, Mateus 27, o que é isso? A segunda 

parte do Sétimo Selo; a Voz de Arcanjo, entre o Alarido 
e a Trombeta; entre a Mensagem aberta, os Sete Selos, 
e antes da pregação aos perdidos, e ressuscitar os 

santos que dormem. 
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174. Estamos nesse tempo? Estamos nesse tempo? Muito 
bem. Nós estamos nesse tempo. Então, estamos perto. 

Passamos por todos esses anos sabendo que um dia 
terá uma pregação aos perdidos quando a porta se 

fechar? Nós sabemos isso? É isso que esperamos por 
todos esses anos. Um dia destes, tudo terminará. 
Estará terminado. O tempo se acaba no sétimo pico! 

Não há mais picos depois deste. Essa é a última 
montanha antes de entrar no Outro País. Há um cume 
do sétimo pico. Ele parou dois terços da última 

montanha. Ele parou dois terços. Ele deixou a Noiva 
para finalizá-la, para levar a ‘o tempo não será mais’, 

onde a Eternidade entra na Divisa Continental. É 
deserto depois disso; não há mais picos. Está em 
pedra; na Bíblia; nos céus. 

175. Estamos na Era do Leão, o Leão. Estamos no coroar 
da Pirâmide, na câmara do Rei, onde há uma urna 

vazia, onde o Sétimo Mensageiro no Sétimo Degrau te 
introduz àquele lugar onde Enoque não foi visto mais. 
Porque Enoque foi o Sétimo depois do Segundo Adão, 

como Enoque foi o sétimo depois do primeiro Adão. Há 
um Enoque aqui que sobe! Está certo? 

176. É tempo da Páscoa. É tempo da Páscoa. Não se atrase. 

Não se atrase. Não se atrase. Aleluia! Venha de manhã 
cedo. Venha de manhã cedo! Não seja Tomé perdendo 

o culto e não sabendo o que está acontecendo, e então 
está duvidando em sua mente. Esteja no lugar onde 
deve estar, na hora em que deve estar lá. Você 

receberá algo. Deus ajuda quem cedo madruga. Essa 
foi Maria Madalena. Ela recebeu. Aleluia!  

177. Eu vou ficar aqui no local no sábado de noite. Eu serei 

o primeiro a chegar ao sepulcro. Amém. Aleluia! 
Glória! Ninguém me dirá: “Irmão, alguns discípulos 

roubaram o corpo.” O Anjo tirará aquele Selo. Aleluia. 
Não ficarei confuso se isso está revelado. Eu saberei 
porque eu vejo o Anjo. Eu sou parte do Corpo que foi 

vivificado. 
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178. Essa pregação não soa como se eu estivesse vivificado 
esta noite? Você sabe quando um homem é vivificado. 

Amém. Aleluia! Vivificado para a Palavra, vivificado 
para  sua Era, vivificado para sua promessa, vivificado 

para entender o mistério; profecia se tornando história 
em sua própria vida! Vivificado para dividi-lo, mostrá-
lo e esclarecê-lo! É para isso que o Espírito Santo é 

dado! Isso é a evidência real. E os sinais e maravilhas 
seguiram isso. É por isso que os mortos foram 
ressuscitados, seguiu isso. É por isso que os doentes 

foram curados, seguiu isso. E quando você pode 
receber essa Palavra, as coisas acontecem com você 

também, pela graça de Deus. Glória.   

179. Agora estou na mensagem Sexto Selo, sob os Selos. Por 
quê? A União Invisível – profecia para os últimos dias. 

O Arrebatamento – profecia; segunda parte sob o 
Sétimo Selo. Mas o nosso Sétimo Selo não é a Sétima 

Trombeta para os Judeus? Então, isso se aplicará ao 
lado judeu também? Com certeza se aplicará. 

180. Estou nos Selos aqui agora, página 434 e 435 [Na 

mensagem em inglês –Ed.] no livro Os Selos. [1963-0323 - parág. 311 - 

na mensagem em inglês –Ed.] 

181. Ele disse: Agora, quando Ele estava para livrar Seu 
Filho unigênito, que era Seu unigênito… Jacó é Seu 
filho; mas este é Seu Filho unigênito. 

182. Ele estava tipificando Deus libertando Israel do Egito 

com Deus libertando Jesus da morte e trazendo-O à 
ressurreição; Deus libertando Israel do Egito e 

levando-os para a terra prometida. Ele estava 
mostrando que este Sexto Selo, este Mistério, esta 
Sétima Trombeta, este Sétimo Selo, estão no Livro 

aqui. 

183. Um dia, quando esse Espírito Santo começar a Se 

aproximar dos crentes, começar a fazer os corações 
dos crentes se renderem a Ele, começar a encontrar os 
crentes com fome e querendo conhecer o mistério; 
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quando Ele começar a provar aos crentes que estão 
nos últimos dias e fazem parte dessa Ressurreição; 

quando Ele disse, “O mundo não Me verá, e vós Me 
vereis; virei para vós”; quando os crentes começarem a 

sentir essa atração sobrenatural em suas vidas e essa 
ânsia no interior começar a clamar por Deus... 

184. Você tem isso? Você está clamando por Deus? Sente 

uma atração em sua vida nesta Hora? Está com 
expectativa para estas coisas? Você crê nessas coisas? 

185. Irmão, lembre-se que Enoque estava andando com 

Deus e não foi visto mais. Lembre-se que Elias e Eliseu 
estavam andando e Elias não foi visto mais. Lembre-se 

que Jesus e os discípulos estavam conversando e 
Jesus não foi visto mais. Está certo? Lembre-se que 
Enoque sabia que ele sairia. Elias sabia que ele sairia. 

Jesus sabia que Ele sairia. Você sabe que sairá 
também? 

186. Eles não só foram arrebatados. Elias disse a Eliseu, 
“Se me vires quando eu partir.” Amém. Irmão, Jesus 
disse a eles, “Eu tenho que ir para que venha o 

Consolador.” Está certo? E, irmão, vemos Enoque 
também, ele chamou seu filho ‘Metusalém’, ‘quando 
ele estiver morto, o dilúvio será enviado’. É isso que 
‘Metusalém’ significa, ‘quando ele estiver morto, o 
dilúvio será enviado’. 

187. Ele sabia que o julgamento estava vindo e ele sairia. 
Ele construiu a pirâmide, colocou a urna vazia e 

mostrou o caminho de volta para o verdadeiro Enoque, 
que viria no fim da Sétima Era, o antítipo. Ele era 
apenas a sombra, então mostrou o Mistério de que 

haverá um povo que subirá sete degraus de volta a 
Deus; sete degraus para a perfeição. Sete Mistérios se 

abrirão, sete vozes trovejarão e eles os captarão como 
fé. Então, de fé em fé, de glória em glória, eles subirão 
esses sete degraus e entrarão naquele lugar onde ele 

não será visto mais! 
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188. Não deixe ninguém roubar sua fé. Se você sabe como 
Deus lidou com você, se sabe em que Era está vivendo, 

se entendeu a Mensagem do Sétimo Anjo, se entendeu 
o Selo da Páscoa, não há ninguém neste planeta que 

possa vir a você e confundir sua mente e lhe dizer que 
não está revelado e que não é assim. “Como é que 
estas coisas não estão abertas na Bíblia?” Amém. Que 

coisa! 

189. Aquele com a grande Voz estava sendo crucificado. Ele 
estava sendo ferido e injuriado. Suas palavras estavam 

sendo mal interpretadas e Ele estava sendo injuriado, 
enquanto se preparava para entrar na última parte. 

Oh, claro. 

190. Você diz, “Você está falando de si mesmo.” 

191. Claro! Porque eu sou parte Disso. Eu não sou Isso. Eu 

sou parte Disso. Ele em mim—porque se eu não for 
parte Disso, terei que ser outro alguém ao redor da 

Cruz. Não me importo de ser aquele na Cruz; já que a 
Voz pôde despertar os santos que dormem. Se é ali que 
você tem que ir para despertá-los e não pode despertá-

los em sua cadeira de balanço em casa, e não pode 
despertá-los no bom conforto de sua cama ou de férias 
em algum lugar pescando. Se é ali na Cruz que você 

tem que estar para despertá-los, a Obra-Prima ferida, 
as duas grandes vozes da Obra-Prima ferida... A Obra-

Prima ferida tem duas grandes vozes: uma parte passa 
em uma língua desconhecida, a próxima vem para 
iniciar e começar a pregação aos perdidos e a 

ressurreição dos santos que dormem. Glória! 

192. O Sexto Selo. Agora, quando Ele estava para livrar Seu 
Filho unigênito, que era Seu unigênito. Ele estava 
falando sobre Cristo. E estava falando sobre Israel, 
Jacó sendo o Seu filho, porque disse, “Do Egito chamei 

o Meu filho.” [Mateus 2:15 –Ed.] Vê, Israel era Seu filho 
também, e era um tipo de Cristo. Agora, Cristo está 

refletindo o que Deus fará para eles nos últimos dias, 
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porque estarão nas mãos dos Romanos como estavam 
nas mãos dos Egípcios. 

193. Você está captando isso? Isso é profundo demais para 
você? Sua mente pode mudar esses canais? Você está 

mudando bem? Veja, você muda para trás e para 
frente, entende. Sete Selos aqui para nós; Sete 
Trombetas para eles.  

194.  O que aconteceu conosco espiritualmente—Você diz, 
“Então, estamos sob o nosso Sexto Selo?” Claro que 
sim. Densa escuridão está sobre a terra. Morte 

espiritual está se movendo, estrelas estão caindo do 
Céu – estrelas metodistas, estrelas batistas, anjos 

caídos, mensageiros caídos que não guardaram o seu 
estado original, os quais Lúcifer fez cair por causa do 
seu conto [da sua mentira –Trad.] – Espiritual. Saímos com 

pressa de todas as denominações de volta à Palavra 
prometida. Nosso Sétimo Selo foi aberto e vimos 

nossos nomes no Livro. Eles saíram de todas as 
nações, foram apressados de volta à terra prometida, e 
a Sétima Trombeta lhes mostrará seus nomes no 

Livro. 

195. Miguel se levanta aqui com o Livro aberto e livra os 
nomes achados escritos no Livro. Miguel se levantará 

ali, Daniel 12, abrirá o Livro e livrará os nomes ali. 
Apocalipse 10, Miguel tem o Livro aberto aqui. 

196. João ouviu os Trovões. Daniel ouviu os Trovões. Isso 
está certo? Exatamente na Palavra, não é? 

197. Um homem disse, “Eu li o Sexto Selo. Não vi nada 

Nele.” Uau! Onde estou achando todas estas Coisas? 
Bem no Sexto Selo. Vê? Estão escondidas dos teólogos 

sábios, mas os pastores As encontram; os teólogos não 

podem, mas os pastores As encontram. 

198. Mateus 27. “Agora, lembre-se, Seu Filho tinha sido 
espancado, e tinha sido afligido, e tinham zombado 
Dele. E Ele estava agora pendurado na cruz, às três 
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horas, na tarde de sexta-feira santa.” [1963-0323 O Sexto Selo - 

parág. 312 na mensagem em inglês – Ed.] 

199. [Ir. Vin olha seu relógio –Ed.] São nove horas. Uau! Às três 

horas da tarde. Que poder vivificador! Acabei de olhar 
para o meu relógio. 

