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William Marrion Branham
A Coluna de Fogo sobre a cabeça do irmão Branham foi fotografada em

Houston, Texas, em janeiro de 1950, e o havia acompanhado desde seu

nascimento em 1909. Durante um culto batismal em 1933 no rio Ohio em

Jeffersonville, Indiana, este Ser sobrenatural apareceu perante centenas de

pessoas, dizendo-lhe: “Como João Batista precursou a primeira vinda de

Cristo, você precursará a Sua Segunda Vinda.”



Esta foto tirada em Aberdeen, Carolina do Norte, em
junho de 1962, não é menos surpreendente que aquela tirada
em Houston, Texas, onde o Espírito da Vida é visto na
fotografia, acima da cabeça de William Branham. O irmão
Branham havia acabado de apontar para a mulher e disse-
lhe que ela estava sombreada pela morte devido ao câncer e
que tinha pouco tempo de vida, a menos que Deus lhe
socorresse. Uma senhora, ao ouvir o irmão Branham dizer
isto, sentiu-se tão compelida a tirar uma foto desta mulher
moribunda, que assim o fez. Quando o filme foi revelado, a
máscara da morte foi vista claramente sobre a cabeça desta
mulher. É absolutamente surpreendente, mas este “capuz
da morte” parece-se exatamente com o capuz que um
carrasco poria sobre sua cabeça antes de tirar a vida de sua
vítima. Mais tarde, quando outra foto foi tirada, não mais
havia a máscara da morte sobre o rosto desta irmã. Hoje
esta senhora está bem e sem sinal de câncer.

Quão surpreendente é pensar que a câmara pegou, para
todos verem, a Luz da Vida e a Sombra da Morte.
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A Era da Igreja de Laodicéia

Apocalipse 3:14-22

E ao anjo da igreja que está em Laodicéia escreve: Isto diz
o Amém, a Testemunha Fiel e Verdadeira, o Princípio da
Criação de Deus:

Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente: oxalá
foras frio ou quente!

Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-
te-ei da Minha boca.

Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho
falta; e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e
cego, e nu;

Aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças; e vestidos brancos, para que te vistas, e
não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos
com colírio, para que vejas.

Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso,
e arrepende-te.

Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a Minha voz, e
abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele Comigo.

Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no Meu
trono; assim como Eu venci, e Me assentei com Meu Pai no Seu
trono.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

A CIDADE DE LAODICÉIA

O nome, Laodicéia, que significa, “direitos do povo,” era
muito comum e foi dado a diversas cidades em honra a
senhoras da realeza assim chamadas. Esta cidade era uma das
cidades politicamente mais importantes e financeiramente
mais prósperas da Ásia Menor. Enormes quantidades de bens
eram legados à cidade por cidadãos proeminentes. Era a sede
de uma grande escola de medicina. Sua gente distinguia-se nas
artes e nas ciências. Era freqüentemente chamada a
‘metrópole’ porquanto era a sede de condado para outras vinte
e cinco cidades. O deus pagão ali adorado era Zeus. Na
realidade esta cidade foi outrora chamada Diópolis (Cidade de
Zeus) em honra ao seu deus. No quarto século um importante
concílio eclesiástico foi realizado ali. Freqüentes terremotos
finalmente causaram o seu completo abandono.
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Quão apropriadas eram as características desta última era
para representar a era em que vivemos agora. Por exemplo,
eles adoravam um deus, Zeus, que era o chefe e o pai dos
deuses. Isto prognosticou a premissa religiosa do século vinte
de ‘um Deus, pai-de-todos-nós’ que estabelece a fraternidade
do homem, e está agora mesmo juntando os protestantes, os
católicos, os judeus, os hindus, etc. com a intenção de que uma
forma mútua de adoração aumentará nosso amor,
compreensão, e cuidado de uns pelos outros. Os católicos e
protestantes estão agora mesmo lutando por isso, e realmente
estão ganhando terreno nesta união com a reconhecida
intenção de que todos os outros seguirão. Esta mesma atitude
foi observada na Organização das Nações Unidas quando os
líderes mundiais recusaram-se a reconhecer qualquer conceito
individual de adoração espiritual, mas recomendaram deixar
de lado todos esses conceitos distintos, com esperanças de que
todas as religiões se nivelem em uma só, porque todas aspiram
os mesmos objetivos, todas têm os mesmos propósitos e todas
são basicamente corretas.

Note o nome, Laodicéia, ‘os direitos do povo’, ou ‘justiça
dos povos.’ Será que já houve uma era como a era da igreja do
século vinte que viu TODAS as nações levantando-se e
exigindo igualdade, social e financeiramente? Esta é a era dos
comunistas onde todos os homens são supostamente iguais,
embora seja assim apenas na teoria. Esta é a era dos partidos
políticos que se denominam Democratas Cristãos, Socialistas
Cristãos, Federação da Comunidade Cristã, etc. Segundo
nossos teólogos liberais Jesus foi um socialista e a igreja
primitiva sob a direção do Espírito praticava o socialismo, e
por conseguinte devemos fazer isso hoje.

Quando os antigos chamavam Laodicéia de metrópole eles
estavam antecipando o governo mundial único que agora
estamos estabelecendo. Quando pensamos nesta cidade como
sendo o local de um grande concílio eclesiástico vemos
prenunciado o movimento ecumênico que acontece hoje, no
qual muito em breve veremos todos os ‘assim chamados’
cristãos se ajuntarem. De fato, a igreja e o estado, religião e
política estão se unindo. O joio está sendo atado. O trigo logo
estará pronto para o celeiro.

Era uma cidade de terremotos, e tamanhos terremotos que
finalmente a destruíram. Esta era terminará com Deus
sacudindo o mundo inteiro que saiu a fazer amor com a velha
prostituta. Não desmoronarão apenas os sistemas mundiais,
mas a própria terra será sacudida e depois renovada para o
reino milenar de Cristo.

A cidade era rica, bem dotada pelos ricos. Estava cheia de
cultura. A ciência abundava. Quão semelhante a hoje. As
igrejas são ricas. A adoração é bela e formal, porém fria e
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morta. A cultura e a instrução têm tomado o lugar da Palavra
dada pelo Espírito, e a fé tem sido substituída pela ciência, de
modo que o homem é vítima do materialismo.

Em cada atributo a antiga Laodicéia acha-se renascida na
Era de Laodicéia do século vinte. Pela misericórdia de Deus,
que aqueles que têm ouvidos para ouvir possam sair dela para
que não sejam participantes de seus pecados e do conseqüente
juízo.

A ERA DE LAODICÉIA

A Era de Laodicéia começou por volta da passagem do
século vinte, talvez 1906. Quanto tempo durará? Como um servo
de Deus que tem tido um grande número de visões, das quais
NENHUMA jamais falhou, deixe-me predizer (eu não disse
profetizar, mas predizer) que esta era terminará por volta de
1977. Se você me perdoar uma nota pessoal aqui, eu baseio esta
predição em sete visões maiores e contínuas que vieram a mim
numa manhã de domingo em junho de 1933. O Senhor Jesus
falou-me e disse que a vinda do Senhor estava se aproximando,
porém antes que Ele viesse, sete eventos maiores se tornariam
conhecidos. Eu os anotei todos e naquela manhã eu divulguei a
revelação do Senhor. A primeira visão foi que Mussolini
invadiria a Etiópia e aquela nação “cairia aos seus passos.”
Essa visão certamente provocou algumas reações, e alguns
ficaram muito irritados quando eu a contei e não acreditavam.
Porém aconteceu assim. Ele simplesmente entrou lá com suas
armas modernas e assumiu o comando. Os nativos não tiveram
chance. Porém a visão também disse que Mussolini chegaria a
um fim horrível com seu próprio povo virando-se contra ele.
Isso aconteceu exatamente como fora dito.

A visão seguinte predisse que um austríaco chamado
Adolfo Hitler se levantaria como ditador sobre a Alemanha, e
que ele envolveria o mundo numa guerra. Ela mostrou a linha
Siegfried e como nossas tropas teriam grande dificuldade para
vencê-la. Depois mostrou que Hitler chegaria a um fim
misterioso.

A terceira visão foi na esfera da política mundial porque
mostrou-me que haveria três grandes ISMOS: Facismo,
Nazismo, Comunismo, mas que os dois primeiros seriam
absorvidos pelo terceiro. A voz advertiu: “OBSERVE A
RÚSSIA, OBSERVE A RÚSSIA. Mantenha seus olhos no Rei
do Norte.”

A quarta visão mostrou os grandes avanços na ciência que
viriam após a segunda guerra mundial. Era encabeçada pela
visão de um carro que tinha na parte de cima, uma bolha
plástica que estava percorrendo belas rodovias sob controle
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remoto de modo que as pessoas pareciam sentadas neste carro
sem volante e estavam jogando certo tipo de jogo para se
entreterem.

A quinta visão tinha a ver com o problema moral de nossa
era, concentrando-se principalmente em torno das mulheres.
Deus me mostrou que as mulheres começaram a ficar fora de
seu lugar com a concessão do direito de voto. Depois elas
cortaram seu cabelo, o que significava que elas não estavam
mais sob a autoridade do homem mas insistiam em direitos
iguais, ou na maioria dos casos, mais do que direitos iguais. Ela
adotou vestimenta de homens e entrou num estado de
despimento, até que o último quadro que vi era de uma mulher
nua exceto por um pequeno avental do tipo folha de figueira.
Com esta visão eu vi a terrível perversão e a condição moral do
mundo inteiro.

Então na sexta visão levantou-se na América a mais bela, e
no entanto mais cruel mulher. Ela mantinha o povo sob seu
completo domínio. Eu acreditei que isto fosse a ascensão da
Igreja Católica Romana, embora soubesse que poderia ser
possivelmente uma visão de alguma mulher levantando-se com
grande poder na América devido a uma votação popular das
mulheres.

Na sétima e última visão foi onde eu ouvi uma explosão
terribilíssima. Quando voltei-me para olhar vi apenas ruínas,
crateras, e fumaça por toda a terra da América.

Baseado nestas sete visões, juntamente com as rápidas
mudanças que têm se alastrado pelo mundo nos últimos
cinqüenta anos, eu PREDIGO (eu não profetizo) que todas
estas visões terão acontecido até 1977. E embora muitos possam
achar que esta é uma declaração irresponsável em vista do fato
de que Jesus disse que ‘ninguém sabe o dia nem a hora’, eu
ainda mantenho esta predição após trinta anos porque Jesus
NÃO disse que ninguém poderia saber o ano, mês ou semana
em que Sua vinda se completaria. Portanto repito, eu
sinceramente creio e sustento como um estudante particular da
Palavra, juntamente com a inspiração divina, que 1977 deve
terminar os sistemas mundiais e introduzir o milênio.

Agora deixe-me dizer isto. Pode alguém provar ser errada
qualquer uma dessas visões? Não foram todas cumpridas? Sim,
cada uma tem-se cumprido, ou está em processo agora mesmo.
Mussolini invadiu a Etiópia com êxito, depois caiu e perdeu
tudo. Hitler começou uma guerra que não pôde terminar e
morreu misteriosamente. O comunismo tomou conta dos outros
dois ISMOS. O carro de bolha plástica foi construído e está
apenas esperando por uma melhor rede de estradas. As
mulheres estão quase que nuas, e agora mesmo estão usando
trajes de banho sem a parte de cima. E outro dia vi numa
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revista o mesmo vestido que vira em minha visão (se você
puder chamar isto de vestido). Era um tipo de roupa de
plástico transparente com três pontos escurecidos que cobriam
ambos os seios numa pequena área, e depois havia um lugar
escuro como um pequeno avental embaixo. A Igreja Católica
está em ascensão. Tivemos um presidente católico e sem dúvida
teremos outro. O que falta? Nada exceto Hebreus 12:26: “A voz
do Qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo:
Ainda uma vez mais comoverei, não só a terra, senão também o
céu.” Uma vez mais Deus sacudirá a terra e com isto sacudirá
tudo o que está frouxo e pode ser sacudido. Depois ele a
renovará. No mês de março, em 1964, aquele terremoto no
Alasca na Sexta-Feira Santa sacudiu o mundo inteiro embora
não o desequilibrasse. Mas Deus estava advertindo por meio de
um tremor mundial o que Ele breve fará em maior escala. Ele
vai explodir e sacudir este mundo amaldiçoado pelo pecado,
meu irmão, minha irmã, e há somente um lugar que pode
suportar esse choque, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus.
E eu lhe suplicaria enquanto a misericórdia de Deus ainda está
disponível a você, que dê sua vida inteira, sem reservas a Jesus
Cristo, Que como o fiel Pastor o salvará e cuidará de você e o
apresentará irrepreensível em glória com grandíssima alegria.

O MENSAGEIRO

Eu duvido muito que alguma era verdadeiramente
conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na
primeira era em que Paulo foi o mensageiro. E até mesmo nessa
era muitos não o reconheceram apesar do que ele era.

Agora a era em que estamos vivendo vai ser uma era muito
curta. Os eventos vão tornar-se conhecidos muito rapidamente.
Portanto o mensageiro para esta Era de Laodicéia tem de estar
aqui agora, embora talvez não o conheçamos por enquanto.
Porém terá de haver seguramente um tempo em que ele se
torne conhecido. Agora eu posso provar isso porque temos
Escritura que descreve o seu ministério.

