
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALINHAMENTO DOS PLANETAS! 
 

Em 20 de janeiro à 20 de fevereiro, todos os cinco planetas brilhantes; Mercúrio, 
Vênus, Marte, Júpiter e Saturno; irá aparecer em uma linha, visível a olho nu. 
 

Mensagem: Comunhão 04/02/1962 - William Branham 
74 Vemos que os astrônomos estão predizendo, no decorrer desta 
primeira parte ou a primeira parte do mês, começando com o dia 
dois ou cinco, ou no decorrer deste mês, os astrônomos índios 
predizem que o mundo explodirá. E os jornais americanos caçoam 
disso. Não creio que o mundo explodirá, mas sim digo que é errado 
caçoar disse. Porque algo está para acontecer um dia destes, algo 

semelhante a isso, quando os cinco planetas, Marte, Júpiter e Vênus, e - e 
assim por diante, entrarem em seu - seu...Nunca chegaram a isso. Oh, afirmam 
que talvez há vinte e cinco mil anos atrás, mas quem estava lá para saber? 
75 Predigo que isto tem uma aplicação espiritual. Creio que seja a vinda da 
questão de Deus, que a grande revelação da Palavra será aberta durante este 
tempo. Lembre-se, afirmam que foi três estrelas que entraram em órbita quando 
Jesus nasceu. E desta vez são cinco, e cinco é graça, o número da graça. Três 
é o número da perfeição. Cinco é o número da graça, J-e-s-u-s, g-r-a-ç-a, f-a-i-t-h 
[Fé - Trad.], assim por diante. Número da graça! Se Deus mandar Seu poder para 
a igreja, será a Sua graça, não será a obediência do povo. E Isaías diz, no 
capítulo 40, como “clamar a Jerusalém, que sua guerra terminou,” no entanto era 
culpada de idolatria, mas foi a graça de Deus que enviou isso. Se Deus enviar 
qualquer coisa para nós, será Sua graça e não nossos méritos. Assim que, pode 
que isso tenha um significado. Eu predigo que haverá uma mudança. Não sei o 
que será, mas creio que está para acontecer. Estamos no...bem na véspera disso 
agora.  
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