200. Aqui estamos. Os críticos dirão que isso é um golpe de 

sorte. Mas eu digo que o Poder Vivificador está sobre 
mim e estou no Espírito do Compositor. Ele sabe 
exatamente qual junção, qual mudança, qual nota. Ele 

atingiu a nota correta e disse, “Olhe para ele agora, ali 
mesmo.” [referindo-se ao relógio dele –Ed.] Porque o que está no 

meu coração controla o universo. Quando você serve a 
um Deus infinito, um Deus infalível que conhece cada 
pulga que pisca os olhos. Você não subestima o 

Espírito de Deus. Você apenas esqueça isso. Apenas 
tome esta Palavra que está saindo aqui, se você pode 

tomar isso. Esqueça isso, isso é para mim. Isso é para 
mim enquanto estou pendurado aqui sendo ferido, 
sendo objeto de riso. Essa é a parte que eu estava 

lendo, fiquei empolgado e disse, “Uau!” Quando ele 
disse, “tinha sido espancado, e tinha sido afligido, e 
tinham zombado Dele. E Ele estava agora pendurado 
na cruz, às três horas.” 

201. Oh, obrigado Jesus! ... Estava por acontecer!  

202. Mateus capítulo 27 versículo 45 disse: 

203. 45 E, desde a hora sexta, houve trevas... 

204. Observe. Eu acabei de tomar essa mesma coisa na 
mensagem O Arrebatamento como a segunda parte do 
Sétimo Selo. Agora estou tomando isto aqui como a 

Sétima Trombeta sob o Sexto Selo para os Judeus. 
Tomei isto na União Invisível, entrei nisso, nos últimos 

dias profetizando “se ao Madeiro verde fazem isto…” 

205. Jesus era o Madeiro verde. Ele é a Árvore com a vida 
dando fruto. Se Deus tivesse uma Árvore* verde [As 

expressões Madeiro verde e Árvore verde são equivalentes em inglês –Trad.] com 
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frutos no meio deles e eles A cortassem, Ele disse, 
“Pense no que eles farão ao Madeiro seco”. Se os 

Judeus fizeram isso a Jesus, o que você acha que 
Deus fará a eles? Isso é o que isso significa. Ele 

explicou isso na mensagem O Verdadeiro Selo Da 
Páscoa [1961-0402 –Ed.]. Estou apenas citando para você. 

206. E, desde a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, 
até a hora nona. 

207. Agora note exatamente o que Ele fez aqui atrás, agora, 
quanto a isto. Apocalipse 6:12. Ele vai para Apocalipse 
6:12. Ele estava os conectando. Trevas sobre toda a 

terra, e ele está conectando isso, Apocalipse 6:12 

12 E, havendo aberto o sexto selo, … eis que 
houve um grande tremor de terra; e o sol 
tornou-se negro como saco de cilício, e a 
lua—e a lua tornou-se como sangue. 

208. Porque quando o Sexto Selo foi aberto, o que 

aconteceu? O sol se recusou a brilhar. Escuridão 
cobrirá a terra. Exatamente onde os Judeus estavam 

naquele dia no Calvário, onde O rejeitaram, é ali 
mesmo que a segunda metade da septuagésima 
semana se abrirá. Deus os encontrará ali mesmo 

novamente. Eles chegarão ao Dia da Expiação. A Festa 
das Trombetas já os trouxe de volta. Isso os levará ao 
Dia da Expiação. Deus os deixou ali naquele dia no 

Calvário para trazê-los de volta para ali mesmo. 

209. Você vê a precisão de Deus? Vê a precisão de Deus? Vê 

a precisão das Escrituras? Vê quão específica é a 
revelação? Qual mente humana pode planejar a 
Palavra assim? É a mente de Deus. Deus A planejou. 

Você sabe por que Deus fez isso assim? Para dar fé aos 
crentes de que Ele está no controle; que a Sua Palavra 

é perfeita, podemos nos atar A Ela. 

210. “Escuridão, trevas, Egito;” e ele citou Mateus 27, 
trevas; o Sexto Selo bem aqui, trevas. Agora, ele estava 
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se referindo ao Egito. Estava se referindo ao Egito. 
Moisés libertando Israel do Egito (captou isso?) foi um 

sinal de Deus livrando Jesus na Cruz, é um tipo de 
Jesus livrando os Judeus das mãos romanas sob o 

Sexto Selo. E sempre que essa libertação está 
acontecendo, há trevas. Quando Deus está nos 
livrando aqui, há trevas também. Quando Deus está os 

livrando da Sexta Dimensão, porque eles estão 
clamando que querem voltar. “Nós não comemos e 
bebemos aqui. Queremos voltar à terra, mas ainda não 

podemos voltar. Temos que esperar até o último eleito 
entrar ali embaixo, depois chegará a nossa hora.” 

211. Agora observe. Agora ele estava dizendo Egito, trevas 
no Egito. Quão escuro estava no Egito? E quanto 
tempo duraram as trevas? Em Êxodo 10, as trevas 

duraram três dias; tão escuro que Deus disse a Moisés 
que eles sentiriam as trevas. A Bíblia diz, “Ninguém se 

moveu por três dias.” Eles se sentaram em suas casas. 
Não sabiam para onde ir. Estava tão escuro. 

212. Quantos sabem que a Bíblia diz que nos últimos dias, 

densa escuridão cobrirá a terra e os povos? A Era de 
escurecimento. Quantos sabem que a Bíblia fala sobre 
isso? 

213. Agora capte isso aqui. Eu entrarei um pouco profundo 
aqui, mas você captará. Quero lhe mostrar quão 

perfeita é a Palavra: Deus libertando Israel do Egito 
(Seu filho), Deus está entregando Seu Filho para a 
Cruz. Moisés era Cristo. Sabe disso? Crê nisso? Moisés 

disse, “O Senhor levantará um profeta como eu.” 
[Deuteronômio 18:15 –Ed.] 

214. Qual foi o primeiro sinal de Moisés? Quantos sabem 
qual foi o primeiro sinal de Moisés? Sua vara se tornou 

em serpente. Está certo? Qual foi seu segundo sinal? 
Colocou sua mão direita em seu peito, a tirou, se 
tornou o que? Leprosa. É a lepra um tipo do pecado? 

Branca como a neve significa que está em seu último 
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estágio, no pior estágio em que é incurável. O que isso 
significa? A vara se tornou em serpente? A Serpente 

trouxe a queda do homem no Jardim do Éden. O 
homem caiu na escravidão do pecado, no cativeiro. 

Todos nós nascemos em pecado, fomos formados em 
iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras. Por 
causa do sexo que a Serpente deu a Eva no Jardim do 

Éden, todos fomos presos nesta natureza caída, em 
escravidão, em cativeiro. Está certo? Mas Deus disse a 
Adão e Eva quando a Serpente saiu, “Mas você 

receberá uma Semente. Eu levantarei uma Semente. A 
mulher receberá uma Semente. Ela ferirá a cabeça da 

Serpente e voltará aqui.” Está certo? Oh que coisa! 

215. Então Moisés veio. Ele era um profeta-pastor. Ele era 
um tipo daquele Libertador vindo para libertar o povo 

que nasceu em cativeiro, em escravidão, de onde não 
podiam se libertar. Mas Moisés era Cristo. Deus salvou 

Jesus da perseguição quando Ele era bebê? Deus 
salvou Moisés da perseguição quando ele era bebê, 
tipificando Cristo? Então o que aconteceu? Ali veio 

Moisés com a vara, a mão direita. Quem é a mão 
direita de Deus? Jesus, no peito onde estão os 
Segredos. Ele colocou a mão direita no peito e quando 

a mão saiu do peito, estava leprosa, um tipo de 
pecado, mostrando que Cristo seria feito pecado por 

nós; o pecado que a Serpente... a vara  tornou-se em 
serpente, o pecado que a Serpente trouxe sob a raça 
humana; Cristo, a mão direita que viria. Isso eram os 

Segredos escondidos no peito, Segredos escondidos de 
redenção – Cristo ser feito pecado pelo homem. O 
Cordeiro foi imolado na parte de trás da mente de 

Deus antes da fundação do mundo. Amém! 

216. O que aconteceu depois disso? Essas foram as duas 

Vozes dos dois sinais. O que foi o próximo? A água se 
tornou em sangue. Quantos sabem quando Ele morreu 
na Cruz, irmão, Sua água e Seu sangue se separaram? 

Fluíram. 
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217. Quantos sabem quando Moisés estava libertando 
Israel do Egito, quando estava fazendo o trabalho de 

redenção no Egito, fazendo o trabalho de salvação e 
libertação para o povo de Deus que estava em 

escravidão, aquele profeta-pastor disse, “Deixa ir o 
meu povo! Eu vim para levá-los de volta! Eles têm uma 
terra. Têm uma herança. Nasceram em escravidão. 

Foram separados da sua herança, mas eu vim para 
realizar isso! Vim para tirá-los com uma mão 
poderosa. Vim para levá-los de volta aonde deveriam 

estar pra começar.” Aleluia! 

218. Jesus fez isso para nós? Deveríamos ter nascido no 

Jardim do Éden. Deveríamos ter vindo na imagem de 
Deus, mas viemos presos como homem carnal, mas 
Ele veio para nos livrar, nos dar um Novo Nascimento 

e nos levar de volta para nos tornarmos a Palavra 
novamente. E ao fazê-lo, como a Serpente foi levantada 

no deserto em uma haste, representando o pecado 
sendo julgado, assim Ele teve que ser levantado 
também representando o pecado sendo julgado. Está 

certo? Glória. 

219. A natureza e o homem foram afligidos: sarna nos 
animais, gafanhotos na árvore, praga, sarna no povo, 

enquanto esta grande obra estava sendo realizada. A 
escuridão durou três dias. 

220. Então vemos a natureza tombar. Mateus 27 – o sol 
parou de brilhar, trevas. Isso não foi um eclipse. Um 
eclipse não dura três horas. O eclipse mais longo dos 

eclipses dura alguns minutos. É quando o sol e a lua 
estão passando juntos. Isso durou três horas. Deus 
esperou até que o sol estava em sua força total e então 

o sol desapareceu e a escuridão dominou. 

221. Ninguém podia ver o que estava acontecendo entre o 

Alarido e a Trombeta, entre o Alarido e a Voz, havia 
escuridão; entre a abertura da Palavra e a pregação 
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aos perdidos, havia escuridão. Ninguém sabia o que 
estava acontecendo. 

222. Não havia nada registrado na escuridão. Mateus, 
Marcos, Lucas, João não registraram nada na 

escuridão. Houve um silêncio na escuridão. Tudo 
estava escondido aos olhos humanos na escuridão. 
Mas o sol voltaria pela segunda vez. 

223. Em 1965, a Luz do Filho de 1960 a 1965 estava em 
Sua força total. Vimos a maior Luz que já brilhou e Ela 
desapareceu, e densa escuridão está na terra e nos 

povos. Uma estranha escuridão, uma misteriosa 
escuridão veio e cobriu tudo, mesmo os crentes de pé 

junto à Cruz, Maria, João, e todos. Ninguém podia ver 
nada; estava tudo escondido. Deus colocou um véu de 
sigilo. Deus colocou um véu de escuridão. 

224. Deus fez disso um Mistério escondido do Alarido—da 
abertura da Palavra à Voz de Arcanjo e indo à 

pregação aos perdidos, havia trevas, mas pouco antes 
da Luz do Filho começar a voltar e a escuridão 
começar a clarear; porque a Luz voltaria pela segunda 

vez com todo seu brilho e glória novamente. 

225. Em 1965, ele disse: “vocês estão ouvindo a Mensagem 
intelectualmente, mas um dia vocês saberão quem 

vocês são.” Quando você souber quem você é, o 
Arrebatamento acontecerá. O homem tentará descobrir 

o que aconteceu do Alarido à Voz, mas quando 
começar a falar essa língua desconhecida, estará 
exatamente nas Escrituras, e o homem começará a 

saber o que aconteceu na escuridão. Haverá a Palavra 
que poderá lhe dizer do ano 1966 a 2000. Haverá a 
Palavra para mostrar isso e lhe revelar, quando o 

homem não consegue descobrir, e o homem diz, “Não 
sei o que está acontecendo. Algo está acontecendo. Eu 

não sei. Não tenho certeza.” Há a Palavra para lhe 
mostrar o que aconteceu enquanto algo estava 
acontecendo secretamente. Porque quando trovejou 
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aquele primeiro grande clamor, uma língua 
desconhecida estrondou, bem na profecia para o 

momento exato, para a Hora exata – Salmo 22:1. 