Em primeiro lugar, esse mensageiro vai ser um profeta. Ele
terá o ofício de profeta. Ele terá o ministério profético. Este
será baseado solidamente na Palavra porque quando ele
profetiza ou tem uma visão, será sempre “orientado à Palavra”
e SEMPRE acontecerá. Ele será vindicado como um profeta
por causa de sua exatidão. A prova de que ele é um profeta
encontra-se em Apoc. 10:7: “Mas nos dias da voz do sétimo
anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de
Deus, como anunciou aos profetas, seus servos.” Agora esta
pessoa, que neste versículo é chamado de ‘anjo’ na nossa versão
da Bíblia NÃO é um ser celestial. O sexto anjo das trombetas, o
qual é um ser celestial, está em Apoc. 9:13, e o sétimo de mesma
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ordem está em Apoc. 11:15. Este aqui em Apoc. 10:7 é o
mensageiro da sétima era e é um homem, e ele deve trazer uma
mensagem de Deus, e a sua mensagem e o seu ministério irão
cumprir o segredo de Deus como anunciado aos Seus servos, os
profetas. Deus vai tratar este último mensageiro como um
profeta PORQUE ELE É UM PROFETA. É isso que Paulo foi
na primeira era, e a última era tem um também. Amós 3:6-7:
“Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá?
Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito?
Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter
revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas.”

Foi no período do tempo do fim que os sete trovões de Jesus
saíram. Apoc. 10:3-4: “E clamou com grande voz, como quando
brama o leão; e, havendo clamado, os sete trovões fizeram soar
as suas vozes. E, sendo ouvidas dos sete trovões as suas vozes,
eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu, que me dizia: Sela o
que os sete trovões falaram, e não o escrevas.” O que estava
nesses trovões ninguém sabe. Mas precisamos saber. E será
necessário um profeta para obter a revelação porque Deus não
tem outra maneira de trazer à luz Suas revelações
escriturísticas exceto através de um profeta. A Palavra sempre
veio através de um profeta e sempre virá. Que esta é a lei de
Deus fica evidente, até mesmo por um exame ocasional da
Escritura. O Deus imutável com caminhos imutáveis
invariavelmente enviava Seu profeta em cada era onde as
pessoas tinham se extraviado da ordem divina. Havendo, não
só os teólogos mas também o povo, se afastado da Palavra,
Deus sempre enviava Seu servo para essas pessoas (porém à
parte dos teólogos) a fim de corrigir o falso ensinamento e
conduzir o povo de volta a Deus.

Portanto vemos que vem um mensageiro para a sétima era,
e ele é um profeta.

Não somente vemos que este mensageiro viria aqui em
Apoc. 10:7, mas encontramos que a Palavra fala de Elias vir
antes que Jesus retorne. Em Mateus 17:10: “E os Seus discípulos
O interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é
mister que Elias venha primeiro?” E Jesus disse: “Em verdade
Elias virá primeiro, e restaurará todas as coisas.” Antes da
vinda de nosso Senhor, Elias deve voltar para uma obra de
restauração na igreja. É isto que Mal. 4:5-6 diz: “Eis que Eu vos
envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível
do Senhor; e converterá o coração dos pais aos filhos, e o
coração dos filhos a seus pais; para que Eu não venha, e fira a
terra com maldição.” Não há absolutamente nenhuma dúvida
que Elias deve retornar antes da vinda de Jesus. Ele tem uma
obra específica a realizar. Essa obra é parte de Mal. 4:6 que diz
que ele “converterá o coração dos filhos a seus pais.” A razão
de sabermos que esta é sua obra específica a ser feita nesse
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tempo é porque ele já realizou a parte que diz que ele
“converterá o coração dos pais aos filhos,” quando o ministério
de Elias esteve aqui em João Batista. Lucas 1:17: “E irá adiante
Dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações
dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o
fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.” No
ministério de João os “corações dos pais foram convertidos aos
filhos.” Sabemos isso porque Jesus assim o disse. Mas não diz
que os corações dos filhos foram convertidos aos pais. Isso está
ainda por acontecer. Os corações dos filhos dos últimos dias
serão convertidos de volta aos pais pentecostais. João preparou
os pais para Jesus acolher com alegria os filhos no aprisco.
Agora este profeta sobre quem o Espírito de Elias desce
preparará os filhos para receber Jesus de volta com alegria.

Jesus chamou João Batista de Elias. Mateus 17:12: “Mas
digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-
lhe tudo o que quiseram.” A razão pela qual Ele chamou João
de Elias, foi porque o mesmo Espírito que estava sobre Elias
voltara sobre João, assim como esse Espírito voltara sobre
Eliseu após o reinado do Rei Acabe. Agora uma vez mais esse
Espírito voltará sobre outro homem um pouco antes de Jesus
vir. Ele será um profeta. Ele será vindicado como tal por Deus.
Uma vez que Jesus Mesmo não estará aqui em carne para
vindicá-lo (como Ele fez com João), isto será feito pelo Espírito
Santo de modo que o ministério deste profeta será
acompanhado de grande e maravilhosa manifestação. Como
um profeta, cada revelação será vindicada, porque cada
revelação acontecerá. Maravilhosos atos de poder serão
realizados aos seus comandos em fé. Então será dada a
mensagem que Deus lhe deu na Palavra para converter as
pessoas de volta à verdade e ao verdadeiro poder de Deus.
Alguns ouvirão, porém a maioria fará o esperado e o rejeitará.

Visto que este profeta mensageiro de Apoc. 10:7 será o
mesmo de Mal. 4:5-6, ele naturalmente será como Elias e João.
Ambos foram homens rejeitados pelas escolas religiosas
reconhecidas de seus dias. Ambos foram homens do deserto.
Ambos agiram somente quando tinham o “Assim diz o
Senhor,” diretamente de Deus por revelação. Ambos bradaram
contra as ordens religiosas e os líderes de seus dias. Mas isso
não foi só assim, eles bradaram contra todos os que eram
corruptos ou que corrompiam outros. E note, ambos
profetizaram muito contra mulheres imorais e seus modos.
Elias clamou contra Jezabel, e João repreendeu Herodias, a
mulher de Filipe.

Embora não seja popular, ele será vindicado por Deus.
Assim como Jesus autenticou João, e o Espírito Santo
autenticou Jesus, nós bem podemos esperar que este homem
seja em primeiro lugar autenticado pelo Espírito operando em
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sua vida com atos de poder que são incontestáveis e não
encontrados em nenhum outro lugar; e o Próprio Jesus, ao
retornar, o autenticará, assim como Ele autenticou João. João
testemunhou que Jesus viria _ e assim este homem, como João,
testemunhará que Jesus vem. E o próprio retorno de Cristo
provará que este homem de fato era o precursor de Sua
segunda vinda. Esta é a evidência final de que este de fato é o
profeta de Mal. 4, porque o fim do período gentio será o
Próprio Jesus aparecendo. Então será tarde demais para os que
o têm rejeitado.

A fim de melhor esclarecer nossa apresentação deste
profeta do último dia, vamos particularmente notar que o
profeta de Mateus 11:12, foi João Batista, que foi aquele
prenunciado em Mal. 3:1: “Eis que Eu envio o Meu anjo, que
preparará o caminho diante de Mim; e de repente virá ao Seu
templo o Senhor, a Quem vós buscais, o Anjo do Concerto, a
Quem vós desejais; eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos.”
Mateus 11:1-11: “E, aconteceu que, acabando Jesus de dar
instruções aos Seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a
pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos
feitos de Cristo, enviou dois dos seus discípulos, a dizer-Lhe:
És tu Aquele Que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus,
respondendo, disse-lhes: Ide, e anunciai a João as coisas que
ouvis e vedes: os cegos vêem, e os coxos andam; os leprosos são
limpos, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos
pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele
que se não escandalizar em Mim. E, partindo eles, começou
Jesus a dizer às turbas, a respeito de João: Que fostes ver no
deserto? uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? um
homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas
casas dos reis. Mas então que fostes ver? um profeta? sim, vos
digo Eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem
está escrito: Eis que diante da Tua face envio o Meu anjo, que
preparará diante de Ti o Teu caminho. Em verdade vos digo
que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém
maior do que João Batista; mas aquele que é o menor no reino
dos céus é maior do que ele.” Isto já aconteceu. Isto já sucedeu.
Está terminado. Porém note agora em Mal. 4:1-6: “Porque eis
que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos, e
todos os que cometem impiedade, serão como palha; e o dia que
está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte
que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que
temeis o Meu Nome nascerá o Sol da Justiça, e salvação trará
debaixo das Suas asas; e saireis, e crescereis como os bezerros
do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza
debaixo das plantas de vossos pés naquele dia que farei, diz o
Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, Meu
servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, e que
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são os estatutos e juízos. Eis que Eu vos envio o profeta Elias,
antes que venha o dia grande e terrível do Senhor; e converterá
o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais;
para que Eu não venha, e fira a terra com maldição.” Veja,
imediatamente após a vinda DESTE Elias, a terra será
purificada pelo fogo e os ímpios queimados e reduzidos a
cinzas. Evidentemente isto NÃO aconteceu no tempo de João (o
Elias para o seu dia.) O Espírito de Deus que profetizou a
vinda do mensageiro em Mal. 3:1 (João) estava apenas
reafirmando Sua declaração profética anterior de Isaías 40:3
feita pelo menos três séculos antes. “Voz do que clama no
deserto: Preparai o caminho do Senhor; endireitai no ermo
vereda a nosso Deus.” Agora João, pelo Espírito Santo,
anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus 3:3: “Porque
este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que
clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
Suas veredas.” Então podemos ver claramente conforme estas
Escrituras que o profeta em Mal. 3, que foi João, NÃO foi o
profeta de Mal. 4, embora na verdade, tanto João como o
profeta deste último dia tenham sobre si o mesmo Espírito Que
estava sobre Elias.

Agora este mensageiro de Mal. 4 e Apoc. 10:7 fará duas
coisas. Primeiro: Segundo Mal. 4 ele converterá os corações dos
filhos aos pais. Segundo: Ele revelará os mistérios dos sete
trovões em Apoc. 10, os quais são as revelações contidas nos
sete selos. Serão estas ‘verdades mistérios’ divinamente
reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos
aos pais do Pentecostes. Exatamente assim.

Porém considere isto também. Este mensageiro profeta será
em sua natureza e em suas maneiras como foram Elias e João.
As pessoas do dia deste mensageiro profeta serão como foram
nos dias de Acabe e de João. E uma vez que são “SOMENTE
OS FILHOS” cujos corações serão convertidos, serão somente
os filhos que ouvirão. Nos dias de Acabe foram encontrados
somente 7.000 israelitas da semente verdadeira. Nos dias de
João houve também muito poucos. O povo em ambas as eras
estava em fornicação de idolatria.

Eu desejo fazer mais uma comparação entre o mensageiro
profeta de Laodicéia e João, o mensageiro profeta que
precedeu a primeira vinda de Jesus. As pessoas no dia de João
confundiram-no com o Messias. João 1:19-20: “E este é o
testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E
confessou, e não negou; confessou: Eu não sou o Cristo.” Agora
este mensageiro profeta do último dia terá tal poder diante do
Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor
Jesus. (Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que
seduzirá alguns e os fará crer nisto. Mateus 24:23-26: “Porque
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surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes
sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os
escolhidos. Eis que Eu vo-lo tenho predito. Portanto, se vos
disserem: Eis que Ele está no deserto, não saiais; eis que Ele
está no interior da casa; não acrediteis.”) Porém não creia
nisto. Ele não é Jesus Cristo. Ele não é o Filho de Deus. ELE É
UM DOS IRMÃOS, UM PROFETA, UM MENSAGEIRO, UM
SERVO DE DEUS. Ele não precisa que lhe concedam maior
honra do que aquela que João recebeu quando foi a voz que
clamou: “Eu não sou o Cristo; MAS ELE VEM APÓS MIM.”

Antes de encerrarmos esta seção sobre o mensageiro da Era
de Laodicéia, devemos considerar seriamente estes dois
pensamentos. Primeiro, esta era terá UM Mensageiro Profeta.
Apoc. 10:7 diz: “Quando tocar (singular).” Nunca houve uma
era onde Deus deu a Seu povo dois profetas maiores de uma
vez. Ele deu Enoque (sozinho); Ele deu Noé (sozinho); Ele deu
Moisés (só ele tinha a Palavra embora outros profetizassem);
João Batista veio SOZINHO. Agora neste último dia deve
haver um PROFETA (não uma profetisa _ embora nesta era
haja mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do
que homens), e a Palavra infalível diz que ele (o profeta)
revelará os mistérios ao povo do tempo do fim, e converterá os
corações dos filhos de volta aos pais. Há aqueles que dizem que
o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação
coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição pobre e
inválida em face de Apoc. 10:7. Agora eu não nego que as
pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios
possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas
como nos dias de Paulo quando houve “um profeta chamado
Ágabo que profetizou de uma grande fome.” Eu concordo que
isso é assim. MAS EU NEGO, SOB A INFALÍVEL
EVIDÊNCIA DA PALAVRA, QUE HAJA MAIS DO QUE UM
MENSAGEIRO PROFETA MAIOR QUE REVELARÁ OS
MISTÉRIOS CONTIDOS NA PALAVRA, E QUE TENHA O
MINISTÉRIO PARA CONVERTER OS CORAÇÕES DOS
FILHOS AOS PAIS. O “Assim diz o Senhor” permanece
através de Sua Palavra infalível, e permanecerá e será
vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era. Com base
apenas no comportamento humano, qualquer um sabe que
onde há muitas pessoas há igualmente opiniões divididas sobre
pontos menores de uma doutrina maior que todos aceitam.
Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser
restaurada nesta última era, pois esta última era voltará a
manifestar a Noiva da Palavra Pura? Isso significa que teremos
a Palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e
perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi
quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até
mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro
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profeta em todas as eras desde Enoque até este dia, porque este
homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de
coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si
mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém.