226. Você tem que pensar Nisso antes de falar Disso. Na 

Sua mente, Ele sabia exatamente naquela junção no 
Drama, “Agora, tenho que pegar a bateria aqui e tocar 
essa nota.” E Jesus sabia a Hora, e Jesus conhecia 

qual Escritura é pra ser cumprida ali. A consciência, a 
percepção consciente da Obra-Prima ferida de 
conhecer a junção, de conhecer a mudança. 

227. Você diz, “Você não pode saber disso.” Volte e leia a 
mensagem Shalom. Ele disse: “Somente os Eleitos 

conhecerão isso.” Os outros são um monte de barulho. 
Mas eles conhecem a junção, conhecem a mudança de 
ritmo, conhecem: “Aqui, devemos ver isto. Aqui, 

devemos ver isso. Aqui, devemos ver isto.” Pense nisso. 
Não seguimos fábulas artificialmente compostas. 

228. Você não pode matar esta Palavra. Você se matará, 
porque quanto mais A persegue, mais forte Ela fica. 
Você tem que fazer isto no madeiro verde, não pode 

fazer isto quando ele está seco. Você tem que fazer isto 
no madeiro verde. Algumas pessoas querem uma 

árvore denominacional. Eles querem uma árvore 
enxertada, mas uma árvore que vem da raiz estaria 
exatamente nas Escrituras. 

229. Agora observe atentamente. Então, escuridão... Estou 
tipificando o Egito, lidando com o que havia no Egito. 
O que aconteceu depois da escuridão no Egito? O que 

foi a próxima coisa depois da escuridão no Egito? 
Quantos sabem? Passamos por esses lugares. Um 

cordeiro imolado; o cordeiro morreu. O que aconteceu 
no Calvário depois da escuridão? O Cordeiro morreu. 
Você vê do que estou falando? Estou lhe mostrando 

que tudo o que Jesus estava fazendo na Cruz estava 
sendo feito no Egito. 
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230. Por que Jesus estava morrendo na Cruz? Por causa do 
pecado o qual a Serpente trouxe. Por que Ele foi 

julgado? Ele se tornou pecado, a mão direita se tornou 
leprosa. Quando a tirou pela segunda vez, estava 

limpa. Ele ressuscitou triunfantemente na manhã da 
Páscoa por nossa justificação. Meus pecados se foram, 
estão debaixo do Sangue. Isso é bom o suficiente para 

mim. Amém! Houve escuridão no Calvário por três 
horas. Houve escuridão por três dias no Egito. 

231. Depois de Êxodo 12, o que aconteceu? O que 

aconteceu depois do cordeiro imolado em Êxodo 12? O 
que aconteceu em Êxodo 14? O Mar Vermelho. Todos 

os inimigos que os mantinham em escravidão foram 
destruídos no Mar Vermelho – Seu Sangue. Todos os 
inimigos os quais nos mantiveram em escravidão, os 

quais desejaram fazer uma segunda reclamação de 
nossas vidas (Redenção por Sangue, redenção por 

poder) estavam mortos no Mar Vermelho. Você nunca 
mais os verá para sempre. Fumar, beber, mentir, 
enganar, concupiscência, irmão, toda doença do 

pecado, cada demônio que te controlava em alguma 
maneira, cada Egípcio que os perseguia estava morto 
naquele Mar Vermelho. Moisés disse: “Deus pelejará 

por vós! Nunca mais os vereis para sempre.” 

232. O que aconteceu na Cruz? Irmão, aquele ladrão 

começou a ver aquele Sangue saindo e ele disse: “Oh 
Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Todo-
Poderoso, lembra-te de mim!” 

233. Ele disse, “Hoje estarás Comigo no Paraíso. Algumas 
horas atrás, você mesmo estava me injuriando e me 
amaldiçoando sob a influência do seu amigo que 

estava amaldiçoando, mas você recebeu alguma força 
para dizer ao seu amigo, ‘Não serei mais alguém que 

amaldiçoa com você. Você me fez amaldiçoá-Lo 
também, mas comecei a ver além das suas críticas. 
Comecei a ver algo agora.’” 
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234. Aleluia! O ladrão moribundo se alegrou em ver essa 
Fonte cheia de Sangue tirado das veias de Emanuel e 

pecadores mergulhados... Quando ele ouviu aquela 
língua desconhecida “Eli, Eli”, algo começou a 

acontecer, irmão. Oh Deus! Ele sabia, “Eu estarei com 
Ele no Paraíso. Eu estarei com Ele no Paraíso. Eu 
estarei com Ele no Paraíso!” Glória a Deus nas Alturas!  

235. O que aconteceu em Gênesis 18 quando Ele estava 
intercedendo – Abraão estava intercedendo? Houve 
uma intercessão antes que Ele pregasse aos perdidos? 

Houve intercessão antes Dele pregar aos perdidos em 
Mateus? Haverá intercessão hoje, antes de pregarmos 

aos perdidos? Ele falou em uma língua desconhecida 
lá atrás em Mateus? Ele fez isso novamente à filha de 
Jairo? Está a língua desconhecida ligada à Segunda 

Parte do Sétimo Selo? Uma parte passou, voando em 
uma língua desconhecida; uma parte é os Sete 

Trovões, uma parte é as Sete Trombetas para os 
Judeus. E entre os Trovões e as Trombetas, entre o 
Alarido e a Trombeta, só há uma parte: a Voz. E essa é 

a parte da Noiva, porque o Filho do Homem sempre 
termina com uma Ressurreição. 

236. Ele saiu em 1965 e a pregação aos perdidos e a 

ressurreição ainda não aconteceram. Ficou para mim e 
para ti. Deus as deixou para mim e para ti. Provarei a 

você daqui a pouco pela mensagem A Obra-Prima [1964-

0705 –Ed.]. Ele construirá uma Obra-Prima que tem que 
ser ferida novamente. Porque, como Ela pode falar se 

não estiver à Imagem? E como Ela pode ser ferida para 
falar se não estiver à Imagem? Ela tem que ser ferida 

para falar e tem que estar à Imagem para falar. 

237. Ele teve uma visão. O Profeta teve uma visão disso. O 
Profeta teve uma revelação disso. Deus está lidando 

com você o suficiente sentado aí em sua cadeira esta 
noite? Para que algo em seu coração diga: “Eu sou 
parte disso. Posso ver isso tão claro quanto possível. 

Posso ver que a Luz do Filho em Sua força total se foi; 
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posso ver densa escuridão. Posso ver que todo mundo 
está conjecturando e tentando entender o que está 

acontecendo. Todo mundo está pregando o que foi ou o 
que será. Mas estou ouvindo uma Palavra me dizendo, 

deixando claro e me mostrando o que aconteceu desde 
1966 até o tempo presente! Estou ouvindo uma voz 
que não é um segredo para essa Voz. Está sendo 

provado para mim vindo da Bíblia. Estou ouvindo uma 
língua desconhecida a qual as pessoas estão 
interpretando mal. Eu estou vendo Aquele com aquela 

língua desconhecida sendo ferido, crucificado, 
injuriado, ridicularizado, humilhado, sendo objeto de 

riso e zombado. Tudo isso deve estar de acordo com o 
tempo, a estação e a Mensagem da Hora!” 

238. Você quer dizer que um homem tem neurônios para 

compor tudo isso? Você pode compor uma vida 
predestinada? Sabe onde obtive isto? Obtive isto sob 

minha perseguição e rejeição, porque, dentro disso, eu 
fui sintonizado a um comprimento de onda para ver. 
Sem aquilo, eu não teria isto. Mas voltei do Congo e 

lhes disse, “Eu tenho que pregar isto em sofrimento.” 
Em novembro eu lhes disse isso. 

239. Eu lhes disse que estou esperando a Palavra se abrir 

para entrar nisto. Eu disse que a Palavra tem que se 
abrir para viajar e entrar na promessa. Você não pode 

entrar a menos que esteja aberta. Elias teve que abrir 
um caminho para Eliseu entrar na promessa. Jesus 
teve que abrir o entendimento deles das Escrituras 

para eles entrarem na promessa. Josué teve que abrir 
o Jordão para eles entrarem na promessa. Paulo abriu 
as Escrituras para levá-los ao Espírito Santo. O ir. 

Branham abriu a Palavra para nos tirar de Laodicéia, 
nos levar à Era da Noiva ao Espírito Santo para um 

outro Efésios. Se um caminho não se abrir, você não 
poderá entrar. Um homem deve ter uma chave para 
abrir um caminho para lhe dar acesso. Um véu deve 

ser rasgado para que a Palavra não seja mais um 
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Mistério para você; Ela será uma entrada. Que coisa! 
Oh Deus, me ajude. 

240. Deixe-me mostrar a você um pouco mais no Egito e na 
Cruz para que você entenda o que está acontecendo 

aqui. O Egito, a Cruz, sob o Sexto Selo, o que está 
acontecendo aqui, porque esse é o primeiro Êxodo, 
essa é a Sétima Trombeta. Esta é a Cruz. O primeiro 

Êxodo é um tipo do terceiro Êxodo. A Sétima Trombeta 
é um tipo do Sétimo Selo. A Cruz é o mesmo Mistério 
para nós, a Voz que desperta os santos que dormem. 

241. Não pode ser mais escriturístico do que isso. Então 
alguns de vocês só querem se sentar e me colocar sob 

seus óculos de escrutínio. Vê? Querem se sentar e me 
colocar sob seus óculos de escrutínio. Se eu colocar 
vocês sob estes óculos da Palavra, podem aguentar ser 

escrutinados sob estes óculos da Palavra? Apenas 
recuem e me deem um pouco de espaço, deixem-me 

bater minhas asas, porque meu Pai vem a mim e fala 
comigo. Meu Pai me leva de volta à Palavra do meu 
irmão mais velho. Sim, senhor! 

242. O Profeta-Pastor e o Bom Pastor entregou a Sua Vida 
e, pelo Sangue do concerto eterno, libertou Suas 
ovelhas da escravidão. Moisés estava fazendo isso? 

Jesus estava fazendo isso? Exatamente. Tudo no 
Egito. O Livro de Êxodo é o que? O Livro da redenção. 

A Cruz foi o que? Redenção. A Mensagem nos últimos 
dias, os Sete Selos? Redenção! Quando vir a Nuvem 
vindo, olhe para cima, sua redenção está próxima. 

Quando o Redentor vem com o Livro da Redenção dos 
Sete Selos para reclamar os redimidos pelos quais Ele 
morreu e cujos nomes estavam no Livro. Que coisa! 

243. A Rocha ferida; Moisés tinha uma rocha ferida? Teve 
uma Rocha ferida no Calvário? Moisés tinha uma 

Serpente de Bronze lá atrás? Teve Uma no Calvário? 
Josué teve uma arca no meio do Jordão destruindo a 
morte, para abrir um caminho através da morte para a 
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herança? Teve uma na jornada lá atrás? Teve Uma no 
Calvário no meio da morte (Ele, Quem tem o poder de 

destruir a morte, para trazer muitos filhos de volta à 
Glória eterna)? 

244. Tomei todas essas coisas em Êxodo e as mostrei  na 
Cruz. Você percebeu isso? Você quer voltar um pouco 
mais além disso? A primeira vez que um cordeiro foi 

imolado, quando Deus tomou túnicas de peles, isso foi 
o Calvário. Quando Deus pôs Adão para dormir, isso 
foi o Calvário. Esta noite, o que você está 

comemorando? Uma Noiva sendo tirada do Noivo. 
Quando o Cordeiro foi imolado, Ele os vestiu e tirou as 

folhas de figueira deles. Ele tirou suas folhas de 
figueira? Ele tentou colocar a pele de Cordeiro sobre 
suas folhas de figueira ou as destruiu? Muitos de 

vocês quiseram entrar na Mensagem com suas folhas 
de figueira. Quiseram andar na Mensagem com suas 

pequenas ideias denominacionais, mantê-las e se 
cobrir com elas; e Ele tirou aquilo de vocês e os vestiu 
com pele de Cordeiro. Por quê? Porque há uma 

verdadeira Roupa vindo através da morte de um 
Cordeiro imolado, o Batismo do Espírito Santo para 
vesti-los! 