O segundo pensamento que deve ser gravado em nossos
corações é que as sete eras da igreja começaram tanto com o
espírito anticristão quanto com o Espírito Santo Que deve ser
bendito para sempre. I João 4:1: “Amados, não creiais a todo o
espírito, mas provai se os espíritos são de Deus; porque já
muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.” Você
notou? O espírito anticristão está identificado com os falsos
profetas. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá
com falsos profetas. Agora evidentemente haverá um FALSO
PROFETA GENUÍNO no grande sentido daquele homem
mencionado em Apocalipse. Porém por agora, antes de sua
revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas. Mateus
24:23-26: “Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está
aqui, ou ali, não lhe deis crédito; porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se
possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que Eu vo-lo
tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que Ele está no
deserto, não saiais; eis que Ele está no interior da casa; não
acrediteis.” Estes falsos profetas nos são assinalados em várias
outras Escrituras tais como as seguintes. 2 Pedro 2:1-2: “E
também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós
haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente
heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou,
trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos
seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o
caminho da verdade.” 2 Tim. 4:3-4: “Porque virá tempo em que
não sofrerão a sã doutrina; mas, tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores conforme as suas próprias
concupiscências; e desviarão os ouvidos da verdade, voltando
às fábulas.” I Tim. 4:1: “Mas o Espírito expressamente diz que
nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a
espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios.” Agora em
cada caso você notará que um falso profeta é aquele que está
fora da Palavra. Assim como lhe mostramos que ‘anticristo’
significa ‘anti-Palavra’, assim também estes falsos profetas
vêm pervertendo a Palavra, dando-lhe um significado que
convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou
como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem
perto de si mesmas pelo medo? Eles dizem que se as pessoas
não fizerem o que eles dizem, ou se forem embora, então
resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um
verdadeiro profeta sempre conduzirá para a Palavra e
vinculará as pessoas a Jesus Cristo e não dirá às pessoas para
temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a Palavra diz.
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Note como estas pessoas iguais a Judas estão empenhadas em
dinheiro. Elas lhe fazem vender tudo o que tem para dar a eles
e aos seus programas. Eles gastam mais tempo com as ofertas
do que com a Palavra. Aqueles que se esforçam em operar dons
farão uso de um dom, que tem uma margem de erro nele, e
depois pedirão dinheiro, e negligenciarão a Palavra, e
chamarão isto de Deus. E as pessoas irão a eles, e os tolerarão,
e os sustentarão, e crerão neles, não sabendo que é o caminho
da morte. Sim, a terra está cheia de personificadores carnais.
Neste último dia eles procurarão imitar o mensageiro profeta.
Os sete filhos de Ceva procuraram imitar Paulo. Simão, o
mágico, procurou imitar Pedro. Suas personificações serão
carnais. Eles não serão capazes de produzir o que o verdadeiro
profeta produz. Quando ele diz que o avivamento acabou eles
irão por aí alegando uma grande revelação de que aquilo que o
povo tem é exatamente correto, e que Deus vai fazer coisas
maiores e mais maravilhosas entre as pessoas. E o povo se
deixará enganar por isto. Estes mesmos falsos profetas
alegarão que o mensageiro do último dia não é um teólogo,
portanto ele não deve ser ouvido. Eles não serão capazes de
produzir o que o mensageiro pode; eles não serão vindicados
por Deus como esse profeta do último dia é, porém com suas
grandes e soberbas palavras e com o peso de sua notoriedade
mundial, eles advertirão o povo a não ouvir esse homem
(mensageiro) e dirão que ele ensina errado. Eles estão fazendo
exatamente como seus pais, os fariseus, que eram do diabo,
porque alegavam que tanto João como Jesus ensinavam o erro.

Agora, porque estes falsos profetas vêm contra o
verdadeiro profeta e desacreditam seu ensinamento? Porque
estão fazendo o esperado, como fizeram seus antepassados
quando, nos dias de Acabe, resistiram a Micaías. Havia
quatrocentos deles e todos estavam de acordo; e por dizerem
todos a mesma coisa, enganaram as pessoas. Porém UM
profeta_apenas um_estava certo e todos os demais errados
porque Deus havia entregue a revelação a APENAS UM.

Cuidado com os falsos profetas, porque são lobos
devoradores.

Se você ainda tem alguma dúvida sobre isto peça a Deus
por Seu Espírito para enchê-lo e guiá-lo, PORQUE OS
ESCOLHIDOS NÃO PODEM SER ENGANADOS. Você
entendeu isso? Não há ninguém que possa enganá-lo. Paulo não
poderia enganar nenhum escolhido, se estivesse errado. E
naquela primeira Era de Éfeso os escolhidos ali não puderam
ser enganados porque puseram à prova os falsos apóstolos e
profetas e os acharam mentirosos e os expulsaram. Aleluia.
SUAS ovelhas ouvem a Sua voz e O seguem. Amém. Eu creio
nisto.
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A SAUDAÇÃO

Apoc. 3:14: “Isto diz o Amém, a Testemunha Fiel e
Verdadeira, o Princípio da Criação de Deus.”

Que coisa! Não é esta a mais maravilhosa descrição dos
atributos de nosso amável Senhor e Salvador Jesus Cristo?
Estas palavras simplesmente me dão vontade de gritar. Elas
trazem tanto sentido de realidade ao meu coração. Somente em
lê-las, sem mesmo esperar por uma completa revelação do
Espírito acerca delas, deixa-me emocionado.

Jesus está nos dando esta descrição de Si mesmo em
relação à ultima era. Os dias da graça estão terminando. Ele
olhou desde o primeiro século até o vigésimo, e nos contou
todas as coisas concernentes a estas eras. Antes Dele nos
revelar as características da última era, Ele nos concede uma
olhada final em sua própria Deidade misericordiosa e suprema.
Esta é a revelação de coroamento de Si mesmo.

Assim diz o “AMÉM”. Jesus é o Amém de Deus. Jesus é o
“Assim Seja” de Deus. Amém significa finalização. Significa
aprovação. Significa promessa prevalecente. Significa
promessa imutável. Significa o selo de Deus.

Eu gostaria que você agora observasse isto com atenção e
visse algo realmente afável e belo. Eu disse que esta é a Sua
revelação de Si mesmo relativa ao tempo do fim. Quando o dia
da graça terminar, então o milênio chega muito rapidamente
depois disso, não é verdade? Bem, leia comigo Isaías 65:16-19:
“De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no
Deus da verdade; e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus
da verdade; porque já estão esquecidas as angústias passadas, e
estão encobertas diante dos Meus olhos. Porque eis que Eu crio
céus novos e nova terra; e não haverá lembrança das coisas
passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e
exultareis perpetuamente no que Eu crio; porque eis que crio
para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em
Jerusalém, e exultarei no Meu povo; e nunca mais se ouvirá
nela voz de choro nem voz de clamor.” Isto diz respeito à Nova
Jerusalém. Isto é o milênio. Porém conforme entramos no
milênio, ouça o que Ele diz acerca de ser um certo tipo de
Deus, no versículo 16: “De sorte que aquele que se bendisser na
terra será bendito no Deus da verdade.” Sim, isto é verdade,
porém a verdadeira tradução não é “Deus da verdade.” É
“Deus do AMÉM.” Portanto lemos assim: “Será bendito no
Deus do AMÉM; e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus
do AMÉM; porque já estão esquecidas as angústias passadas, e
estão encobertas diante dos Meus olhos. Porque eis que Eu crio
céus novos e nova terra; e não haverá lembrança das coisas
passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e
exultareis perpetuamente no que Eu crio; porque eis que crio
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para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em
Jerusalém, e exultarei no Meu povo; e nunca mais se ouvirá
nela voz de choro nem voz de clamor.” Aleluia. Aqui está o
Jeová do Velho Testamento, “o Deus do Amém.” Aqui está o
Jesus do Novo Testamento, “O Deus do Amém.” Ouve pois, ó
Israel, o Senhor teu Deus é o ÚNICO Deus. Aí está de novo, o
Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo. “Ouve pois, ó
Israel, o Senhor teu Deus é o ÚNICO Deus.” O Novo
Testamento não revela um OUTRO Deus, é uma revelação
adicional do ÚNICO E MESMO DEUS. Cristo não desceu para
dar a conhecer a Si Mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. E
veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de
dois Deuses; Ele falou de UM só Deus. E agora nesta última
era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante
revelação da Divindade em toda a Bíblia, que é: JESUS É
DEUS; ELE E O PAI SÃO UM: HÁ UM ÚNICO DEUS, E SEU
NOME É SENHOR JESUS CRISTO.

Ele é o Deus do Amém. Ele nunca muda. O que Ele faz
nunca muda. Ele diz, e isso permanece firme. Ele faz, e está
feito para sempre. Ninguém pode tirar do que Ele diz ou
adicionar. Assim seja. Amém. Assim seja. Você não está
contente em servir a um Deus como esse? Você pode saber
exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo
tempo. Ele é o Deus AMÉM e não mudará.

“Isto diz o AMÉM.” Eu gosto disso. Significa que tudo
quanto Ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto Ele
disse à primeira era e à segunda e a todas as eras acerca de Sua
própria verdadeira igreja e acerca da falsa vinha é exatamente
correto e não mudará. Significa que aquilo que Ele começou
em Gênesis, Ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer
assim porque Ele é o Amém, ASSIM SEJA. Agora podemos ver
novamente porque o diabo odeia os Livros de Gênesis e
Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que a verdade
prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim. Como ele combate
isso. Mas nós estamos do lado vencedor. Nós (eu me refiro
apenas aos crentes de Sua Palavra) estamos do lado do Amém.

“Isto diz a Testemunha Fiel e Verdadeira.” Agora, eu quero
lhe mostrar o que acho da idéia de “fiel.” Você sabe que
freqüentemente falamos de um grande Deus imutável, Cuja
Palavra não muda. E quando falamos Dele dessa maneira,
freqüentemente obtemos uma concepção Dele que O faz
parecer muito impessoal. É como se Deus fizesse todo o
universo e todas as leis que a ele pertencem e depois recuasse e
se tornasse um grande Deus impessoal. É como se Deus fizesse
um caminho de salvação para a humanidade perdida, sendo a
cruz esse caminho, e depois quando a morte de Cristo expiasse
nossos pecados, e Sua ressurreição nos desse uma porta aberta
para Ele, Deus simplesmente cruzasse seus braços e recuasse. É
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como se nós nos especializássemos em crer num grande
Criador, o Qual tendo criado, perdesse o interesse pessoal em
Sua criação. Agora, eu digo que é assim que muitíssimas
pessoas estão inclinadas a pensar. Porém esse é um pensamento
errado, pois Deus está REGENDO OS NEGÓCIOS DOS
HOMENS AGORA MESMO. ELE É TANTO CRIADOR COMO
SUSTENTADOR. Col. 1:16-17: “Porque Nele foram criadas
todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam
potestades: tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de
todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele.” Ele é um
Deus Soberano. Por Seu próprio conselho Ele propôs o plano
da salvação de Seus escolhidos, os quais Ele dantes conheceu.
O Filho morreu na cruz para estabelecer o meio de Salvação e o
Espírito Santo diligentemente executa a vontade do Pai. Ele
está fazendo todas as coisas neste momento conforme o
propósito da Sua vontade. Ele está bem no meio de tudo isto.
Ele está no meio de Sua igreja. Este grande Criador, Deus
Salvador, está operando fielmente entre os Seus agora mesmo
como o grande Pastor das ovelhas. Sua própria existência é em
prol dos Seus. Ele os ama e cuida deles. Seu olhar está sempre
sobre eles. Quando a Palavra diz que “a vossa vida está
escondida com Cristo em Deus” ela quer dizer exatamente o
que diz. Oh, eu estou tão contente que o meu Deus permanece
fiel. Ele é fiel a Si mesmo, Ele não mentirá. Ele é fiel à Palavra,
Ele a sustentará. Ele é fiel a nós, não perderá nenhum de nós,
mas nos ressuscitará no último dia. Eu estou contente em estar
descansando em Sua fidelidade. Fil. 1:6: “Tendo por certo isto
mesmo, que Aquele Que em vós começou a boa obra a
aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo.”