245. Melquisedeque veio a Abraão com pão e vinho? Isso foi 
o Calvário; Seu corpo foi partido e Seu Sangue foi 

derramado. Partiu Ele o sacrifício e passou pelo meio, 
tomou a parte do homem e enviou de volta a parte de 
Deus? Isso foi o Calvário. Havia uma oferta queimada; 

havia uma oferta de cevada; havia um sacrifício 
pacífico, uma expiação do pecado e a expiação da 
culpa em Levítico capítulo 1 a 5? Isso foi o Calvário. 

Por uma só oblação de uma vez por todas, Ele 
aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Cada 

sombra e tipo de oferta na Bíblia falava Dele. 

246. Que tipo de visão você tem do Calvário esta noite? É 
uma pequena cruz que você tem no pescoço? É um 

pequeno crachá que diz Jesus Salva que você tem ou 
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você vive na vitória (“no Sangue de Cristo, meu 
Senhor, há vitória”)? Amém! Há poder, poder que 

opera maravilhas, no Sangue do Cordeiro. Você estará 
livre do seu fardo do pecado esta noite? Estará livre de 

sua paixão e orgulho? Amém. Há poder que opera 
maravilhas no Sangue do Cordeiro esta noite. 

247. Oh que coisa! Agora vamos rapidamente encerrar aqui. 

Depois de passarmos por essas coisas, então 
rapidamente abordarei A Obra-Prima, lhes darei 

algumas citações da A Obra-Prima, trarei isso a um 
bom lugar para você na A Obra-Prima, para que possa 

ver que haverá uma Obra-Prima. Você faz parte dessa 
Obra-Prima. Obra-Prima significa obra* do Mestre [ou 

“pedaço* do Mestre”, em uma tradução mais literal –Trad.]. É 

você uma obra [pedaço –Trad.] do Mestre?  

248. O Mestre é um grande Diamante e você é um pequeno 

pedaço do Diamante. Quantos sabem que se requer 
diamantes para tocar um disco? Esse disco tem 
música invisível, mas quando você coloca o diamante 

nele—se você colocar uma agulha, pode ser que ela 
toque um pouco, mas arranhará o disco depois de um 
tempo. Mas esse diamante tocará esse disco de 

maneira tão clara e revelará a música invisível contida 
no disco. 

249. Há um disco da Vida aqui selado com Sete Selos e só 
lascas do diamante que podem refletir esses Sete Arco-
Íris, que possuem essas Sete Vozes, podem revelar o 

Mistério Sétuplo que está selado no Livro. E é como 
música aos meus ouvidos. Ele me coloca no ritmo. Eu 
me torno parte do grande drama. Não é apenas 

frequentar a igreja. Não é apenas se sentar no banco. 
Não é apenas juntar-se a uma organização 

denominacional que tem alguma tradição pascal. É 
uma vida vivificada, é uma vida ressuscitada, é uma 
vida limpa, é uma vida purificada, é uma vida 

santificada, é uma vida cheia, caminhando no gozo do 
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Espírito Santo, adorando a Deus em Espírito e 
Verdade. Que coisa!  

250. Vocês podem receber um pouco mais, certo? Acabei de 
começar a sair da minha pequena fundação aqui. 

Tudo bem, omitirei essa pequena parte aqui. Você já 
sabe que a Noiva será uma obra-prima e sabe que a 
obra-prima deve ser ferida. Você pode ler isso na 

mensagem A Obra-Prima, nas páginas 18 e 19, 22 e 
23. Isto te dá algumas citações lá. 

251. Agora observe. Vamos levar isto ao clímax, encerrar 
isto e ver o que estamos observando aqui. Apenas 
recupere sua compostura. Tome alguns segundos, 

respire fundo, segure o ar e expire lentamente. 
Concentre sua mente novamente, sintonize seu 
espírito e tome seu segundo ar aqui e iremos para o 

clímax agora, trazer isto a uma grande Sexta-feira 
Santa. 

252. Você sabe o que eu quero esta noite? Estou vendo a 
Fonte. Estou vendo o Sangue. Estou sentindo o frescor 
do Sangue. Sei que esta noite o Sangue não perdeu o 

Seu poder. Está se movendo por todo meu ser. Há 
Vida vivificada naquele Sangue que me dá uma fé, me 

ungindo aqui, fazendo a minha visão se tornar tão 
clara. Há cura aqui esta noite. Eu quero agora mesmo 
que os doentes aqui dentro... você precisa de fé para a 

sua cura. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da Palavra. Se 
você não consegue captar e talvez esteja acostumado à 
pregação denominacional, esteja acostumado a alguma 

pequena tradição de Escola Dominical... para você, a 
igreja é apenas uma organização em que algumas 

pessoas se reúnem; mas esta noite você está ouvindo a 
Palavra por revelação, para um povo que tem uma 
promessa lhes mostrando como eles estão entrando 

nessa promessa. 

253. Quero que você, esta noite, enquanto está sentado aí, 
e sabe que o culto está chegando ao clímax, e que se 
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tornará história em alguns minutos. Nosso propósito 
de preparar e vir aqui para comemorar esta Sexta-feira 

Santa terminará. Talvez, até agora o acúmulo da 
Palavra, o volume da Palavra, seja demais para você. 

Talvez, algumas de suas mentes já estejam um pouco 
cansadas, mas dentro de lá, diga, “Senhor, não ficarei 
desanimado aqui. Quero lutar até que eu entre e Te 

segure. Talvez, Tu fizeste o ministro apenas pausar lá 
para pegar poucas pessoas como eu as quais precisam 
um pouco mais de ajuda agora mesmo.” 

254. Se Ele se atentou para o ladrão na Cruz, quanto mais 
estará Ele atento a um irmãozinho e irmãzinha aqui 

esta noite. Sabe por quê? Ele quer te dar algo. Ele te 
ama e te conhece. Sendo nós ainda pecadores, Ele 
morreu por nós. Observe aquele ladrão na Cruz, 

injuriando-O; mudou sua atitude ali mesmo na Cruz e 
recebeu Isso. Você pode mudar sua atitude agora 

mesmo e recebê-Lo, entrar diretamente nisso, pela 
graça de Deus. É assim que Ele é na Bíblia. 

255. Você sabe que houve um tremor naquela Sexta-feira 

Santa de 1964, trinta e seis anos atrás, quando ele 
jogou a pedra para cima e o Alasca quase afundou. 
Relâmpagos, trovões, vozes, terremoto, sob o seu 

Sétimo Selo, a sua Sétima Trombeta, a sua Sétima 
Taça. Um homem ali de pé, um profeta vindicado como 

Moisés. Tinha dois sinais como Moisés; tinha uma 
Coluna de Fogo e uma Coluna de Nuvem como Moisés. 
E depois que foi rejeitado como Moisés, ele jogou a 

pedra para cima como Deus disse a Moisés, “Tome 
água e derrame na terra seca, o juízo começará.”  

256. Então, nós vimos essas coisas. Não se trata de uma 

brincadeira para nós. Observamos essas coisas de 
perto. Deus me dá graça e favor diante de vocês como 

ministro e vocês vêm para me ouvir. Deus te dá favor 
diante de mim, para te ver também como alguém nesta 
Hora o qual quer chegar e está tentando chegar. Se eu 

tenho uma Palavra que possa te ajudar a chegar, e isto 
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custar minha vida para trazer essa Palavra a você, 
quero estar no lugar para servir a Deus e te servir para 

trazer essa Palavra a você, para que juntos possamos 
chegar pela graça de Deus.  

257. Nós temos esperado por essas Coisas que foram 
profetizadas, e Deus por Sua graça nos tem ensinado e 
deixado essas Coisas claras para nós, porque Ele 

prometeu fazer isso. O Espírito de Verdade viria para 
te guiar em toda a Verdade, te fazer lembrar as Coisas, 
te ensinar todas as Coisas e te anunciar as Coisas que 

hão de vir. Quando Ele te anuncia as Coisas que hão 
de vir, Ele está te preparando para isso. Ele está te 

colocando em uma atitude sob expectativa ao deixar 
você saber onde você está e o que está vindo. 

258. E enquanto observamos aqui esta noite e vimos entre o 

desaparecimento da Luz do Filho em toda a Sua força, 
e o reaparecimento da Luz do Filho em toda a Sua 

majestade e brilho, houve uma estação de trevas. 
Temos passado por isso? Temos visto a Luz do Filho 
em toda a Sua força? Então, por anos, isso se foi e a 

Luz do Filho voltou novamente em toda a Sua força. 
Vemos a Luz tão brilhante que tudo se torna tão claro. 
Anos atrás, tudo o que estávamos vendo era o batismo 

na água e talvez um vestido longo. Talvez “eu não devo 
cortar meu cabelo”, e nós meio que queremos ser 

justos por isso e sentir que somos a Noiva por causa 
disso. 

259. Agora, vemos quando éramos um atributo. Vemos o 

que Deus pensava sobre nós. Vemos como Deus 
predestinou nossas vidas. Vemos o caminho que Deus 
nos trouxe. Vemos mistérios em nossas próprias vidas 

que Deus colocou lá que nem sequer entendíamos. 
Começamos a olhar na Bíblia e Deus começou a nos 

mostrar Sara, Rute, Ester, Rebeca, e mais outras, e 
Raabe, e Maria. Deus começou a abrir o mistério de 
nossa vida, nossa estranha e incompreendida vida. 
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260. Começamos a ver Gideão e Sansão e todas essas 
coisas e começamos a entender aqueles Guerreiros 

Gentios. Começamos a ver essas coisas e entender o 
que a nossa vida é, o que era pra ser no plano para a 

Era. Isso foi a graça de Deus. Por quê? Porque quando 
nos vemos da maneira que Deus nos vê, vemos o que 
Deus nos colocou na terra para cumprir. Então, 

sabemos como nos preparar, como orar, o que buscar, 
o que esperar, o que está acontecendo em nossas 
vidas, o que Deus está fazendo para nós agora. 

Podemos olhar na Palavra e ver isso. 

261. Não precisamos imaginar o que é isso ou ouvir alguma 

fábula ou ideia e tentar criar alguma coisa. Não. Deus 
expôs isso passo a passo. Ele nos mostrou como nos 
chamaria, como chamou Rebeca. Ele nos mostrou 

como exporíamos o Sinal como Raabe expôs o Sinal. 
Ele nos mostrou, como Ester, que salvaríamos nosso 

povo e receberíamos essa autoridade de nosso Rei com 
Quem estamos em união. Ele nos mostrou no quadro 
de Rute como descansaríamos e entraríamos em união 

e unidade. Ele nos mostrou essas coisas. 

262. Ele nos mostrou em Sara como seremos 
transformados e nos tornaremos jovens de novo. Ele 

nos mostrou em Maria como receberíamos uma 
mensagem de Anjo que o próprio Deus deveria se 

manifestar dentro de nós. Ele nos mostrou naqueles 
Guerreiros Gentios que traríamos uma bebida limpa e 
fresca para o Rei entre Sua rejeição e Ele chegando ao 

poder. Ele nos mostrou em Sansão que, depois que os 
olhos se foram, faríamos as obras maiores quando 
surgir a nova colheita. Ele mostrou essas coisas para 

nós! Não houve ninguém em qualquer Era que poderia 
tomar essas coisas e aplicá-las, mas Deus as deixou 

para nós. 