“Ele é a Testemunha Verdadeira.” Agora esta palavra,
verdadeira, é a mesma palavra que vimos lá atrás em Apoc. 3:7.
Você se recorda que ela não significa ‘verdadeira’ em contraste
com ‘falsa.’ Tem um significado muito mais rico e profundo.
Expressa realização perfeita em contraste com realização
parcial. Agora, lá na Era de Filadélfia, a vinda do Senhor se
aproximava. Que grande amor aquela era manifestou por Ele.
Faz-me lembrar aquelas belas palavras de I Pedro 1:8: “Ao
Qual, não O havendo visto, amais; no Qual, não O vendo agora,
mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso.” Com
esses nós nos alegramos também. Nós não O temos visto, porém
O temos sentido. Nós O conhecemos agora tanto quanto nossos
limitados sentidos podem nos permitir. Porém um dia será face
a face. Isso é para esta era. Ele vem no fim desta era. A
realização parcial se tornará REALIZAÇÃO PERFEITA,
REALIZAÇÃO COMPLETA. Aleluia! Nós temos olhado por
espelho em enigma, mas breve será face a face. Nós temos
andado de glória em glória, mas breve será exatamente na
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glória; e em SUA GLÓRIA BRILHAREMOS. SEREMOS
SEMELHANTES A ELE, MARAVILHOSAMENTE
SEMELHANTES A ELE, JESUS, NOSSO DIVINO
SALVADOR! Isso não é maravilhoso? Somos completos Nele.
Isso é verdade. Ele não mentiria a nós acerca disso. Mas um dia
seremos transformados num instante. Nós nos revestiremos da
imortalidade. Seremos todos tragados pela vida. Então nós
COMPREENDEREMOS A REALIZAÇÃO.

“Ele é a Testemunha Fiel e Verdadeira.” Agora pensamos
nessa palavra, ‘testemunha’. Bem, essa palavra é aquela da qual
obtemos a palavra ‘mártir’. A Bíblia fala de Estevão e Antipas e
outros como mártires. Eles foram mártires; eles também foram
testemunhas. Jesus foi um mártir fiel. O Espírito Santo é
testemunha disso. O Espírito dá testemunho disso. O mundo
odiava Jesus. Ele O matou. Porém Deus O amava e Ele foi para o
Pai. A prova de que Ele foi para o Pai é que o Espírito Santo veio.
Se Jesus não fosse recebido pelo Pai, o Espírito não teria vindo.
Leia-o em João 16:7-11: “Todavia digo-vos a verdade, que vos
convém que Eu vá; porque, se Eu não for, o Consolador não virá a
vós; mas, se Eu for, enviar-vo-lo-ei. E, quando Ele vier,
convencerá o mundo do pecado, e da justiça, e do juízo. Do
pecado, porque não crêem em Mim; da justiça, porque vou para
Meu Pai, e não Me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe
deste mundo está julgado.” A presença do Espírito Santo neste
mundo em vez de Jesus estar aqui, prova que Jesus era justo e foi
para o Pai. Porém também diz em João 14:18: “Não vos deixarei
ÓRFÃOS; voltarei para vós.” Ele enviou o Consolador. Ele ERA O
CONSOLADOR. Ele voltou em ESPÍRITO sobre a verdadeira
igreja. Ele é a TESTEMUNHA fiel e verdadeira no meio da igreja.
Mas um dia Ele voltará em carne novamente. Ele provará então
Quem é o único potentado sábio, _ é Ele, Jesus Cristo, o Senhor
da Glória.

Testemunha Fiel e Verdadeira, Criador e Sustentador,
Realização Perfeita, o Amém de Deus.

Oh, como eu O amo, como O adoro, Jesus, o Filho de Deus.

Quero encerrar meus pensamentos sobre esta parte da
saudação com estas palavras de 2 Cor. 1:18-22: “Antes, como
Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não.
Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado
por nós, isto é, por mim, e Silvano, e Timóteo, não foi sim e
não; mas Nele houve sim. Porque todas quantas promessas há
de Deus, são Nele sim, e por Ele o Amém, para glória de Deus
por nós. Mas o Que nos confirma convosco em Cristo, e o Que
nos ungiu, é Deus, o Qual também nos selou e deu o penhor do
Espírito em nossos corações.”

“O Princípio da Criação de Deus.” É isso Que o Senhor
Jesus diz que Ele é. Porém estas palavras não significam
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exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da
maneira como soam tem feito algumas pessoas (na realidade
multidões de pessoas) pensarem que Jesus foi a primeira
criação de Deus, fazendo-O menor do que a Divindade. Depois
esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo
quanto ele contém. Porém isso não é correto. Você sabe que
isso não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são:
“Ele é o ORIGINADOR ou AUTOR da criação de Deus.”
Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele
é o Criador. João 1:3: “Todas as coisas foram feitas por Ele, e
sem Ele nada do que foi feito se fez.” Ele é Aquele de Quem é
dito em Gên. 1:1: “No princípio criou Deus os céus e a terra.”
Também diz em Êx. 20:11: “Porque em seis dias fez o Senhor os
céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia
descansou.” Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi
o Criador de uma CRIAÇÃO FÍSICA CONCLUÍDA.

Certamente podemos ver agora o que estas palavras
significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que
Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele
Próprio é o Criador?

Mas agora Ele está no meio da Igreja. Enquanto está ali
revelando Quem Ele é nesta última era, Ele Se denomina o
“Autor da criação de Deus.” Isto é uma OUTRA CRIAÇÃO.
Isto tem a ver com a igreja. Esta é uma designação especial de
Si mesmo. Ele é o CRIADOR dessa igreja. O Noivo celestial
criou Sua própria noiva. Como Espírito de Deus, Ele desceu e
criou na virgem Maria as células das quais nasceu Seu corpo.
Eu quero repetir isso. Ele criou no ventre de Maria as próprias
células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito
Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por
Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um
corpo. Isso não teria produzido o “Último Adão.” Dele foi dito:
“Eis que corpo (ó Pai) Me preparaste.” Deus (não Maria)
proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve
grávida daquele Santo Filho e O deu à luz. Era um homem
Deus. Ele era o Filho de Deus. Ele era da NOVA criação. O
homem e Deus se encontraram e se uniram; Ele foi o primeiro
desta nova raça. Ele é a cabeça desta nova raça. Col. 1:18: “E
Ele é a cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito
dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.” 2
Cor. 5:17: “Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura
é: as coisas velhas já passaram; eis que tudo se fez novo.” Você
pode ver aí que embora o homem fosse da VELHA ORDEM ou
velha criação, agora em UNIÃO COM CRISTO, ele se tornou a
NOVA CRIAÇÃO de Deus. Ef. 2:10: “Porque somos feitura Sua,
CRIADOS EM CRISTO JESUS para as boas obras.” Ef. 4:24:
“E vos revistais do NOVO HOMEM, que segundo Deus é criado
em verdadeira justiça e santidade.” Esta Nova Criação não é a
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velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova
criação. Isto é exatamente o que diz que é: “NOVA CRIAÇÃO.”
É uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais
tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que Ele tratou
com Israel. Ele escolheu Abraão, e os da prole de Abraão
através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada
tribo, grupo e nação Ele propôs uma nova criação. Ele é o
primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de
homem. Agora pelo Seu Espírito Ele está criando muitos Filhos
para Si. O Deus criador, criando para Si uma parte de Sua
criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Este foi Seu
propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É
por isso que Ele podia olhar até à última era quando tudo
terminaria e Se ver ainda no meio da igreja, como autor desta
Nova Criação de Deus. Seu Soberano poder fez isto acontecer.
Por Seu próprio decreto Ele escolheu os membros desta Nova
Criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o
beneplácito de Sua vontade. Por Sua onisciência e onipotência
Ele fez isto acontecer. De que outra maneira Ele poderia saber
que estaria no meio da igreja recebendo glória de Seus irmãos
se Ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas, e operou todas
as coisas de acordo com o que sabia a fim de que o Seu
propósito e beneplácito se realizassem. Ef. 1:11: “Em Quem
também fomos feitos herança, havendo sido predestinados,
conforme o propósito Daquele Que faz todas as coisas, segundo
o conselho da Sua vontade.” Aleluia! Você não está contente
em pertencer a Ele?

A MENSAGEM PARA A ERA DE LAODICÉIA

Apoc. 3:15 19: “Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem
quente: oxalá foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e
não és frio nem quente, vomitar-te-ei da Minha boca. Como
dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta; e
não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e
nu; aconselho-te que de Mim compres ouro provado no fogo,
para que te enriqueças; e vestidos brancos, para que te vistas, e
não apareça a vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos
com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos
quantos amo; sê pois zeloso, e arrepende-te.”

Visto que lemos isto juntos, estou certo que você notou que
o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Ele faz
duas acusações e decreta Sua sentença sobre eles.

(1) Apoc. 3:15, 16: “Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem
quente: oxalá foras frio ou quente! Assim, porque és morno, e
não és frio nem quente, vomitar-te-ei da Minha boca.”

Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da
era da igreja de Laodicéia é morno. Esta mornidão requer uma



A MENSAGEM PARA A ERA DE LAODICÉIA 19

punição de Deus. A punição é que serão vomitados de Sua
boca. Aqui é onde não queremos nos desviar como muitas
pessoas fazem. Elas mui insensatamente dizem que Deus pode
vomitar você de Sua boca e isso prova que não há qualquer
verdade na doutrina da perseverança dos Santos. Eu quero
corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é
dado a um indivíduo. É dado à igreja. Ele está falando à igreja.
Além disso você recordará, se simplesmente mantiver a
Palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na
BOCA de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de Suas
mãos. Somos carregados em Seu seio. Lá atrás nas eras
desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em Sua mente.
Nós estávamos em Seu aprisco, e em Suas pastagens, porém
nunca em Sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A
Palavra está em Sua boca. Mateus 4:4: “Ele, porém,
respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o
homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus.” A
Palavra deve estar em nossas bocas também. Agora, sabemos
que a igreja é Seu corpo. Está aqui assumindo Seu lugar. O
que estará na boca da igreja? A PALAVRA. I Pedro 4:11: “Se
alguém falar, fale segundo as Palavras de Deus.” 2 Pedro 1:21:
“Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem
algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo
Espírito Santo.” Então o que há de errado com estas pessoas
do último dia? ELAS FUGIRAM DA PALAVRA. ELAS NÃO
SÃO MAIS FERVENTES PARA COM ELA. ELAS SÃO
MORNAS PARA COM ELA. Eu vou provar isso agora mesmo.

Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na Palavra
e não se consegue dissuadi-los. Eles dizem que os dias
apostólicos de milagres terminaram e que não há Batismo do
Espírito Santo, depois de crer. Os metodistas dizem (baseados
na Palavra) que não há batismo nas águas (aspersão não é
batismo) e que a santificação é o Batismo do Espírito Santo. A
Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e na
maioria dos casos eles descem pecadores enxutos e saem
pecadores molhados. Todavia eles alegam que sua doutrina
baseia-se na Palavra. Continue Vá verificando um de cada vez
e chegue aos pentecostais. Eles têm a Palavra? Dê-lhes o teste
da Palavra e veja. Eles trairão a Palavra por uma sensação,
quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação
tal como azeite e sangue e línguas e outros sinais, não importa
se na Palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de
acordo com a Palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que
aconteceu à Palavra? A Palavra foi posta de lado, por isso Deus
diz: “Eu irei contra todos vocês. Eu os vomitarei da Minha
boca. Isto é o fim. Durante as sete eras, sem exceção, Eu apenas
vi homens estimando sua própria palavra acima da Minha. Por
isso no fim desta era vou vomitá-los da Minha boca. Tudo
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acabou. Eu certamente vou falar. Sim, Eu estou aqui no meio
da Igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro Se revelará e
SERÁ ATRAVÉS DE MEU PROFETA.” Oh sim, isso é assim.
Apoc. 10:7: “Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar
a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou
aos profetas, Seus servos.” Aí está. Ele está enviando um
profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase
dois mil anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da
organização, da instrução, e do mundo da religião que, como
João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá
o “assim diz o Senhor” e falará por Deus. Ele será o porta-voz
de Deus e ELE, COMO É DECLARADO EM MAL. 4:6,
CONVERTERÁ OS CORAÇÕES DOS FILHOS AOS PAIS. Ele
trará de volta os escolhidos do último dia e eles ouvirão um
profeta vindicado transmitir a exata verdade assim como foi
com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E
esses escolhidos juntamente com ele naquele dia serão os que
verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão Seu Corpo e
serão Sua voz e executarão Suas obras. Aleluia! Você vê isso?

Uma breve consideração da história da igreja provará quão
exato é este pensamento. Na tenebrosa Idade Média a Palavra
esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas
Deus enviou Lutero com a PALAVRA. Os luteranos falaram
por Deus naquele tempo. Porém eles se organizaram, e
novamente a Palavra pura foi perdida porque a organização
tende para dogmas e credos, e não para a simples Palavra. Eles
não mais podiam falar por Deus. Então Deus enviou Wesley, e
ele era a voz com a Palavra em seu dia. As pessoas que
receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas
lidas e conhecidas por todos os homens da sua geração. Quando
os metodistas falharam, Deus levantou outros e assim tem
prosseguido através dos anos até que neste último dia há
novamente outro povo na terra que, sob seu mensageiro, serão
a voz final para a era final.

Sim senhor. A igreja não é mais “porta-voz” de Deus. Ela é
porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra
ela. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a
voz de Deus estará nela. Está sim, porque diz no último
capítulo de Apoc., versículo 17: “E o Espírito e a esposa dizem:
Vem.” Uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus
como no Pentecostes; porém, evidentemente, essa Noiva
Palavra será repudiada como na primeira era.

Ora, Ele tem clamado para esta última era: “Vocês têm a
Palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca, porém não estão
fazendo nada com a Palavra exceto dividi-la e retalhá-la,
tomando o que querem e deixando de lado o que não querem.
Vocês não estão interessados em VIVÊ-LA, mas em debatê-la.
Oxalá vocês fossem ou frios ou quentes. Se fossem frios e a
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rejeitassem, Eu poderia suportar isso. Se ficassem
incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, Eu os
louvaria por isso. Porém quando vocês simplesmente tomam
Minha Palavra e não a honram, Eu em troca tenho que Me
recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei pois Me causam náuseas.”

Agora, qualquer um sabe que a água morna faz ficar
enjoado do estômago. Se você precisa de um vomitório, a água
morna é a melhor coisa disponível para se beber. Uma igreja
morna tem feito Deus ficar enjoado e Ele declarou que a
vomitará. Faz-nos lembrar de como Ele se sentiu um pouco
antes do dilúvio, não faz?

Oh, para Deus, oxalá a igreja fosse fria ou quente. Melhor
que ela fosse fervente (quente). Mas ela não é. A sentença foi
decretada. Ela não é mais a voz de Deus para o mundo. Ela
sustentará que é, porém Deus diz que não.

Oh, Deus ainda tem uma voz para o povo do mundo, assim
como Ele deu uma voz para a noiva. Essa voz, como dissemos,
está na noiva e falaremos mais a respeito posteriormente.

(2) Apoc. 3:17-18: “Como dizes: Rico sou, e estou
enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és um
desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que
de Mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças;
e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a
vergonha da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio,
para que vejas.”

Agora, considere a primeira frase deste versículo: “Como
dizes.” Veja, eles estavam falando. Estavam falando como
porta-voz de Deus. Isto prova exatamente o que eu disse que os
versículos 16-17 significavam. Embora eles o digam, isso não o
torna correto. A Igreja Católica diz que fala por Deus,
afirmando que ela é a segura voz do Senhor. Como um povo
pode ser tão iníquo espiritualmente é o que não posso entender,
porém eles produzem de acordo com a semente que está neles, e
nós sabemos de onde veio essa semente, não é verdade?

A igreja de Laodicéia diz: “Rica sou, e estou enriquecida, e
de nada tenho falta.” Essa foi sua auto-avaliação. Ela olhou
para si mesma e é isso o que viu. Ela disse: “Rica sou,” o que
significa que ela é rica nas coisas do mundo. Ela está se
jactanciando diante de Tiago 2:5-7: “Ouvi, meus amados
irmãos: Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo
para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos
que O amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos
oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais? Porventura
não blasfemam eles o bom Nome que sobre vós foi invocado?”
Ora, eu NÃO estou sugerindo que um rico não possa ser
espiritual, porém todos nós sabemos que a Palavra diz que são
poucos. São os pobres que predominam no corpo da verdadeira



22  A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA

igreja. Pois bem, se a igreja torna-se cheia de riqueza, sabemos
apenas uma coisa: “Icabode” foi escrito sobre seus portais! Não
se pode negar isso, pois é a Palavra.

Por falar a respeito da riqueza na igreja _ ora, nunca
houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários
se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários
grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior
e o mais atraente. E eles constroem centros educacionais no
valor de incalculáveis milhões, e esses edifícios são usados
apenas uma ou duas horas por semana. Agora, isso não seria
uma coisa tão terrível, porém eles esperam que este pequeno
tempo despendido com as crianças na instalação de ensino
tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas
no lar.

O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que
diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas,
poços de petróleo, e companhias de seguro. Eles têm despejado
muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora,
isto soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros,
porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do
amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode
suportar isto e permanece com seus grupos de pressão.

Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que
esta é a última era porque Israel voltou para a Palestina. Se
cremos que Ele realmente vem, então deve haver algo errado
com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isto nos faz
pensar que estas pessoas planejam permanecer aqui para
sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Jesus.

Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um
grande negócio? É um fato incontestável que eles estão
colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar
das finanças. É isto o que Deus deseja? Não nos ensina a Sua
Palavra no Livro de Atos que sete homens cheios do Espírito
Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-
se certamente ver porque Deus disse: “TU dizes que és rico; Eu
nunca disse isso.”

Há programas de rádio, programas de televisão, e
numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e
milhões de dólares. A riqueza continua entrando
abundantemente na igreja, e o quadro de membros cresce
juntamente com o dinheiro, todavia a obra não está sendo feita
como quando não havia dinheiro, e os homens repousavam
exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito
Santo.

Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de
música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos,
programas, e entretenimento _ tudo custando grandes somas,
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mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja
é rica, porém o poder não está ali. Deus move-se pelo Seu
Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja.

Agora quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta
ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um
quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar
há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante de
modo que os ricos e cultos e todos que têm prestígio mundano
entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender
que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já
tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada?

“Dizes: estou enriquecido.” Isto literalmente significa: ‘Eu
tenho riquezas espirituais.’ Isto soa como o milênio com ruas
de ouro e a presença de Deus. Porém eu me pergunto se isto é
assim. É a igreja verdadeiramente rica nas coisas espirituais de
Deus? Vamos examinar esta jactância laodicense do século
vinte à luz da Palavra.

Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua
influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo
de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados
homens espirituais e influentes da comunidade? Nos subúrbios,
nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de
trocar esposas, a prostituição, e bandos de jovens furando
festas, e causando um tremendo prejuízo em danos ao
patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não
superado em atos sexuais promíscuos, vício de narcóticos,
jogos de azar, roubo, e todo tipo de mal. E a igreja continua
afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas
e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos
missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos,
especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com
jactância a respeito de ser rica espiritualmente, é o que não
entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos e não sabem.

Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas
enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles
que têm aparência cristã, nas multidões que vê? Observe como
se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja aonde
vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo
nascimento entre todos aqueles que vemos passar. Porém há
poucos. Todavia hoje as igrejas fundamentais estão nos
dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do
Espírito. Cheios do Espírito? Você pode chamar de cheias do
Espírito mulheres que andam por aí com cabelos cortados e
frisados, shortes e calças compridas, frentes-únicas e bermudas
colantes, todas pintadas como Jezabel? Se estas estão ataviadas
em traje honesto como convém a mulheres cristãs, eu detestaria
pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de
desonestidade.
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Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas.
Hollywood faz isso. Mas ouçam, senhoras, ainda se vende
fazenda e máquinas de costura. Vocês não têm que comprar o
que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um
assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu na
Escritura que quando um homem atenta numa mulher e em seu
coração a cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela?
E suponha que você se vestisse de tal maneira que viesse
provocar isso? Isso faz de você sua parceira no pecado, ainda
que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo
uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia Deus a tem
por responsável e você será julgada.

Agora eu sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de
pregação, porém irmã, você está erradíssima no que está
fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em
lugar de véu. Ele lhe deu um mandamento para usá-lo crescido.
É sua glória. Quando você cortou seu cabelo, expressou que
deixou a liderança de seu marido. Assim como Eva, vocês
saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês
conseguiram o direito de voto. Vocês tomaram os empregos de
homens. Vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se
arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isto não fosse
suficientemente ruim, muitas de vocês conceberam a idéia que
podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja, que Deus
reservou para homens e somente para homens. Oh, agora
toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um
só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma
mulher para pregar ou exercer autoridade sobre um homem, e
eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá
encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo, porque
permaneço com a Palavra e na Palavra. Se você fosse
espiritualmente rica saberia que é verdade. Não há nada
verdadeiro senão a Palavra. Paulo disse: “Não permito, porém,
que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido.”
Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuplo
de Efésios 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é
melhor você dar ouvidos à essa Palavra. Não foi o Espírito de
Deus, manifestando-se numa vida cheia do Espírito, que lhe
disse para pregar, porque o Espírito e a Palavra são UM. Eles
dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro. Alguém foi
enganado. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás
enganou Eva, sua mãe; ele está enganando as filhas agora. Que
Deus possa ajudá-la.

“De nada tenho falta.” Ora, quando alguém diz: “De nada
tenho falta,” poderia muito bem estar dizendo: “Eu tenho
tudo,” ou poderia estar dizendo: “Eu não quero mais pois
agora estou satisfeito.” Você pode expressar isto da maneira
que quiser, e tudo combina com o fato de que a igreja está
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satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que
tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que
encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que
ELA tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, e
eles têm tudo. Ouça os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a
Igreja de Cristo e todos estão errados menos eles. Ouça o que os
pentecostais dizem e eles têm a plenitude da plenitude. Agora,
eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles,
porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram
tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram
todo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os
que simplesmente não querem mais nada. Eles não crêem em
cura e não a querem, embora esteja na Palavra. Há os que não
aceitariam o Espírito Santo mesmo que Deus abrisse os céus e
lhes mostrasse um sinal.

Agora todos eles estão dizendo e tentando provar que têm
tudo, ou que têm o suficiente. Todavia isso é a verdade?
Compare esta igreja do século vinte com a igreja do primeiro
século. Vá em frente. Faça isso. Onde está o poder? Onde está o
amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e
andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se
pode encontrá-la. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por
que então eles estavam clamando por mais de Deus no Livro de
Atos, como se não tivessem tudo isso, e no entanto tinham
muito mais do que se tem hoje?

O DIAGNÓSTICO DE DEUS

Agora o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles
disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos
em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado
êxito. Não necessitavam de nada. Porém Deus viu isso de outra
maneira. Ele disse: “Vocês não sabem isto, porém são
desgraçados, miseráveis, pobres, cegos, e nus.” Ora, quando um
povo está assim, especialmente nu e NÃO SABE, deve haver
algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar
acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como
Ele fez com os judeus? Será que o Evangelho está voltando aos
judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim.

Deus diz que esta igreja da Era de Laodicéia é
“desgraçada.” Essa palavra vem de duas palavras gregas que
significam ‘suportar’ e ‘prova’. E isso não tem nada a ver com
as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus
descreve um cristão em prova como “abençoado” e sua atitude,
como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em
palavras como “desgraçada e miserável.” Quão estranho. Nesta
era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância,
como pode haver provas? Pois bem, é estranho; porém nesta era
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de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda
muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem
nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, DE
REPENTE, encontramos as doenças mentais atingindo um tão
grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação. Quando
todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se
entristecer, milhões estão tomando sedativos à noite,
estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada
em manicômios, e tentando abafar temores desconhecidos
através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas
reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que
nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais,
porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca.
Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é mais
corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala
acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando
uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a
alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-
se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em
uma só geração temos percorrido todo o caminho desde a era
do cavalo e da carroça até à era espacial, e estamos orgulhosos
e jactanciosos por isso; porém por dentro há uma escura
caverna vazia que está clamando em tormento, e SEM UMA
RAZÃO CONHECIDA os corações dos homens estão
desfalecendo de medo e o mundo está tão tenebroso que esta
era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos. Ela
se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por
paz, e não há paz. Ela clama que tem grande abundância de
todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um
fogo insaciável! “Os ímpios,” diz o meu Deus, “não têm paz.”

“Eles são miseráveis.” Isso significa que eles são dignos de
pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de
orgulho. Eles se gabam do que têm. Porém o que eles têm não
resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre areia
movediça em vez da pedra de revelação da Palavra de Deus.
Em breve vem o terremoto. Em breve virão as tempestades da
ira de Deus em juízo. Então vem repentina destruição, e apesar
de toda sua preparação carnal eles ainda estarão
despreparados para o que vem sobre a terra. Eles são aqueles
que apesar de todos seus esforços terrenos estão realmente
opondo-se a si mesmos e não o sabem. Na realidade eles são
dignos de pena. Tenha pena das pobres pessoas que estão neste
movimento ecumênico do último dia, porque o chamam de
movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que
não reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos
que têm tantas igrejas belas, residências paroquiais tão
formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta
demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão
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silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte
aos velhos armazéns, volte aos aposentos mal iluminados, volte
aos porões, volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha
pena dos que fazem suas grandes alegações, e falam dos seus
talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em
breve serão dignos de ira.

“Eles são pobres.” Ora, evidentemente isso significa pobres
espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é
maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais
e mais manifestação do que supõe-se ser demonstrações do
Espírito Santo. Porém os altares cheios, os dons do Espírito em
operação, a extraordinária assistência, não é a resposta de
Deus, porque os que vêm ao altar, muito raramente
permanecem para continuar com Deus, e depois que as grandes
campanhas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao
longo dos corredores? Eles ouviram um homem, atenderam a
um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes, e como
tartarugas arrastaram-se de volta às suas próprias águas.

Depois há toda essa conversa acerca da glossolalia _
supõe-se ser a evidência do Batismo do Espírito Santo, e as
pessoas pensam que estamos no meio de um grande
avivamento. O avivamento acabou. A América teve sua última
chance em 1957. Agora as línguas são um sinal de Deus de
iminente desastre, assim como foram quando apareceram sobre
a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos
virão no último dia e dirão: “Senhor, Senhor, em Teu Nome
não fizemos muitas maravilhas, até mesmo a expulsão de
demônios?” E Ele dirá: “Nunca vos conheci; apartai-vos de
Mim, vós que praticais a iniqüidade.” Mateus 7:22-23. Jesus
disse que eram praticantes de iniqüidade. Todavia, é só você
conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos,
fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo
aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, e o povo se
ajuntará em torno dele, e jurará que ele é do Senhor, mesmo
que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto
de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que
eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de: “Bem, ele
obtém resultados, portanto ele deve ser de Deus.” Quão
terrível. Quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era, e
os pobres indigentes nem mesmo o sabem.