263. Ele nos mostrou em Hataque como Ele reiteraria as 
palavras de Mardoqueu. Ele nos mostrou em Eliseu 

como devemos ser ungidos e ter o manto. Ele nos 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

61 

mostrou naqueles reis magos como eles estavam 
seguindo a estrela e trazendo os dons aos seus 

lugares. Ele nos mostrou naqueles pastores como eles 
encontrariam o Messias na terra quando os teólogos 

não sabiam nada sobre isso. Ele nos mostrou em 
Josué como Ele traria Seu povo chamado para fora do 
Egito e devidamente os posicionaria na herança deles. 

Ele nos mostrou em Oséias e Micaías como aquela 
visão do Sétimo Selo, irmão, depois que Elias se foi 
entre o Segundo e o Terceiro Ai, quando os reis e eles 

foram enganados por um espírito mentiroso. Ele nos 
mostrou essas coisas. 

264. Isso impressiona a mente humana, não é? Sim, 
impressiona. Sim. O que você acha que Deus sempre 
faz? A mente de Deus é uma mente diferente. A mente 

de Deus sempre impressiona a mente humana. É por 
isso que a Noiva tem a mente de Cristo. Ela tem isso e 

sabe o que Ele deseja fazer com a Palavra. As pessoas 
querem citá-La, mas não querem que ninguém A 
tenha. É assim que o homem é. Eles só querem citá-La 

e deixá-La no Livro, mas Ela é bem clara. Gente, 
captem Isso porque devemos captá-la. 

265. Há uma estação entre a abertura da Palavra—estou 

encerrando, mas estou trazendo as Escrituras aqui 
agora exatamente ao lugar, para que você possa ver as 

Coisas sobre as quais estamos falando. Aquela Luz do 
Filho estava tão brilhante de 1963 a 1965, tão 
brilhante! Nunca um homem teve Luz assim no 

planeta; todo Mistério. Ele até viu Coisas; disse, “A 
única coisa que Deus não me mostra é o que está sob 
o Sangue, porque está no mar do esquecimento de 

Deus.” 

266. Você pode imaginar... Paulo em Romanos 2 [versículo 5 –

Ed.] diz: no dia em que os segredos de todos os homens 
se manifestar no justo juízo e ira de Deus. Isso é neste 
Dia quando o Juiz apareceu e havia um homem aqui 

que poderia lhe dizer quando Deus não era Deus, e 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

62 

poderia voltar na vida de alguém e dizer, “Senhora, há 
vinte e cinco anos, você cometeu esse pecado e não o 

resolveu.” Ele disse: “É isso que está te incomodando, 
senhora.” Ele disse: “Você, senhora, o médico quer 

operar por uma hérnia discal. É um nervo 
comprimido. Você caiu na mercearia de McSpaddin 
naquele dia quando estava vindo pelo corredor com 

seu carrinho.” [1960-0911M Como Fui Com Moisés, Assim Serei Contigo 

parág 158-160 Na mensagem em inglês –Ed.] Meu Deus! Vê? Que Luz 
brilhante! Então densa escuridão cobriu a terra e o 

povo. E o Profeta saiu de cena e ninguém soube o que 
Deus estava fazendo.  

267. Nós chegamos e este aqui está falando, e este aqui está 
falando, e este aqui está falando; e esperávamos que 
isso estivesse certo e esperávamos que aquilo estivesse 

certo; e tentávamos isso e tentávamos aquilo; e 
estávamos nos perguntando, tentando descobrir o que 

estava acontecendo; e as pessoas estava inventando 
ideias, interpretações e coisas diferentes; e isto estava 
desse jeito: uma escuridão entre a abertura da 

Palavra, Mateus 24-27. Então, às 12 horas – quando o 
sol está em toda a sua força, na hora sexta do dia, 
enquanto está em sua forma mais brilhante, mais 

poderosa, mais intensificada – uma escuridão 
estranha e misteriosa, não um eclipse. É impossível 

haver um eclipse ao tempo da Páscoa, porque a Páscoa 
é guardada no tempo da lua cheia. Não poderia ser. 
Ele morreu às 3 horas da tarde, na hora do sacrifício 

do entardecer. Capte isto. 

268. Quando eles estavam lá, havia sacerdotes no 
Santuário, não no Lugar Santíssimo, mas no 

Santuário. Porque apenas o sumo sacerdote entra no 
Lugar Santíssimo uma vez no dia dez do sétimo mês. 

Foi o primeiro mês, abibe, abril, quando Jesus morreu. 
E então, eles estavam no Santuário se preparando 
para oferecer o sacrifício do entardecer. E aqui Ele 

morreu no entardecer, o Cordeiro. Deus rasgou o véu e 
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aqueles homens parados ali sabiam que ninguém se 
atrevia a tentar atravessar aquele véu de quarenta pés 

de altura. Isto foi rasgado sem mãos diante deles para 
mostrar que o caminho foi desobstruído. Por quê? A 

grande e final puxada, a última puxada, o terceiro 
átrio, Ele estava entrando nessa grande e final puxada 
para pregar aos perdidos, porque não havia sangue ali. 

O verdadeiro Sangue estava no Calvário, no 
Propiciatório, plenamente visível. 

269. Deixe-me dizer, mesmo para os desertores aqui. O 

Cordeiro sem mancha no Calvário era o genuíno 
Propiciatório à vista de todos, enquanto o véu no 

templo natural foi rasgado em dois, simultaneamente, 
quando a lança do soldado romano atingiu Seu corpo e 
rasgou esse véu. No mesmo momento, 

instantaneamente, Deus rasgou o outro véu. Há dois 
templos: um que o homem construiu e o outro que 

Deus tinha no Calvário. 

270. Paulo em Hebreus 10:20 diz: “O véu, isto é, a Sua 
carne; para que possamos entrar pelo novo e vivo 

caminho pelo Sangue de Jesus Cristo, que fala melhor 
do que o de Abel,” porque naquele tabernáculo tinha 
um propiciatório também. Naquele tabernáculo, os 

querubins o guardavam. Naquele tabernáculo, havia 
uma Glória da Shekinah. Naquele tabernáculo, havia 

um testemunho na arca. Eles não querem um 
Propiciatório com a Segunda Parte, mas a Palavra tem 
um Propiciatório com a Segunda Parte. Então, às 

vezes, alguns de vocês que não observam isso 
atentamente são enganados por toda essa ideia 
inventada pelo homem. 

271. Observe essas coisas na Palavra ali, precisas. Nenhum 
homem tem virtude de si mesmo, mas a Noiva faz 

parte do Noivo. Ela não é nada menos: o que Ele é, Ela 
é. Ninguém pode ser salvo fora desta Mensagem na 
Noiva. Você me mostre alguém que foi salvo nesta Era 

e não passou por esse Profeta. Você o traga e me deixe 
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vê-lo. Com tudo o que está no Céu; com o Cordeiro no 
céu; esse Profeta, é melhor que você venha através 

desse Profeta. Caso contrário, você ainda está na Era 
de Laodicéia, porque esse Profeta tinha a Palavra para 

tirá-lo dessa Era. 

272. Não há outra maneira de sair dessa Era e não há outra 
maneira de entrar na Segunda Parte fora do Espírito e 

a Esposa dizem: “Vem!” Caso contrário, eles ficarão na 
parte histórica da Mensagem e reconhecerão a parte 
de outra pessoa e nunca conhecerão sua própria 

parte. Observe as pessoas que criticam estas Coisas, 
pessoas que não conhecem sua própria parte. 

273. As pessoas que veem sua parte dizem amém à Palavra! 
“Amém à Palavra! Está certo! Está certo! Está certo.” 
Porque elas sabem que são parte do Mistério. Quando 

você não conhece sua parte, você fica vagando como 
uma Alice no País das Maravilhas, porque você não 

tem revelação. O Espírito e a Verdade ainda não 
chegaram a você, é por isso que você almeja isso. Que 
coisa! 

274. Estou finalizando. Oh que coisa! Aquela escuridão 
entre o Alarido, a abertura da Palavra, às doze horas, a 

hora sexta do dia. Houve escuridão até à hora nona. 
Tão escuro, não um eclipse, escuridão sobrenatural (o 
sol se recusou a brilhar) cobriu toda a terra e todos os 

povos. Capte isso. Deus escondeu aquele período do 
Ministério do Filho do Homem entre o Alarido e a Voz 
de Arcanjo. Deus o cobriu e o escondeu dos olhos 

humanos e nada foi gravado. Houve silêncio. 

275. Então, ali debaixo, irmão, nesta Hora, Ele que estava 

na Primeira Parte e teve que vir na Segunda Parte, Ele 
mudou Sua máscara para outro ato: a Noiva que teve 
que crescer para ver a parte Dela como Ele viu a parte 

Dele! E Ela começou a falar uma língua desconhecida. 
Desde o momento em que começou a falar, o que isto 
fez? Isto abriu a parte da Noiva. Abriu uma parte a 
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qual estava coberta por trevas, a qual estava obscura 
para os olhos humanos, um Mistério escondido. Mas 

quando a Luz do Filho voltou... Deixe-me encerrar com 
minha última Escritura. 

276. Vamos nos colocar de pé. Eu não quero fazer isso, 
quero manter minha palavra. João 19. Que os músicos 
venham. Toquem suave e docemente. Oh, louvado seja 

o Teu poderoso Nome. Louvado seja o Teu poderoso 
Nome. Que poderoso, poderoso Deus nós servimos! Ele 
ainda é o Curador esta noite, ainda é o Libertador esta 

noite. 

277. AS DUAS GRANDES VOZES DA OBRA-PRIMA FERIDA 

e Esta Escuridão Entre o Alarido E A Voz De Arcanjo. 
Quando a escuridão saiu – a primeira Voz aconteceu 
enquanto a escuridão estava clareando. E a segunda 

grande Voz, irmão, foi para iniciar e efetivar a última 
parte do Ministério. O que é a última parte do 

Ministério? Pregar aos perdidos e ressuscitar os santos 
que dormem. 

278. Entre aquelas duas grandes vozes, houve algo. Estou 

dizendo que estamos bem entre essas duas grandes 
vozes esta noite. Estou dizendo que uma dessas 

grandes vozes e a língua desconhecida é o que está 
revelando as Coisas que estavam escondidas dos olhos 
dos homens, o que Deus encobriu por aquele véu de 

escuridão. E estou dizendo à Noiva que não está 
escuro mais. 

279. Densa escuridão sobre o mundo, mas agora a Noiva 

sabe. Ela tem a mente de Cristo. Ela sabe que entrará 
para essa cavalgada final. Por meio dos e através dos 

membros da Noiva, Ele terminará a obra. Ela, sob o 
Seu mensageiro, se torna a Voz final para a Era final. 
Ela tem esse Mistério da Voz de Arcanjo. Ela pregará 

aos perdidos e ressuscitará os santos que dormem. Ela 
concluirá a coisa nesta Hora. 
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280. Meu irmão, minha irmã, você tem representação 
dentro de você. Tem uma semente lá dentro, algo que 

sua mãe e seu pai não puderam lhe dar em seu 
nascimento. Algo que Deus colocou dentro de você por 

predestinação, porque Ele queria que você estivesse 
aqui. Aquele ladrão moribundo, o último eleito que 
entrou antes da pregação aos perdidos, enquanto 

havia um Ministério de intercessão saindo (como 
quando Abraão estava intercedendo e Ló também 
entrou antes do julgamento cair; antes que Elohim 

descesse para a última, grande e final puxada) antes 
que Jesus fosse e pregasse aos perdidos no inferno. 

281. Pense nisso. Versículo 28: 

Depois, 

282. Você sabe de uma coisa? Deixe-me ir para o versículo 

25. Observe Ele ali na Cruz e os soldados rasgando 
Suas vestes, aqueles soldados. Eu tinha algo ali que 

queria abordar, porque todo mundo junto à Cruz era 
um grupo representativo de uma parte desta geração 
atual. Tudo o que foi dito que revelou a natureza do 

espírito das pessoas ao redor da Cruz é identificado em 
uma categoria nesta geração, porque esta é a cena do 
mundo inteiro hoje. O Messias rejeitado. Você tem que 

ir além do acampamento, suportando o opróbrio para 
ser identificado com Aquele Crucificado. 