“És cego e nu.” Ora, isto é realmente desesperador. Como
pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Todavia aqui diz que
são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles
são espiritualmente cegos, e espiritualmente nus. Você recorda
quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos siros?
Você recorda que Eliseu os feriu de cegueira pelo poder de
Deus. Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles
podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar
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porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas, tais
como Eliseu e o servo e o acampamento de Israel, eles não
podiam ver. O que este exército pôde ver não lhes valeu nada.
O que eles não puderam ver causou o seu cativeiro. Agora o
que isto significa para nós? Significa exatamente o que
significou lá no passado no ministério terreno de Jesus. Ele
tentou ensinar-lhes a verdade, porém não davam ouvidos. João
9:40-41: “Aqueles dos fariseus, que estavam com Ele, ouvindo
isto, disseram-lhe: Também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus:
Se fôsseis cegos, não teríeis pecado; mas como agora dizeis:
Vemos; por isso o vosso pecado permanece.” A atitude desta
era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo. Elas
sabem tudo. Não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de
verdade da Palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista
para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de
modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente
para rebater o que está sendo dito. Agora eu quero fazer uma
pergunta imparcial. Pode Escritura combater Escritura? A
Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da
verdade na Palavra que digam o contrário ou se oponham uma
à outra? NÃO. NÃO PODE SER ASSIM. Todavia quantos
dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para essa
verdade? Nem mesmo um por cento, que eu saiba, tem
aprendido que TODA a Escritura é dada por Deus e TODA ela
é proveitosa para ensinar, redargüir, corrigir, etc. Se toda a
Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará se
for dada uma chance. Porém quantos crêem em predestinação
para eleição e reprovação para destruição? Aqueles que não
crêem, darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia ambas
estão na Palavra, e nada mudará isto. Porém, para aprender
acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com
outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão o
tempo. Mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes, e saem
perdendo. No fim desta era virá um profeta, porém eles estarão
cegos para tudo o que ele faz e diz. Eles estão tão seguros de
que estão certos, e em sua cegueira perderão tudo.

Agora Deus diz que eles estão nus como também cegos. Eu
não posso imaginar nada mais trágico do que alguém que está
cego e nu e não sabe. Há somente uma resposta _ ele está fora de
si. Ele já está em profundo estado de inconsciência. Suas
faculdades se foram, e a amnésia espiritual entrou. O que mais
isto pode significar? Será que pode significar que o Espírito Santo
tenha se despedido desta igreja do último dia? Será que pode
significar que os homens tenham posto Deus para fora de suas
mentes a tal ponto que esteja acontecendo como foi declarado em
Rom. 1:28: “E como eles não se importaram de ter conhecimento
de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para
fazerem coisas que não convêm”? Certamente parece que algo
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assim tem acontecido. Aqui está um povo que diz que é de Deus e
que conhece a Deus e que tem Seu Espírito Santo, e todavia está
nu e cego e não sabe. Eles JÁ estão ENGANADOS. ELES TÊM O
ESPÍRITO ERRADO. OS ESCOLHIDOS NÃO PODEM SER
ENGANADOS, MAS É EVIDENTE QUE ESTES OUTROS SÃO.
Estes são os que se tornaram cegos porque recusaram a Palavra
de Deus. Estes são os que desnudaram a si mesmos por deixarem o
cuidado e a proteção de Deus, e procuraram construir seu próprio
caminho de salvação, sua própria torre de Babel através da
organização. Oh, quão formosa e belamente vestidos eles
pareciam a seus próprios olhos enquanto formavam suas
assembléias gerais, e seus concílios, etc. Porém agora Deus está
arrancando tudo isto fora e eles estão nus, porque estas
organizações os estão conduzindo apenas ao acampamento do
anticristo, ao campo de joio, para serem atados e queimados. Na
verdade eles são dignos de pena. Sim, tenha pena deles, advirta-
os, implore a eles, e mesmo assim eles seguirão precipitadamente
seu caminho para a destruição, repelindo com ira toda e qualquer
tentativa para salvá-los de queimarem como tições. Eles na
verdade são miseráveis, embora não o saibam. Endurecidos e sem
esperança, eles se gloriam naquilo que é realmente sua vergonha.
Rebeldes contra a Palavra; todavia um dia serão julgados por ela
e pagarão o preço das terríveis acusações dela.

O CONSELHO FINAL DAS ERAS

Apoc. 3:18-19: “Aconselho-te que de Mim compres ouro
provado no fogo, para que te enriqueças; e vestidos brancos,
para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez; e
que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu
repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois zeloso, e
arrepende-te.”

O conselho de Deus é conciso. É objetivo. Ele direciona esta
igreja do último dia a uma só esperança. Essa esperança é ELE
MESMO. Ele diz: “Vem a Mim e compra.” É evidente por esta
frase “que de Mim compres” que a igreja de Laodicéia de
maneira nenhuma está tratando com Jesus em busca dos
produtos espirituais do Reino de Deus. Suas transações não
podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais,
mas como podem ser? As obras no meio deles definitivamente
não são como Paulo dizia: “Deus operando em vós o querer e o
efetuar, segundo a Sua própria boa vontade.” Fil. 2:13. Desse
modo o que dizer de todas estas igrejas, escolas, hospitais,
empreendimentos missionários, etc.? Deus não está neles visto
que são semente e espírito denominacional, e não a Semente e
Espírito de Deus.

“Compra de Mim ouro provado no fogo, para que te
enriqueças.” Ora, estas pessoas tinham abundância de ouro,
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porém era da espécie errada. Era aquele ouro que comprava as
vidas dos homens e as destruía. Foi o ouro que deformou e
distorceu o caráter humano, porque o amor dele foi a raiz de
toda a espécie de males. Apoc. 18:1-14: “E depois destas coisas
vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra
foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com
grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou
morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito
de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações
beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra
se prostituíram com ela; e os mercadores da terra se
enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra
voz do céu, que dizia: Sai dela, povo Meu, para que não sejas
participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas
pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e
Deus se lembrou das iniqüidades dela. Tornai-lhe a dar como
ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas
obras; no cálice em que vos deu de beber dai-lhe a ela em
dobro. Quanto ela se glorificou, e em delícias esteve, foi-lhe
outro tanto de tormento e pranto; porque diz em seu coração:
Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o
pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, e o
pranto, e a fome; e será queimada no fogo; porque é forte o
Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram
com ela, e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela
prantearão, quando virem o fumo do seu incêndio; estando de
longe pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai! ai daquela
grande Babilônia, aquela forte cidade! pois numa hora veio o
seu juízo. E sobre ela choram e lamentam os mercadores da
terra; porque ninguém mais compra as suas mercadorias:
mercadorias de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de
pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de escarlata;
e toda a madeira odorífera, e todo o vaso de marfim, e todo o
vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro, e de
mármore; e cinamomo, e cardamomo, e perfume, e mirra, e
incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e
cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, e de carros,
e de corpos e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua
alma foi-se de ti; e todas as coisas gostosas e excelentes se
foram de ti, e não mais as acharás.” Isto é exatamente as
igrejas organizadas do último dia, porque diz no versículo
quatro: “Sai dela, POVO MEU.” O arrebatamento ainda não
aconteceu. A noiva ainda não se foi quando existirem estas
terríveis condições nesta rica e falsa igreja.

Mas há um ouro de Deus. I Ped. 1:7: “Para que a prova da
vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece.” O ouro
de Deus é um caráter semelhante ao de Cristo produzido na
fornalha ardente da aflição. Essa é a espécie correta de ouro.
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Mas que espécie de ouro a igreja tem hoje? Ela tem apenas
o ouro terreno que perecerá. Ela é rica. Ela está satisfeita. Ela
tem feito da opulência o principal critério de espiritualidade. A
evidência da bênção de Deus e da exatidão da doutrina, etc., é
agora baseada na quantidade de pessoas ricas envolvidas nisto.

“É melhor que venhas antes que seja tarde demais,” diz o
Senhor, “e de Mim compres ouro provado no fogo, e então
serás verdadeiramente rico.” Estamos compreendendo isto?
Ouça-me: “Nus (fisicamente) viemos ao mundo, porém não o
deixaremos nus (espiritualmente).” Oh não, nós vamos levar
algo conosco. O que é esse algo, é TUDO o que podemos levar
conosco, nada mais e nada menos. Portanto é melhor que
sejamos agora bem cuidadosos para ver se levamos algo que
nos faça retos diante de Deus. Assim, então, o que levaremos
conosco? Levaremos nosso CARÁTER, irmão, é isso que
levaremos conosco. Agora que espécie de caráter você levará
consigo? Será que vai ser semelhante ao Dele, cujo caráter foi
moldado pelo sofrimento na fornalha ardente da aflição, ou vai
ser a debilidade deste povo laodicense sem caráter? Depende de
cada um de nós, porque naquele dia cada qual levará a sua
própria carga.

Agora, eu disse que a cidade de Laodicéia era uma cidade
próspera. Ela cunhava moedas de ouro com inscrições em
ambos os lados. Moedas de ouro caracterizaram a era _ existia
um comércio florescente por causa disto. Hoje, a moeda de
ouro de duas faces está conosco. Nós pagamos para sair e
pagamos para entrar. Na igreja, tentamos realizar o mesmo.
Nós pagamos para sair do pecado e pagamos para entrar no
céu _ ou assim dizemos. Porém Deus não diz isso.

A igreja possui uma riqueza tão fenomenal que a qualquer
dado momento pode assumir o comando de todo sistema
mundial de comércio, e realmente um líder no Concílio
Mundial de Igrejas profetizou abertamente que a igreja num
futuro previsível, deveria, poderia, e faria exatamente isso.
Porém sua torre áurea de Babel cairá. Somente o ouro provado
no fogo permanecerá.

E é isso que a igreja tem feito constantemente no decorrer
das eras. Ela tem deixado a Palavra de Deus e tomado seus
próprios credos e dogmas; ela tem se organizado e se ajuntado
ao mundo. Por isso ela está nua, e Deus está julgando sua
obscenidade. A única maneira dela poder sair desta situação
medonha é obedecendo ao Senhor para voltar à Sua Palavra.
Apoc. 18:4: “Sai dela povo Meu.” 2 Cor. 6:14-18: “Não vos
prendais a um jugo desigual com os infiéis; porque, que
sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a
luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou
que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo
de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus
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vivente, como Deus disse: Neles habitarei, e entre eles andarei;
e Eu serei o seu Deus e eles serão o Meu povo. Pelo que saí do
meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor; e não toqueis nada
imundo, e Eu vos receberei; e Eu serei para vós Pai e vós sereis
para Mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.” Há um
preço a pagar por aquelas vestes, e esse é o preço da separação.

“E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas.” Ele
não diz que você tem que comprar este colírio. Oh não. Não há
etiqueta de preço no Espírito Santo. “Recebestes o Espírito
pelas obras da lei ou pela pregação da fé?” Gál. 3:2. Sem o
Batismo do Espírito Santo, você jamais pode ter seus olhos
abertos para uma verdadeira revelação espiritual da Palavra.
Um homem sem o Espírito está cego para com Deus e Sua
verdade.

Quando penso neste colírio abrindo os olhos das pessoas,
não posso deixar de lembrar quando eu era um menininho em
Kentucky. Meu irmão e eu dormíamos no sótão em um colchão
de palha. As fendas na casa deixavam as correntes de ar
soprarem através delas. Às vezes no inverno ficava tão frio que
acordávamos de manhã com tamanho resfriado em nossos
olhos que eles ficavam completamente fechados de inflamação.
Nós chamávamos nossa mãe, e ela subia com um pouco de
banha quente de quati e esfregava nossos olhos até que a
substância endurecida saísse, e então pudéssemos ver. Sabe,
deve ter havido algumas correntes de ar frio soprando sobre a
igreja nesta geração, e eu receio que seus olhos tenham se
fechado por algum tipo de congelamento e ela esteja cega para
o que Deus tem para ela. Ela precisa de um pouco do azeite
quente do Espírito de Deus para abrir seus olhos. A menos que
receba o Espírito de Deus ela continuará substituindo poder
por programa e Palavra por credo. Ela considera os números
como medida de sucesso, em vez de buscar o fruto. Os doutores
de teologia fecharam a porta da fé e impedem a todos de
entrar. Nem eles entram, nem deixam os outros entrar. Sua
teologia provém de um compêndio de psicologia escrito por
algum incrédulo. Há um compêndio de psicologia que todos
nós precisamos: é a Bíblia. Foi escrita por Deus e contém a
psicologia de Deus. Você não precisa de nenhum doutor para
explicá-la a você. Receba o Espírito Santo e deixe-O dar a
explicação. Ele escreveu o Livro e pode lhe dizer o que está
nele e o que significa. I Cor 2:9-16: “Mas, como está escrito: As
coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram
ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que O
amam. Mas Deus no-las revelou pelo Seu Espírito; porque o
Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o
espírito do homem, que nele está? assim também ninguém sabe
as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não
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recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de
Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado
gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com
palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito
Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do
Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura; e não pode
entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o
que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é
discernido. Porque, quem conheceu a mente do Senhor, para
que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo.”

Agora se todas as coisas contra as quais o Espírito está
clamando são genuínas desta era, precisamos que alguém entre
em cena como fez João Batista e desafie a igreja como nunca
antes. E é exatamente isso que está vindo para nossa era. Outro
João Batista está vindo e ele clamará exatamente como fez o
primeiro precursor. Sabemos que ele fará isso por causa do que
o versículo seguinte diz.

“Eu repreendo e castigo a todos quantos amo; sê pois
zeloso, e arrepende-te.” Apoc. 3:19. Esta é a mesma mensagem
que João tinha quando clamou naquele deserto religioso de
fariseus, saduceus, e pagãos: ARREPENDEI-VOS!” Não havia
outro rumo naquele tempo; não há outro rumo agora. Não
havia outro caminho para voltar a Deus naquele tempo, e não
há outro caminho agora. É: ARREPENDEI-VOS. Mudai de
opinião. Voltai-vos. ARREPENDEI-VOS, pois por que razão
morrereis?

Vamos examinar a primeira frase, “todos quantos [Eu]
amo.” No grego a ênfase está sobre o pronome pessoal “Eu”.
Ele não diz, como muitos achariam que Ele diria: “tantos
quantos Me amam.” Não, senhor. Nunca devemos procurar
fazer de Jesus o OBJETO do amor humano neste versículo.
Não! São TODOS QUANTOS Ele ama que são os AMADOS de
Deus. É o SEU amor que está em questão, NÃO o nosso. Por
isso uma vez mais nos encontramos gloriando-nos em Sua
salvação, Seu propósito e Seu plano, e somos confirmados
ainda mais fortemente na verdade da doutrina da Soberania de
Deus. Como Ele disse em Rom. 9:13: “Amei Jacó.” Será então
que se conclui que, uma vez que Ele amou SOMENTE a
TODOS QUANTOS amou, Ele está portanto num estado de
complacência, esperando o amor daqueles que não têm se
aproximado Dele? De maneira nenhuma é assim, porque Ele
declarou também em Rom. 9:13: “Aborreci Esaú.” E no
versículo 11 o Espírito ousadamente proclama: “Porque, não
tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal (PARA
QUE O PROPÓSITO DE DEUS, SEGUNDO A ELEIÇÃO,
FICASSE FIRME, não por causa das obras, mas por Aquele
Que chama).” Este amor é “Amor Eletivo.” É o Seu amor pelos
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Seus escolhidos. E Seu amor por eles é independente do
MÉRITO HUMANO, porque diz que o propósito de Deus
encontra-se na eleição que é exatamente oposta às obras ou
qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque
“ANTES QUE ELES NASCESSEM” Ele JÁ tinha dito: “Amei
Jacó, e aborreci Esaú.”

E agora Ele diz aos Seus: “Eu REPREENDO E CASTIGO a
todos quantos amo.” Repreender é censurar. Censurar é ‘expor
com o propósito de correção.’ Castigar não significa punir.
Significa “disciplinar porque está em mente a correção do
indivíduo.” É exatamente isto que encontramos em Heb. 12:5-
11: “E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco
como filhos: Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e
não desmaies quando por Ele fores repreendido; porque o
Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe como
filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos;
porque, que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais
sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois
então bastardos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais
segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos;
não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos espíritos, para
vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo,
nos corrigiam como bem lhes parecia; mas Este, para nosso
proveito, para sermos participantes da Sua santidade. E, na
verdade, toda a correção, ao presente, não parece ser de gozo,
senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de
justiça nos exercitados por ela.”

Nisto está então descrito o amor de Deus. Ele desejava, em
amor, uma família Sua, uma família de filhos _ filhos
semelhantes a Ele mesmo. Ali diante Dele está toda a
humanidade como UMA só massa de barro. Desta mesma
massa Ele agora fará vasos para honra e para desonra. A
ESCOLHA será a Sua própria escolha. Então esses escolhidos,
nascidos de Seu Espírito serão treinados para se conformarem
à Sua imagem em seu caminhar. Ele REPREENDE com toda
longanimidade e benignidade e misericórdia. Ele CASTIGA
com mãos marcadas com cicatrizes de cravos. Às vezes este
Oleiro tem de tomar o vaso no qual está trabalhando e quebrá-
lo completamente para que possa refazê-lo exatamente como
Ele deseja. PORÉM É AMOR. ESSE É O SEU AMOR. NÃO HÁ
OUTRA MANEIRA DE SER DO SEU AMOR. NÃO PODE
HAVER.

Oh, pequeno rebanho, não temas. Esta era está se
encerrando rapidamente. À medida que isto acontece aqueles
joios serão juntamente atados, e como uma corda tríplice não é
facilmente rompida, eles terão uma tremenda força tríplice de
poder (satânico) político, físico, e espiritual, e procurarão
destruir a noiva de Cristo. Ela sofrerá, porém permanecerá
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firme. Não tema essas coisas que virão sobre a terra, pois
Aquele “Que amou os Seus, ama-os até o fim.” João 13:1.

“Sê zeloso, e arrepende-te.” Agora esta falsa igreja tem
zelo; não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido
literalmente o dos judeus, João 2:17: “O zelo da tua casa Me
devorará.” Porém é um zelo errado. É pela casa de sua própria
construção. É por seus próprios credos, dogmas, organizações,
e sua própria justiça. Eles puseram fora a Palavra em troca de
suas próprias idéias. Eles depuseram o Espírito Santo e
converteram homens em líderes. Eles puseram de lado a Vida
Eterna como sendo uma Pessoa, e converteram-na em boas
obras, ou mesmo no conformismo à igreja em vez de boas
obras.

Mas Deus está requerendo um outro zelo. É o zelo para
clamar: “Eu ESTOU ERRADO.” Ora, quem dirá que está
errado? Sobre o quê estão todas estas denominações baseadas?
_ sobre a reivindicação de originalidade, e essa de Deus _
sobre a reivindicação de que estão certas. Ora, elas não podem
estar TODAS certas. De fato NEM UMA só delas está certa.
Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não
têm vida. Elas não têm vindicação. Deus nunca Se deu a
conhecer em nenhuma organização. Elas dizem que estão
certas porque são elas que o estão dizendo, porém dizê-lo não o
converte em verdade. Elas precisam do vindicado “Assim diz o
Senhor” de Deus, e não o têm.

Agora deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus
esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender.
Neste versículo Ele está falando aos Seus eleitos. Eles também
têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de Seus filhos
ainda estão nessas falsas igrejas. Eles são aqueles de quem fala
Ef. 5:14: “Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os
mortos, e Cristo te esclarecerá.” Estar adormecido não significa
estar morto. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles
estão ali nas denominações mortas. Eles estão vagando
juntamente com elas. Deus clama: “DESPERTA! Arrepende-te
de tua insensatez.” Aqui estão eles emprestando sua influência,
dando seu tempo e seu dinheiro, na realidade dando suas
próprias vidas para estas organizações anticristãs, e todo o
tempo pensando que está tudo bem. Eles precisam se
arrepender. Eles devem se arrepender. Eles precisam ter uma
mudança de mente e voltar-se para a verdade.

Sim, esta é a era que mais precisa se arrepender. Mas ela se
arrependerá? Ela trará de volta a Palavra? Ela entronizará
novamente o Espírito Santo na vida dos homens? Reverenciará
Jesus novamente como o ÚNICO Salvador? Eu digo que não,
porque o versículo seguinte revela a impressionante e chocante
verdade do encerramento desta era.



36  A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA

CRISTO FORA DA IGREJA

Apoc. 3:20-22: “Eis que estou à porta, e bato: se alguém
ouvir a Minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com
ele cearei, e ele Comigo. Ao que vencer lhe concederei que se
assente comigo no Meu trono; assim como Eu venci, e Me
assentei com Meu Pai no Seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o
que o Espírito diz às igrejas.”

Agora há muita confusão a respeito deste versículo porque
muitos obreiros individuais o usam no evangelismo pessoal
como se Jesus estivesse à porta do coração de cada pecador
batendo para entrar. Seria dito então que se o pecador abrisse
a porta, o Senhor entraria. Porém este versículo não está
falando a pecadores individuais. Esta mensagem inteira tem
uma conclusão, assim como tem cada mensagem em cada era.
No versículo 22 diz: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às IGREJAS.” Portanto esta é a mensagem para a igreja da
última era. Esta é a condição da igreja de Laodicéia à medida
que seu fim se aproxima. Não é uma mensagem individual para
uma pessoa; é o Espírito nos dizendo onde Jesus está. CRISTO
DEIXOU A IGREJA. Não é este o resultado ou o fim lógico se a
Palavra é posta de lado em troca de credos, o Espírito Santo
deposto em troca de papas, bispos, presidentes, conselheiros,
etc., e o Salvador desprezado em troca de um programa de
obras, ou de filiação à igreja, ou de algum tipo de conformismo
a um sistema eclesiástico? O que mais pode ser feito contra Ele?
Isto é a apostasia! Isto é a renúncia da fé. Esta é a porta aberta
para o anticristo, pois se Um veio em Nome de Seu Pai (Jesus) e
não foi aceito, mas rejeitado, então virá outro com seu próprio
nome (mentiroso, um embusteiro) e a esse aceitarão, João 5:43.
O homem do pecado, o filho da perdição, assumirá o comando.

Mateus 24 menciona sinais nos céus relativos a este último
dia, um pouco antes de Jesus vir. Eu me pergunto se você notou
um grande sinal consumado recentemente para retratar a
mesma verdade que discutimos. Essa verdade é que Jesus tem
sido constantemente posto de lado, até que nesta última era Ele
foi posto para fora da igreja. Recorde que na primeira era foi
uma igreja na forma de um globo quase cheio de verdade.
Todavia havia um pequeno erro chamado as obras dos
nicolaítas que impedia que o círculo fosse completo. Então na
era seguinte entraram furtivamente mais trevas até que o globo
de luz brilhasse menos, e as trevas cobrissem mais do círculo.
Na terceira era foi ainda mais eclipsado, e na quarta era, que
foi a tenebrosa Idade Média, a luz quase se extinguira. Agora
pense nisto. A igreja brilha na luz refletida de Cristo. Ele é o
SOL. A igreja é a LUA. Assim este globo de luz é a lua. Ele tem
diminuído desde quase uma lua cheia na primeira era, até um
fragmento na quarta era. Porém na quinta era começou a
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crescer. Na sexta avançou um grande passo no crescimento.
Durante parte da sétima era ainda estava crescendo, quando
repentinamente parou, e minguou até quase nada, de modo que
ao invés de luz era a escuridão da apostasia, e no fim da era ela
tinha cessado de brilhar, pois as trevas tinham tomado conta.
Cristo estava agora fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O
último eclipse da lua foi um eclipse total. Ela minguou até uma
total escuridão, em sete estágios. No sétimo estágio, a
escuridão total chegou quando o Papa de Roma (Paulo VI) foi à
Palestina para fazer um passeio santo em Jerusalém. Ele foi o
primeiro papa a ir a Jerusalém. O papa chama-se Paulo VI.
Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem usa esse nome.
Note que é o sexto, ou o número do homem. Isto é mais do que
uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, a lua ou a
igreja entrou em escuridão total. É isto. Isto é o fim. Não
passará esta geração até que tudo aconteça. Ora, Senhor Jesus,
vem depressa!

Agora podemos ver porque houve duas vinhas, uma
verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver porque Abraão
teve dois filhos, um segundo a carne (que perseguiu Isaque) e
um segundo a promessa. Agora podemos ver como, procedentes
dos mesmos pais, saíram dois meninos gêmeos, um conhecendo
e amando as coisas de Deus, e o outro conhecendo muito da
mesma verdade, porém não do mesmo Espírito, e por isso
perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por
reprovar. Ele reprovou por causa do eleito. ELEITO NÃO
PODE perseguir eleito. ELEITO NÃO PODE causar dano a
eleito. São os reprovados que perseguem e destroem os eleitos.
Oh, esses reprovados são religiosos. Eles são espertos. Eles são
da linhagem de Caim, a semente da serpente. Eles edificam
suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus
impérios, e durante todo o tempo invocando a Deus. Eles
odeiam a verdadeira semente, e farão tudo o que podem
(mesmo no Nome do Senhor) para destruir os eleitos de Deus.
Porém eles são necessários. “Que tem a palha com o trigo?”
Nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece
com a palha? É queimada com fogo que nunca se apagará. E o
trigo? Onde está ele? Está ajuntado em Seu celeiro. É onde Ele
está.

Ó eleito de Deus, guarde-se! Estude atentamente. Seja
cauteloso. Opere sua salvação com temor e tremor. Confie em
Deus e se fortaleça em Seu poder. O seu adversário, o diabo,
agora mesmo anda em derredor, bramando como leão,
buscando a quem possa tragar. Vigie em oração e seja firme.
Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha
estão chegando à maturidade, porém antes que o trigo
amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para a queima.
Veja, todos eles estão se unindo ao Concílio Mundial de Igrejas.
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Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro.
Porém agora mesmo os dois espíritos estão trabalhando em
duas vinhas. Saia do meio do joio. Comece a vencer para que
você possa ser considerado louvável ao seu Senhor, e apto para
reinar e governar com Ele.