283. Rejeitado ali: Jerusalém, o lugar mais santo. Eles: os 
Judeus, as pessoas mais santas. Crucificaram: a 
morte mais vergonhosa. Ele: a Pessoa mais preciosa, o 

Deus que eles alegaram servir e adorar. Ali: em 
Laodicéia. Eles: os Pentecostais. Crucificaram, 
rejeitaram Ele: o Filho do Homem revelado novamente. 

Ali, naquele lugar, eles, que alegam ser tão cheios da 
verdade e tão santos, crucificaram e blasfemaram Ele, 

Aquele Nascido da devida estação, o qual Deus lhes 
enviou. Uma Árvore Verde que Deus colocou no meio 
deles, plantada junto a ribeiros de água, dando Seu 
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fruto na estação própria, para que eles pudessem ter 
alimento. Mas como lagartas, locustas, pulgões e 

gafanhotos, eles vieram contra a Árvore para destruí-
La. Pense nisso, amigos. Que Gólgota! Que Calvário! 

284. Enquanto isso acontecia, Ele estava falando, porque 
sabia a próxima parte. Ele sabia a próxima parte. Ele 
estava entrando na próxima parte. Ele estava pegando 

os últimos eleitos no meio de toda a rejeição, no meio 
de toda a perseguição e injúria. Ele estava vendo a 
viúva, Maria (José já tinha morrido), a igreja, a mãe 

que deu à luz a Ele, a qual foi engravidada por aquele 
Anjo Forte que desceu do Céu, e Ele nasceu através do 

seu ventre. Ele olhou para ela e Ele olhou para João, a 
águia (aquela águia que se reclinava no Seu seio, onde 
estavam os Segredos, o Mistério escondido da 

Redenção) e disse: (versículo 25) 

 

25 E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, 
e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de 
Clopas, e Maria Madalena. 

285. Todos estas às quais, sob Seu Ministério, Deus fez 
uma grande coisa para elas. 

26 Ora Jesus, vendo ali sua mãe, e que o 
discípulo a quem ele amava estava 
presente... 

286. Aquele é João, a águia. 

...disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu 
filho! 

27 Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. 
E desde aquela hora o discípulo a recebeu 
em sua casa. 

287. Você pôde captar isso? Quando você está em sua dor 
mais profunda, quando é humilhado e ridicularizado, 

quando está procurando por alguém para te confortar, 
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te apoiar, te encorajar, poderia você pensar em outra 
pessoa, no bem-estar dela? Eu quero viver do jeito que 

Ele quer que eu viva, mesmo que custe sofrimento e 
perda. Ele Se virou, esqueceu de Si mesmo e se 

atentou para a dor dela. Ele disse, “Mulher, eis aí o teu 
filho.” 

288. Ele estava dando a João uma responsabilidade 

sagrada: “Certifique-se de cuidar de Maria por mim, 
está bem? José não está mais aqui e Eu estou 
partindo, mas quero que você cuide dela.” Ele disse, 

“Filho, eis aí tua mãe. Agora ela pertence a você. Ela 
pertencia a Mim, e enquanto Eu estava aqui, tinha que 

cuidar dela, mas agora a coloco em suas mãos.” 

289. O que Ele estava nos mostrando? Aqueles que 
entrarão nesse Ministério, que tipo de fruto, que tipo 

de caráter, onde a mente deve estar. Não despreze o 
dia das coisas pequenas onde Ele estava falando essas 

coisas. 

28 Depois, sabendo Jesus… 

290. Oh que coisa! Você pode ter todo esse tipo de amor e 

compaixão e, por outro lado, ter tanta revelação? Ele 
poderia unir esses dois em Sua própria vida. 

28 Depois, sabendo Jesus que já todas as 
coisas estavam terminadas, para que a 
Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. 

291. Você conseguiu entender isso? A última parte antes do 
cumprimento da pregação aos perdidos e a Voz de 
Arcanjo, o terremoto e a ressurreição, Ele sabia que 

havia uma pequena parte ali, Salmo 69, versículo 21: 
“Eles me deram fel e vinagre misturados a beber.” 

292. Agora, lembre-se, eles Lhe deram vinagre antes, mas 

Ele não aceitou. Ainda não disse, “Tenho sede.” E 
estavam Lhe dando esse para enfraquecer Seus 

sentidos da dor, mas Ele teve que suportar a dor. Teve 
que pagar o preço. Mas então, a Escritura que diz que 
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Lhe deram fel e vinagre a beber teve que ser cumprida. 
Ele estava consciente: não beber lá, mas beber aqui 

agora. Ele conhecia até a última fração da Palavra. Ele 
entendeu o programa. Ele conhecia a Palavra que 

deveria dizer ali, porque essa Palavra moveria um 
homem para pegar o vinagre e trazê-lo, para cumprir a 
última parte da Palavra. Porque Ele não poderia entrar 

nesse Ministério e essa parte sem se cumprir. 

293. Por que Deus te deu esta Mensagem? Percorremos 
uma Jornada. Pregamos essas Escrituras por todos 

esses anos. E quando Ele me mostrou essas coisas na 
segunda-feira, isso me arrebatou. Eu disse, “Deus, a 

Palavra é eterna. Você A lê um milhão de vezes e 
depois A lê de novo e é como se nunca tivesse visto 
essas Coisas antes; Coisas ali dentro.” 

294. Ele disse: “Veja, o sol em seu brilho se foi, então, 
escuridão.” Então a escuridão saiu e o sol voltou. 

Entre essa escuridão, nada está escrito, é silêncio. O 
que rompeu o silêncio? Uma língua desconhecida 
começou a sair e o lugar começou a clarear da 

escuridão. Então entre a primeira grande voz e a 
segunda grande voz... A primeira grande voz não 
trouxe o terremoto e a ressurreição, mas a segunda 

grande voz fará isso. Essa seria a crucificação pública. 
Seria quando Ele renderia o Espírito. Seria quando o 

Aperto, a crucificação pública quando O traspassaram 
– o poder romano. A igreja e o estado trarão a matança 
ali, agora. Todo esse tempo Ele estava sofrendo, estava 

suportando dores, era insultado, ridicularizado, mas 
Ele ainda não estava morto. Amém. 

295. Havia poucas proporções das Escrituras ali; e mais 

Escrituras estavam sendo cumpridas nestes últimos 
poucos momentos do que em todo o Ministério. A 

Palavra estava sendo cumprida com tanta rapidez, 
ainda assim as pessoas estavam em tal cegueira 
religiosa, disseram: “Desça da Cruz.” Eles O estavam 

insultando. 
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296. Os homens estavam tão cheios de ganância e cobiça 
que estavam apostando. Os homens ficaram mais 

envolvidos: “Não, jogue esses dados novamente, jogue 
esses dados novamente. Acho que você fez alguma 

coisa com esses dados. Eu não vi. Jogue novamente.” 
Ele disse, “Não, não, não. Quero essa túnica. Não 
rasgaremos essa. Agora, estamos jogando dois de três 

por essa. Só um de nós ficará com essa.” 

297. Enquanto isso, aqui estava a Palavra sendo 
crucificada. Mas eles ficaram ocupados com apostas, 

ganância, cobiça, dinheiro. Aqui estavam os fariseus, 
tão cegos, não podiam nem mesmo ver as Escrituras 

sendo cumpridas. Aqui o véu se rasgou e o 
Propiciatório estava à vista de todos e eles não podiam 
nem mesmo vê-Lo. Aqui estavam os Eleitos, Ele estava 

os colocando em ordem, “Filho, cuide de sua mãe, 
cuide de...” administrando algumas coisas em Sua 

própria Igreja. Oh, que coisa! Glória! E está 
acontecendo. 

298. Estamos no ano 2000. O que estamos procurando? 

Estamos falando do Aperto desde ano passado; 
preparando e se aprontando para estas coisas. 
Entramos neste ano falando sobre o Aperto 

Econômico, perseguição; preparem-se. Observe aonde 
a Mensagem está indo. Quão espiritual você é? 

Observe o que está se abrindo. Observe... Isso traz 
todos aqueles espíritos que começam a se opor à 
Palavra, mas observe aonde a Palavra está indo. 

299. Observe como Ele ainda está tomando aquele último 
Eleito aqui, trazendo-os para dentro. Oh, que coisa! 
Veja quantas Escrituras estavam sendo cumpridas e 

eles nunca nem mesmo o souberam. Ele estava ciente 
e Ele colocou essa Escritura ali e disse: “Tenho sede.” 

O Filho do Homem teve sede antes de se voltar à 
pregação aos perdidos. 
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300. Eu creio que Jesus, na forma da Noiva esta noite, tem 
sede. Uma sede de ver o Deus Vivo terminar esta 

última parte do Ministério, de vê-Lo cavalgar esta 
estrada, e um Ministério de testemunho sai depois que 

as Portas são fechadas. Bem-aventurados, esta noite, 
os que têm fome e sede de justiça, sabendo que nos 
convém cumprir toda a justiça. Se alguém tem sede, 

deixe-o vir; o Espírito e a Esposa dizem: “Vem”. Quem 
tem sede, deixe-o vir e beber. Eu te darei Água e você 
nunca mais terá sede! Creio que essa sede é do Deus 

vivo esta noite: como o cervo brama pelas correntes 
das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó 

Deus, para ver-Te, Senhor, em Teu poder e Glória mais 
uma vez, Senhor. 

301. Na Hora do julgamento, você fará suas obras maiores 

mais uma vez. Há uma sede esta noite. 

29 Estava pois ali um vaso cheio de vinagre. 
E encheram de vinagre uma esponja, e, 
pondo-a num hissopo, lha chegaram à 
boca.  

30 E, quando Jesus tomou o vinagre, 
disse:… 

302. Porque esse vinagre agora era a última medida de 

crueldade. Uma geração perversa e vil aproveitou a 
oportunidade para ministrar isso a Ele com sarcasmo. 

A Bíblia disse: “O homem correu”. Você vê como 
algumas pessoas são tão más? Um Homem estava 
clamando, perseguido, rejeitado, zombado, ferido, 

sendo objeto de riso, e tudo mais; as pessoas estavam 
apostando por Suas roupas; tudo, partindo Seus 
vestidos. Pessoas religiosas que deveriam conhecer 

melhor, O rejeitaram, O ridicularizaram e O 
desafiaram e tudo mais. E havia pessoas até 

esperando para dar o último chute. Quando Ele disse 
“Tenho sede”, a Bíblia diz: “o homem correu com uma 
esponja, ‘Tens sede? Tens sede? Tome isto.’” 
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303. Ele recebeu isso também. Mas a intercessão foi 
concluída e o último eleito havia entrado. E agora, a 

segunda alta voz trovejou para trazer o terremoto para 
abrir os túmulos, para acordar aqueles santos 

adormecidos e prepará-los para aparecerem. 

30 E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: 
Está consumado. 

304. Ele suportou a perseguição até o fim. Ele conhecia as 
Escrituras tão bem, disse: “Está consumado – porque 
o Salmo 69:21, a última parte na qual Eu não pude 

entrar, o próximo ministério... tive que esperar até que 
esse estivesse cumprido e agora está cumprido. Então, 

agora, está consumado.” 

… E, inclinando a cabeça, entregou o 
espírito.  

31 Os judeus, pois, para que no sábado não 
ficassem os corpos na cruz, visto como era 
a preparação (pois era grande o dia de 
sábado), rogaram a Pilatos que se lhes 
quebrassem as pernas,… 

305. Observe o Deus infalível. Aqueles Judeus agora, eles 
disseram: “Ouçam isto, o dia do sábado é um grande 
dia, e, veja, é a hora de sairmos daqui. Pilatos, esses 

homens estão demorando muito para morrer. Quebre 
as pernas deles, cause mais dor, para que eles morram 

mais rápido.” 

32 Foram pois os soldados, e, na verdade, 
quebraram as pernas ao primeiro, e ao 
outro que com ele fora crucificado; 

306. Ele estava no meio. Mas você percebeu isso? Eles 
quebraram aqui, quebraram ali. Bem no meio de toda 

essa rejeição e perseguição e esmagamento da Rosa de 
Saron, o Deus Todo-Poderoso ainda estava conduzindo 

o espetáculo. “Quebre aqui! Quebre ali!” E quando eles 
vieram quebrar aqui, Ele já estava morto. Aleluia! 
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Porque as Escrituras dizem que nenhum dos Seus 
ossos deve ser quebrados. “Ele não te abandonou. Há 

milhões de anjos ao seu redor (aleluia!) em todos os 
arbustos esperando. Deus ainda está no comando.” Ao 

Senhor agradou moê-Lo e fazê-Lo enfermar para que 
Deus pudesse abrir as Coisas para entrar na última 
parte e concluir este plano de Redenção. 

33 Mas, vindo a Jesus, e vendo-o já morto, 
não lhe quebraram as pernas.  

34 Contudo um dos soldados lhe furou o 
lado com uma lança, e logo saiu sangue e 
água.  

35 E aquele que o viu testificou, e o seu 
testemunho é verdadeiro; e sabe que é 
verdade o que diz, para que também vós o 
creiais.  

307. Aquele é João. João estava falando de si mesmo. João 

era uma testemunha. João disse, “Eu vi e estou 
testemunhando porque eu sei que é verdade, e que 
você saberá que é verdade (pois estou dizendo isso, 

porque eu estava lá).” 

36 Porque isto aconteceu para que se 
cumprisse a Escritura, que diz: Nenhum 
dos seus ossos será quebrado.  

37 E outra vez diz a Escritura: Verão aquele 
que traspassaram. 

308. Verão Aquele que traspassaram. Entre a primeira 
grande voz e a segunda grande voz, houve uma sede. 

Se você está nessa parte, você deve ter essa sede esta 
noite. Ele tinha fome e sede também: “Minha comida é 
realizar a obra”. A Noiva terminará este Ministério. Ela 

gritará “Está consumado” também. A obra-prima deve 
ser ferida. A segunda grande voz está se preparando 

para vir. Em breve virá. Mas veja como temos vindo, 
amigos. Veja os dois clímax do Ministério da Voz de 
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Arcanjo. Aquele primeiro clímax, aquela língua 
desconhecida, estava terminando o Alarido, porque 

trouxe o último eleito para dentro e intercessão antes 
de ir à pregação aos perdidos e à ressurreição dos 

santos que dormiam. 

309. As pessoas dizem: “Eu não sei o que está 
acontecendo”. Era uma profecia e a profecia tinha que 

se tornar história: profecia sob o Sétimo Selo e profecia 
sob a Sétima Trombeta para os Judeus. O que 
acontece aqui em uma forma espiritual, acontecerá lá 

literalmente. Pense nisso. 

310. Meu irmão, minha irmã, que tempo, e que lugar e que 

acontecimento. Ao olhar para Jesus na Cruz esta 
noite, se trata de você mesmo em forma da Noiva hoje 
(Jesus em forma de Noiva). É Ele bem ali, a Voz de 

Arcanjo. Esse é o crente bem ali, meu irmão, minha 
irmã. Isso sou eu e você. Chegamos a esse lugar. É 

uma grande coisa. É uma grande Hora. Para isso 
nascemos, e por essa causa viemos ao mundo. O que 
diremos? “Pai, salva-nos desta hora”? Evitaremos e 

fugiremos? Não beberemos o cálice que está preparado 
para nós? Não deve o grão de trigo não cair na terra e 
morrer, se quisermos ver a vida na congregação, para 

que possa produzir muito mais grãos de trigo? Que 
tipo de pessoas devemos ser? 

311. Talvez você tenha que ser ferido. Talvez você tenha que 
ser ridicularizado e deixado sozinho, mas não tenha 
medo. Para produzir uma verdadeira Páscoa, será 

preciso um Getsemane e um Calvário. Esse Calvário 
garantiu uma verdadeira Páscoa. Por causa desse 
Calvário, haveria uma Páscoa, porque Ele pagou o 

preço completamente. Ele pagou o seu preço. Ele 
pagou o meu preço. 

312. Agora, hoje, Ele quer lhe dar um ministério. O mundo 
está crucificado para você? O mundo está crucificado 
para você? Você está crucificado para o mundo? Você 
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está crucificado para o mundo? Paulo disse: “Estou 
crucificado para o mundo e o mundo está crucificado 

para mim, e a vida que agora vivo nesta carne,  vivo-a 
na fé do Filho de Deus. Não sou eu quem vive, mas é 

Cristo que vive em mim.” 

313. Que este Jesus esta noite, Esse que salva e cura, Esse 
que pode libertar esta noite... oro esta noite que pela 

graça de Deus, meu irmão e irmã – e todos vocês nos 
quartos e no exterior olhando para mim nesses 
monitores – deixe-nos, nesses próximos momentos, 

como vemos desde 1946 até 1965, desde a Primeira 
Puxada, cura, o jovem Rabino saindo, até o Alarido: a 

abertura dos Sete Selos, até Mateus 27, profetizando 
nos últimos dias o que vai acontecer. 

314. Agora, de 1965 a 2000, pendurado na Cruz nas trevas 

e as trevas recuaram, e agora Ele sabe muito 
claramente em qual parte do ministério Ele está 

entrando. Observe onde estamos, amigos, e há uma 
sede. E o último bocado de humilhação e perseguição, 
porque ainda resta uma porção de sofrimento para a 

Noiva cumprir. Se você levar esta Palavra em você, 
você será repreendido. Se você tomar esse Nome em 
você, rirão de você e te desprezarão. Mas a Bíblia diz: 

indo além do acampamento, suportando o opróbrio, 
esta noite. 

315. Amigos, deixe-me dizer uma coisa. Esta geração O 
crucificou. Você não quer ser famoso neste mundo 
para agradar as pessoas que escolheram Lúcifer como 

seu deus e rejeitaram Jesus Cristo. Você quer ir além 
deste mundo, deste acampamento. Quer sair desta Era 
de Laodicéia, desta Era de escuridão, desta Era de 

insanidade, e você quer ir e ser identificado com a 

rejeitada Pedra de Coroa. Os construtores A 

rejeitaram, mas Ele é uma Pedra provada, uma Pedra 
preciosa de esquina, uma Fundação bem firme esta 
noite. 
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316. Tome-O aos seus corações esta noite. Consagre-se 
novamente esta noite. Amém. 

317. Me Aproxime [# 53 Hinos Que Vivem - Ed.]. Vamos cantar isso. 

Eu sou Teu, oh Senhor, e ouvi Tua voz 
E ela falou de Teu amor por mim 
Mas anseio subir nos braços da fé 
E mais perto ser atraído a ti 

Me aproxime, mais perto, bendito Senhor 

Da cruz onde Tu morreste 
Me aproxime do Teu lado sangrento 

 
Consagra-me agora  
Para Teu serviço, Senhor,  
Pelo Teu poder da Graça divina  
Que minha alma eleve os olhos  
Com uma esperança inabalável! 

318. Vocês mães, digam: “Senhor Jesus, me dê forças para 

criar meus filhos. Dê-me graça para ser uma mãe de 
verdade em minha casa, uma esposa de verdade.” Isso 
é o que Deus exige de você. 

319. Vocês, pais, digam: “Senhor, deixe-me ser um homem 
de pé como chefe da minha casa, ser um líder em 
minha casa que minha esposa e meus filhos possam 

respeitar. Ajude-me a lidar com minha esposa com 
conhecimento.” 

320. Vocês, jovens, digam: “Senhor, ajude-me a respeitar 
meus pais que Tu tens dado para mim Senhor, para 
que eu possa honrar meu pai e minha mãe. Eu não 

vou provocá-los. Eu me portarei com dignidade." 

321. Vocês, pais, peçam a Deus: “Senhor, não me deixe 
provocar meus filhos". Amém. Vamos ser verdadeiros 

cristãos aqui esta noite. 

322. Vocês, ministros, peçam a Deus: “Faça de mim um 

servo preparado. Senhor, amarra-me nas correntes da 
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Palavra. Faça-me um prisioneiro para levar esta 
Palavra nesta hora. Amém. 

323. Vocês diáconos: “Senhor, ajude-me a levar a Palavra 
de tal maneira, mantendo o Mistério da fé em uma 

pura consciência, para permanecer como um guarda 
na Casa de Deus, para estar alerta, para estar 
vigilante, para estar atento, sabendo que o diabo é 

como um leão bramando.” Amém. 

324. Vamos ser verdadeiros homens e mulheres aqui na 
Assembleia Terceiro Êxodo, hoje. Amém. Todos nós 

que estamos aqui, reunidos aqui, que acreditam e 
estão unidos e unificados sob uma liderança e por 

uma Língua nesta hora (amém), vamos assumir a 
responsabilidade nesta hora de que seremos a igreja 
que Deus quer que sejamos nesta hora. Nós seremos 

fiéis essa noite a esta Mensagem. 

325. E vocês, pequeninos aí, vocês não são pequenos 

demais para receber o Espírito Santo. Olhe para 
aquele jovem, aquele garotinho que levantou a mão. 
Deus o abençoe por isso, amém. Onde quer que você 

esteja esta noite, quero que você, pela graça do Deus 
Todo Poderoso – e muitos de vocês que ainda não 
foram batizados, você que não é um cristão, que não 

tomou essa decisão, fez essa identificação; muitos de 
vocês que estão hesitando entre duas opiniões – diga: 

“Oh Deus, mude minha vida. Senhor, torne essas 
coisas reais para mim esta noite. Você morreu por 
isso, Pai, e aqui estamos hoje comemorando.” 

326. Vocês músicos, cantores, professores da escola 
dominical e bibliotecários, porteiros, pessoal da 
manutenção, cada um de vocês esta noite, que Deus 

nos revista com nova graça, nova fé, nova unção que 
nós nos levantaremos nesta hora, porque podemos ver 

quão tarde é. Podemos ver o quão perto está esta 
noite. 
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327. Que Deus seja misericordioso conosco. Que Deus ouça 
nossa oração esta noite. Que o Espírito do Deus vivo 

se mova e sopre sobre nós; revista-nos com aquela fé 
esta noite. 

328. E os doentes, que Deus te cure esta noite. Você 
permaneça crendo. Tenho irmãs aqui que sofrem 
reprovação, andando doentes, persistindo porque 

Deus lhes disse que as livraria. Elas estão aguentando. 
Elas estão se mantendo firmes com tudo o que elas 
têm. As pessoas estão rindo delas, zombando delas. E 

perguntei a Deus várias vezes em minha casa, em meu 
escritório, quando penso nelas, eu digo: “Oh Deus, 

lembre-se delas, Pai. Senhor, ajude-as!” Oh Deus! Eu 
sei que Ele é fiel. Eu sei que servimos a um grande 
Deus esta noite. 

329. Que Ele veja a sinceridade em nossos corações. Muitos 
de nós falhamos, muitos de nós cometemos erros, mas 

o Sangue está fluindo esta noite. Ele poderia lavar 
nossos pecados. Não vamos tentar cobrir nossos 
pecados, mas, mesmo em sua fraqueza esta noite, 

mesmo com graça e fé, diga: “Senhor, perdoe-me por 
meus pecados”. Deixe o Seu Sangue purificá-lo esta 
noite. Deixe que aquele Sangue flua através desta 

igreja, lá de trás até à frente e para o lado, para os 
quartos dos fundos. Quebre todas as moléculas do 

pecado, Senhor. 