O TRONO DO VENCEDOR

Apoc. 3:21: “Ao que vencer lhe concederei que se assente
comigo no Meu trono; assim como Eu venci, e Me assentei com
Meu Pai no Seu trono.”

Agora, o que devemos vencer? Essa é a pergunta normal a ser
feita aqui. Porém essa não é a real idéia deste versículo porque
não é tanto o QUE devemos vencer, mas sim COMO devemos
vencer. Ora, isto é lógico, por que será que importa muito o QUE
devemos vencer, uma vez que sabemos COMO vencer?

Uma rápida olhada nas Escrituras que envolvem o Senhor
Jesus vencendo trará à luz a verdade desta afirmação. Em
Mateus 4, onde Jesus é tentado pelo diabo, Ele venceu as
tentações pessoais de Satanás pela Palavra, e somente pela
Palavra. Em cada uma das três principais provas, que
corresponderam exatamente à tentação do Jardim do Éden, à
concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, e à
soberba da vida, Jesus venceu pela Palavra. Eva caiu na
tentação pessoal de Satanás por falhar em usar a Palavra.
Adão caiu em desobediência direta à Palavra. Porém Jesus
venceu pela Palavra. E agora mesmo, deixe-me dizer que esta é
a única maneira de ser um vencedor, e também a única
maneira de você saber se está vencendo, porque essa Palavra
NÃO PODE falhar.

Agora observe novamente como Jesus venceu os sistemas
religiosos do mundo. Quando Ele era repetidamente aborrecido
pelos teólogos de Seu dia, Ele constantemente aplicava a
Palavra. Ele falava somente o que o Pai Lhe concedia falar.
Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente
confundido por Sua sabedoria, porque era a sabedoria de Deus.

Em Sua própria vida pessoal, contendendo Consigo Mesmo,
Ele venceu pela obediência à Palavra de Deus. Em Heb. 5:7 diz:
“O Qual, nos dias da Sua carne, oferecendo, com grande
clamor e lágrimas, orações e súplicas ao Que O podia livrar da
morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era Filho,
aprendeu a obediência, por aquilo que padeceu. E, sendo Ele
consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os
que Lhe obedecem.” A que Ele foi obediente? À Palavra de
Deus.

Pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no
trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido essa
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Palavra. Suas orações, seus jejuns, seus arrependimentos _ não
importa o que você apresente a Deus _ nada disso lhe dará o
privilégio de assentar-se naquele trono. Será concedido
somente à Noiva PALAVRA. Assim como o trono do rei é
compartilhado com a rainha porque ela está unida a ele, assim
também somente aqueles que são dessa Palavra, assim como
Ele é dessa Palavra, compartilharão daquele trono.

Recorde que temos mostrado claramente através de todas
as eras que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a
Palavra, assim também a Era de Éfeso caiu por desviar-se
ligeiramente da Palavra, até que com cada era continuando a
se afastar, temos um repúdio final da Palavra pelo sistema
Mundial de Igrejas. Esta Era de Laodicéia termina num total
apagamento da Palavra, fazendo com que o Senhor se retire do
meio. Ele acha-se fora chamando os Seus que O seguem pela
obediência à Palavra. Após uma curta e poderosa
demonstração do Espírito este pequeno grupo acossado e
perseguido irá estar com Jesus.

A CONSUMAÇÃO DAS ERAS GENTIAS

Esta era é a última das sete eras da igreja. O que começou
na primeira era, ou Era de Éfeso, deve e irá chegar à plena
frutificação e colheita na última era, ou Era de Laodicéia. As
duas vinhas produzirão seu fruto final. Os dois espíritos
terminarão sua manifestação em cada um de seus destinos
finais. A semeadura, a irrigação, o crescimento, tudo está
acabado. O verão terminou. A foice é agora lançada na seara.

Nos versículos quinze a dezoito, que acabamos de estudar,
encontra-se o verdadeiro quadro do povo da falsa vinha
madura, do falso espírito, da falsa igreja. “Eu sei as tuas obras,
que nem és frio nem quente: oxalá foras frio ou quente! Assim,
porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da
Minha boca. Como dizes: Rico sou, e estou enriquecido, e de
nada tenho falta; e não sabes que és um desgraçado, e
miserável, e pobre, e cego, e nu; aconselho-te que de Mim
compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças; e
vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha
da tua nudez; e que unjas os teus olhos com colírio, para que
vejas.” Nenhumas palavras jamais expuseram uma denúncia
mais amarga, e nenhum povo religioso, orgulhoso e arrogante
jamais a mereceu mais. Todavia no versículo vinte e um: “Ao
que vencer lhe concederei que se assente comigo no Meu trono;
assim como Eu venci, e Me assentei com Meu Pai no Seu
trono,” encontramos o povo da verdadeira vinha, do verdadeiro
Espírito, da verdadeira Igreja exaltado ao próprio trono de
Deus com o mais alto elogio jamais prestado a um humilde e
firme grupo espiritual.
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As palavras de João Batista que tão exatamente descrevem
o Cristo em relação à verdadeira e falsa igreja agora
acontecem. Mat. 3:11-12: “E eu, em verdade, vos batizo com
água, para o arrependimento; mas Aquele Que vem após mim é
mais poderoso do que eu; Cujas alparcas não sou digno de
levar; Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em
Sua mão tem a pá, e limpará a Sua eira, e recolherá no celeiro
o Seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se
apagará.” Cristo, o Grande Ceifeiro, está agora colhendo o
fruto da terra. Ele recolhe o trigo no celeiro vindo para os Seus
e recebendo-os para Si para sempre. Depois Ele retorna para
destruir os ímpios com fogo que nunca se apagará.

O mistério do joio e do trigo de Mat. 13:24-30, está agora
também cumprido. “Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O
reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente
no seu campo; mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e
semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva
cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai
de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor não semeaste
tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele
lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram:
Queres pois que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não;
para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com
ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa; e, por ocasião da
ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em
molhos para o queimar; mas o trigo ajuntai-o no Meu celeiro.”

O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora
cresceram lado a lado, são ceifados. O que Nicéia planejou
realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da
organização a falsa igreja abandona qualquer vestígio de
verdade e se fortalece com poder político, com o apoio estatal,
e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas
justamente quando ela está para concluir seu covarde plano o
trigo é ajuntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão
lado a lado. O joio não mais receberá a bênção de Deus devido
à presença do trigo, porque o trigo terá partido e a ira de Deus
será derramada no sexto selo, que resultará na completa
destruição dos ímpios.

Ora, eu disse há pouco que a falsa vinha entrou em plena
frutificação nesta era. Seu fruto se desenvolveria e
amadureceria. Isso é correto. Esta igreja inspirada pelo mal,
cheia de iniqüidade, será revelada como o grão de mostarda
que cresceu até tornar-se uma árvore onde se aninharam as
aves do céu. À sua cabeça estará o anticristo, o mistério da
iniqüidade. Tudo isto é verdade. E se é verdade, então também
tem de ser verdade que a Igreja Noiva amadurecerá, e sua
maturidade será uma identificação com seu Senhor por meio
da Palavra, e sua Cabeça Que virá a ela é o Mistério da
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Piedade, Que em verdade é Cristo. E quando a falsa igreja vier
contra esta verdadeira vinha, com toda a astúcia e poder
diabólico constituído de força política, força física e demônios
das trevas, a verdadeira vinha, com a plenitude do Espírito e
da Palavra, fará as mesmas obras de poder que Jesus fez. Então
à medida que ela se aproxima de sua Pedra de Cabeça,
tornando-se semelhante a Ele através da Palavra, Jesus virá
para que a noiva e o Noivo possam estar unidos como um, para
sempre.

As manifestações visíveis do que estive lhe falando já são
todas observadas ao nosso redor. O movimento ecumênico do
joio é um fato real. Mas também é um fato que o profeta para a
última era tem de estar trazendo uma mensagem de Deus que
precursará a segunda vinda do Senhor, porque através de sua
mensagem os corações dos filhos serão convertidos aos pais
pentecostais, e com a restauração da Palavra virá a restauração
do poder.

Que tempos cruciais são estes em que vivemos. Quão
cuidadosos devemos ser em permanecer fiéis a esta Palavra, e
não tirar dela nem acrescentar à ela, porque aquele que fala
onde Deus não tem falado faz Dele um mentiroso. O que
particularmente tenho em mente é isto: Por volta da passagem
do século a fome por Deus que fora originada na Era de
Filadélfia trouxe um clamor pelo Espírito de Deus. E quando o
clamor foi respondido por Deus enviando manifestações em
línguas, interpretação, e profecia, um grupo imediatamente, e
muitíssimo contrário à Palavra, formulou uma doutrina de que
as línguas eram a evidência de ser batizado com o Espírito
Santo. As línguas estavam longe de ser a evidência. Elas eram
a manifestação, mas não a evidência. A falsidade da doutrina
pode não apenas ser vista pela falta de Escritura para
comprová-la, mas aqueles que aprovaram a doutrina se
organizaram imediatamente sobre o fundamento dela,
provando que não estavam na verdade como eles fariam o povo
crer. Oh, parecia bom. Parecia com o retorno do Pentecostes.
Mas provou que não era. Não podia ser, porque se organizou.
Isso é morte, não vida. Parecia tão próximo ao real que
multidões foram enganadas. Ora, se não era o genuíno, o que
era então? Era a casca, a palha. Na forma de um tenro
invólucro verde parecia como se fosse a coisa real. Porém,
assim como pode-se entrar no campo e ver o que se parece
exatamente com trigo e todavia é apenas casca, (porque o grão
de trigo ainda não se formou), assim também isto era apenas a
casca tenra que se parecia com o verdadeiro grão ainda por vir.
O grão original de trigo do Pentecostes tinha de voltar na
última era. Ele fora enterrado em Nicéia. Produziu um broto
em Sardo. Cresceu uma borla em Filadélfia, e devia
amadurecer em Laodicéia. Porém não podia voltar ao original
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até que a Palavra fosse restaurada. O profeta ainda não tinha
aparecido em cena. Mas agora, de acordo com o tempo em que
estamos, na Era de Laodicéia, o ‘Profeta Mensageiro’ de Apoc.
10:7 já tem de estar na terra. Uma vez mais o “Assim diz o
Senhor” tem de estar aqui, pronto para ser manifestado com
infalível vindicação. Desse modo a Verdadeira Semente já está
amadurecendo, e A SEGUIR A COLHEITA.

Tempo de colheita. Sim, tempo de colheita. As duas vinhas,
que cresceram juntas e entrelaçaram seus ramos, agora devem
ser separadas. Os frutos dessas vinhas que divergiam tanto
serão recolhidos em celeiros distintos. Os dois espíritos irão
para os seus diferentes destinos. Agora é tempo de prestar
atenção ao chamado final que dá-se somente para a Noiva
Trigo: ‘Sai dela, povo Meu (o trigo), para que não sejas
participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas
(do joio) pragas (a grande tribulação do sexto selo e Mateus
24).’

A ÚLTIMA ADVERTÊNCIA DO ESPÍRITO

Apoc. 3:22: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às
igrejas.”

Esta é a ÚLTIMA advertência. Não haverá outra. O lugar
do trono foi erigido. Os doze fundamentos foram lançados. As
ruas de ouro foram pavimentadas. As portas de gigantescas
pérolas estão levantadas e fixadas. Como uma pirâmide ela se
mantém tão linda e gloriosa. Os seres celestiais que a
prepararam observam sem respirar, porque ela resplandece e
brilha com uma glória que é sobrenatural. Cada faceta de sua
beleza conta uma história de admirável graça e amor de Jesus.
Ela é uma cidade preparada para um povo preparado. Ela
aguarda somente por seus habitantes, e em breve eles encherão
suas ruas com gozo. Sim, é o último chamado. O Espírito não
falará em outra era. As eras terminaram.

Mas graças a Deus que, neste momento, esta era não
terminou. Ele ainda está clamando. E Seu clamor não está
apenas nos ouvidos espirituais dos homens pelo Seu Espírito,
porém uma vez mais um profeta está na terra. Uma vez mais
Deus revelará a verdade como Ele fez com Paulo. Nos dias do
sétimo mensageiro, nos dias da Era de Laodicéia, seu
mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram
revelados a Paulo. Ele falará abertamente, e os que receberem
esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos
do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvirem serão
abençoados e se tornarão parte dessa noiva do último dia que é
mencionada em Apoc. 22:17: “O Espírito e a esposa dizem:
Vem.” O grão de trigo (o Trigo Noiva) que caiu na terra em
Nicéia voltou ao Grão Palavra original novamente. Louvado



44  A ERA DA IGREJA DE LAODICÉIA

seja Deus para sempre. Sim, ouça ao profeta de Deus
autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da
parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva
estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terá
sido dito na Palavra. Eles estão dizendo agora: “Saí do meio
dela agora, e apartai-vos.” O clamor foi pronunciado. O clamor
está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não
sabemos; mas uma coisa sabemos, não será por muito tempo,
porque esta é a última era.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O
Espírito tem falado. O sol poente está quase a se desvanecer na
eternidade no tocante às eras da igreja. Então tudo estará
terminado. Então será tarde demais para aceitar. Porém, se em
algum ponto nesta série de mensagens Deus tratou com você
pelo Seu Espírito, que possa agora mesmo voltar-se a Ele em
arrependimento e dar-Lhe sua vida, para que por Seu Espírito
Ele possa dar a você vida eterna.
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