330. Oh Jesus, faça isso por nós esta noite. Somente Tu 
podes fazer isso, Senhor. Oh Deus, queremos nos 

aproximar esta noite. Isso é o que sabemos. Não 
sabemos de nada mais. Apenas queremos nos 
aproximar, mais perto, mais perto, bendito Senhor 

para Teu precioso lado sangrento esta noite. Eu sou 
Teu, ó Senhor: vamos cantar esse hino. 

Eu sou Teu, ó Senhor, 

331. Ouvi a tua voz, 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

79 

332. E falou de Teu amor por mim 

333. Mas tenho uma sede esta noite. Tenho uma fome entre 

essas duas vozes e desejo subir. É um árduo desejo 
em minha alma. 

334. Mas eu anseio subir nos braços da fé 

335. E mais perto ser atraído... 

CORO 

336. Com toda sinceridade, cante esta noite. Ao deixar de 
lado todo peso e todo pecado, ao jogar isso no Sangue, 
jogue fora essa incredulidade esta noite. Peça a Ele 

para te tornar mais sincero do que nunca. Ser uma 
igreja mais sincera. Eu estou dizendo isso para mim 

mesmo também. 

Me aproxime, mais perto, bendito Senhor 

337. Do Teu precioso lado sangrento 

338. Onde o Sangue flui daquele Propiciatório, onde o véu 
do templo foi rasgado em dois. 

339. Consagra-me agora … 

340. Levante suas mãos para Ele. Tempo de consagração 
para esta Terceira Puxada, esta Puxada Final. Faça de 

mim um vaso preparado para todo bom trabalho, 
adequado para o uso do Mestre. Oh, grande Oleiro, 
molde-nos esta noite, limpe-nos esta noite. 

Que minha alma eleve os olhos 

341. Eleve os olhos com uma firme esperança 

342. E que a minha vontade [Oh Deus] se perca na Tua 

343. Oh, todos por todo o edifício em consagração. 

344. Me aproxime... Vocês, pais, mães, rapazes, moças, 

pais, jovens, casais. 

Da cruz onde Tu morreste; 

345. Oh Deus! Me aproxime, [Sim, Senhor] 
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... mais perto, bendito Senhor 
Do Teu precioso lado sangrento 

346. Oh, se as irmãs puderem cantar: 

347. Oh o puro deleite de uma única hora 

348. [Ele disse: “Nem uma hora vigiarás comigo?”] 

349. Isso ante ao Teu trono eu passar 

350. [Oh, Deus traga de volta um espírito de oração nesta 

igreja.] 

... em oração e contigo, meu Deus 

351. Que haja tanto amor por essa doce comunhão mais 
uma vez em todos os corações. 

... como amigo com amigo. 

352. Doce e abençoada comunhão. 

353. Todos cantando agora. 

Me aproxime, [oh] mais perto 

354. Vamos nos aproximar com um coração verdadeiro com 
plena certeza da fé. Vamos manter firme a profissão de 

nossa fé sem vacilar. Não vamos deixar a nossa 
congregação, quanto mais nós vemos que o Dia vai se 
aproximando. 

Me aproxime, mais perto, bendito Senhor 
Do Teu precioso lado sangrento  
Há profundezas de amor 

355. Nós devemos ter o Amor Perfeito antes de irmos para 
lá, igreja. Ele quer derramar isso em seu coração, 

nesta hora. Veja o amor que Ele manifestou naquela 
cruz. Ninguém tem maior amor do que este. Assim 

como eu vos amei, assim deveis amar uns aos outros. 
Que haja esse tipo de amor em nossos corações, um 
pelo outro, mesmo por aqueles que nos odeiam (apesar 

de nos usarem e falarem todo tipo de mal contra nós). 
Que haja uma intercessão esta noite. 
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... em paz Contigo. 

CORO 

356. Oh, me aproxime, mais perto,  

Me aproxime, [oh Deus] mais perto,  

357. E você que tem maus hábitos, o diabo o prende em 
uma corrente, peça a Deus esta noite, enquanto você 
canta aí: “Traga-me tão perto, Senhor, do Teu lado 

sangrento. Quebre todas as correntes, Pai. Irei livre 
para casa esta noite. Que Teu Sangue destrua toda 

molécula de pecado até que o diabo não tenha controle 
sobre mim; e deixe Teu Espírito vir.” Peça a Ele esta 
noite. Ele te dará. Não duvide; Ele te dará. 

Do Teu precioso lado sangrento 

358. Mais uma vez: Consagra-me agora [aleluia] 

359. Para Teu serviço, Senhor 

360. Gostaria de chamar o irmão Ian Campbell.  

361. Venha e ore, Ian. 

362. Que minha alma olhe para cima com uma firme 
esperança 

363. É isso que queremos ser, prisioneiros, e que nossa 

vontade esteja perdida na Dele. 

... se perca na Tua. 

364. Enquanto inclinamos nossas cabeças e fechamos 
nossos olhos. Ele morreu para que pudéssemos viver e 
Ele expressou Seu amor para que pudéssemos amar 

uns aos outros. Por que não pegamos as mãos da 
pessoa ao nosso lado? E na quietude do seu coração – 

aquilo que você gostaria que alguém orasse por você – 
por que você não ora por isso, pela pessoa ao seu lado, 
em seu coração, e elas, em seus corações, por você, 

diante de Deus, o qual disse: “Nisto todos conhecerão 
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que sois meus discípulos, quando vos amardes uns 
aos outros.”? [St. João 13:35 - Ed.] 

365. Enquanto nosso irmão ora, então todos nós em união 
com ele diante de nosso amado Senhor Jesus, nesta 

noite, em cuja presença estamos reunidos. E com esse 
desejo em nosso coração de estarmos mais próximos a 
Ele, que nossa vontade esteja perdida Nele e esteja 

consagrada para Seu serviço (essa grande Puxada 
Final), que Ele ouça e que Ele responda cada um esta 
noite. 

[O irmão Ian Campbell ora. –Ed.] 

366. Amém. Por que você não aperta a mão do seu irmão e 

diz: "Irmão, eu te amo. Irmã, eu te amo. No amor de 
Jesus Cristo, orarei por você”? Amém. Quão 
maravilhoso, quão precioso esta noite! Bendito seja 

Seu maravilhoso Nome, hoje. Louvado seja o Seu 
maravilhoso Nome. Aleluia! Obrigado, Senhor. 

367. Você pode se assentar enquanto nos preparamos para 
ir. Eu quero viver do jeito que Ele quer que eu viva. 

368. Temos algumas notas de agradecimento aqui. O irmão 

Sankar e sua esposa (é o irmão Baldath Sankar aqui) 
gostariam de agradecer ao Senhor ao celebrar hoje seu 
21º aniversário de casamento. Amém. Foi nesse dia 

que a noiva foi tirada do noivo. Amém. Aleluia! Deus te 
abençoe ricamente, meu irmão e irmã. Amém. Amém. 

369. E também temos a irmã Seija Jones que quer 
agradecer a Deus pelas orações respondidas por sua 
sogra, cuja visão está melhorando. Sua sogra também 

agradeceu aos irmãos por se lembrarem dela em 
oração. 

370. Poderíamos levantar as mãos e dizer: louvado seja o 

Senhor? Amém. Isso não é maravilhoso? Muito além 
do Oceano! Deus é um bom Deus. Eu O amo. Você não 

O ama? 



As Duas Grandes Vozes Da Obra-Prima Ferida                                                                2000-0421  

83 

371. Nosso irmão quer uma pequena oração, ele e sua 
querida esposa. Apenas coloque sua mão em volta de 

sua esposa, deixe-me orar do púlpito aqui. 

372. Gracioso Pai, agradecemos pelo irmão e irmã Sankar. 

Tu os trouxeste em nosso meio, querido Deus – a 
família adorável que eles têm. O amor que eles têm 
pelo ministério, e o trabalho e o desejo no qual eles 

apoiam e sustentam a obra, Pai. Vemos o envolvimento 
deles e a integridade de seus corações. Que grande 
coisa, Senhor, são 21, três setes. E neste dia notável 

para celebrar um aniversário de casamento, Senhor, 
quando a Noiva foi tirada do Noivo, quando aquela 

Água e Sangue correram do Seu lado. Senhor, como 
lhe agradecemos, Pai. É por isso que O chamamos de 
Senhor. Oh, quando o sol se pôs naquele dia, Pai, ele 

se escondeu e fugiu! Nós te agradecemos, Jesus. Oh 
Deus, aqui estava uma Noiva sendo formada através 

das Sete Eras da Igreja. 

373. Abençoe-os. Que seus corações sejam tão cheios de 
Seu amor e os leve, Senhor, a viver e a servi-Lo, em 

uma oitava mais elevada, do que quando eles 
caminhavam antes. Que eles possam encontrar, 
Senhor, neste novo ano em que chegam a um estado 

de casados, Senhor, que possam ver maiores bênçãos 
fluindo, o poder de Deus se movendo poderosamente 

em suas vidas e em seu lar. E o desejo que eles têm, 
dentro de sua família, em sua casa, de que Tu 
cumpras isso para eles em Nome de Jesus Cristo. 

374. E esses outros pedidos aqui, Senhor Deus, sendo 
representados por essas notas no púlpito e por aqueles 
que as enviaram. Tendo fé em seus corações. Crendo, 

sabendo que é mais do que o pedaço de papel aqui. 
Mas é a fé em seus corações, Pai, por aqueles que eles 

representam, oramos e estamos juntos com eles. Que 
o Espírito Santo envie a bênção e que o pedido seja 
cumprido e a necessidade seja atendida, para a glória 

de Deus. No Nome de Jesus Cristo, Amém. 
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... do jeito que Ele quer que eu viva 

375. Amanhã é um dia especial para nós, para o trabalho e 

a obra missionária que fazemos no Caribe aqui. E 
esses irmãos e irmãs que vieram como resultado desse 

trabalho, e o edifício que vamos dedicar para a 
administração do trabalho, local e regionalmente. E 
que Deus possa receber o que Lhe retribuímos com 

dedicação, para que a obra seja realizada agradando a 
Ele e cumpra toda a Sua vontade. 

376. E ao chegarmos a essa junção, e vamos nos reunir 

amanhã e curvar nossos corações diante Dele em 
solenidade e oração, para que Deus leve esta 

Mensagem até a Vinda do Senhor e reúna todos os 
molhos no campo que hão de fazer parte desta grande 
Noiva nesta região onde Ele nos colocou. Amém. 

377. Deus vos abençõe. E domingo de manhã, não deixe de 
estar aqui pelo menos às 5h30 da manhã no máximo. 

Que Deus nos dê uma Páscoa para lembrar. Nós 
vamos tomar café da manhã bem aqui. Nós vamos ter 
o culto da manhã e vamos dividi-lo em três para que 

não tenhamos nenhum culto longo. Depois, 
almoçaremos bem aqui. E então teremos um tempo de 
companheirismo para relaxarmos. Por volta das 16h30 

às 17h (quanto mais cedo, melhor), podemos voltar e 
depois vir para a Mesa do Senhor, comunhão e 

lavagem de pés, e quem sabe o que depois disso. Tudo 
está em Suas poderosas mãos. 

378. Você O ama esta noite? Você gosta de estar no culto? 

Quantos apreciam a Palavra esta noite? Não foi uma 
Palavra maravilhosa, uma Palavra maravilhosa? 
Amém. Que Deus te abençoe. Que Ele faça Isto real em 

seu coração esta noite pela graça do Deus Todo-
Poderoso. 

379. Vamos cantar enquanto saímos. Propósito em seu 
coração: quero viver da maneira que Ele quer que eu 
viva. 
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...quero viver... 

380. Deus esteja convosco, que Sua paz e bênçãos estejam 

com vocês. Até amanhã—até domingo, se Deus quiser.
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