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CITAÇÃO 1 
A ORAÇÃO E OS ANJOS QUE VIGIAM 

Eu oro pelas pessoas: elas se vão embora. E se crerem, elas ficam curadas. Se bem que se sente, essa fé, essa o-
ração que se diz por essa pessoa, e se elas o crêem, os anjos de Deus observarão essa pessoa. Elas têm que ficarem 
curadas, talvez não nessa hora, talvez não nessa semana, talvez não nesse mês. Talvez sejam seis semanas antes 
que fiquem curadas. Mas, elas ficarão curadas. Elas têm que ficarem curadas. 

47-1123 — OS FILHOS NO DESERTO 
CITAÇÃO 2 

O ANJO É QUE REALIZA OS MILAGRES 

E nós, sem um líder, somos incapazes. E Cristo é o nosso líder. E Deus estava no líder Moisés, ainda que Ele 
enviasse um anjo para guiá-lo. “Eu envio o meu anjo diante de ti, para te guardar no caminho, e para te conduzir 
ao lugar que tenho te prometido”.O anjo deve ser o seu líder. O anjo realizou milagres. Moisés nunca realizou 
milagres. O anjo de Deus realizou milagres. Você vê o que eu quero dizer? O anjo do Senhor estava com ele. O 
anjo os guiou, realizou os milagres. Agora, Deus tem sempre, através de todos os homens, através das Escrituras, 
através das eras, tem ordenado que anjos guiem o povo. Ali estava Moisés, ali estava Daniel, e oh, quantos mais 
poderíamos mencionar, por todos os tempos. 

50-0110 — A COMISSÃO DE MOISÉS 
CITAÇÃO 3 

GABRIEL ANUNCIA A VINDA DE JESUS 

E Deus, quando Ele envia algo grande a terra, Ele o anuncia através dos anjos. Nós entendemos isso. O nasci-
mento de Jesus, e através de todos os tempos, foi anunciado por anjos. Agora, anjos menores virão. Digo por e-
xemplo, o anjo que vem me visitar, um anjo menor. Mas quando você vê Gabriel descer, algo maior está a cami-
nho. Gabriel anunciou a primeira vinda de Jesus; Ele anunciará a segunda vinda de Jesus. Ele soará a trombeta, 
os mortos em Cristo ressuscitarão. Gabriel, o grande arcanjo de Deus. 

50-0115 — CRÊS TU NISTO?  
CITAÇÃO 4 

A ADMINISTRAÇÃO POR ANJOS CONTINUARÁ 

Agora, muitos se recordam do que eu disse, que o anjo que me encontrou disse-me que isto viria a suceder, que 
se eu fosse dessa maneira reverente, que ele me daria um outro sinal como Ele deu a Moisés: os verdadeiros sinais 
para provar para as pessoas, de que se contaria os segredos dos seus corações. Quantos se recordam disso do que 
eu disse que sucederia? Vê? Na reunião. Isto é certo. Bem, isto já tem sucedido. Esta é por volta da quinta reunião, 
desde que isto sucedeu. Isto vem de repente. E então, na terceira reunião, onde isto estava sendo manifestado, o 
grande anjo de Deus, o qual tem sido visto por milhares que vieram até a plataforma, me permitiu a outra noite, 
ficar ao seu lado e ter a sua fotografia tirada comigo. Foi a primeira vez, em toda a história humana que algo as-
sim sucedeu. A dispensação do Espírito Santo veio, e continua adiante, e continuará através da administração dos 
anjos para a Igreja. Verdadeiramente! Mas eles são Espíritos de Deus ordenados, enviados por Deus, para levar as 
coisas a cabo. Todo homem que teve de fato um chamado especial, através de todas as eras, anjos tem visitado 
homens. Não uma adoração de anjos, isso está errado (como Brigham Young e outros). Mas um anjo de Deus 
testificará com a verdade de Deus. Isto é certo, e ele declarará a Deus. Não terá nada de algo místico que nin-
guém entenda. Isto falará de Jesus Cristo, e testificará de Jesus Cristo, e produzirá Jesus Cristo para as pessoas. 
Amem. 

50-0227 — DEUS EM SEU POVO 
CITAÇÃO 5 

SERES ANGELICAIS SÃO MINISTROS ORDENADOS DE DEUS 

Alguém me disse, não há muito tempo atrás, me disse: “Irmão Branham, ANJOS eram Espíritos ministradores no 
Velho Testamento, mas desde que o Espírito Santo tem vindo, não temos mais anjos ministradores”. 
Meu querido amigo! Isto não é uma adoração de anjos, entendam, não cremos em adorar anjos. Há somente um 
para ser adorado; isto é, Deus, e seu filho, ou o Espírito Santo. Nenhum anjo, não, nenhum homem ou anjo para 
ser adorado. E agora, o anjo de Deus, um verdadeiro anjo de Deus, não permitirá ser adorado. Sabemos que Paulo 
tinha o Espírito Santo. Você crê nisto? Bem, quando ele esteve quatorze dias e noites no mar, sem lua ou estrelas, 
e tudo estava em trevas, e ele desceu a galé para orar. Ele voltou e disse para os homens: “Tenhais bom ânimo, 
pois o anjo de Deus, ao qual sirvo, veio a mim na noite passada e me disse: Não temas, Paulo”. É isto certo? Não 
o Espírito Santo; o anjo de Deus. Um anjo de Deus, enviado de Deus. E então João, o revelador. O livro inteiro de 
Apocalipse, quando ele foi escrito, ele disse: Eu tenho enviado o meu anjo. Jesus o enviou. E João caiu prostrado 
ao chão para adorar o anjo, mas o anjo disse-lhe: Levanta-te. Adore a Deus. Vê, um verdadeiro anjo de Deus não 
permitirá ser adorado. E ele disse que era de entre os profetas, e que era o seu semelhante, que havia sido enviado 
para fazer saber estas coisas. Portanto, seres angelicais são ministros ordenados de Deus, para virem a terra para 
dar testemunho de Deus. E eles operam em seres mortais, exatamente como operaram através de Daniel e através 
de todas as eras passadas ali. E eu creio nisto com todo o meu coração. 

50-0713 — SUBMETEI-VOS A VOZ DO ANJO 
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CITAÇÃO 6 
DEUS TEM SE REVELADO NA FORMA DE ANJOS  

Agora, Deus não pode fazer ninguém crer. Deus pode somente se revelar a si mesmo de formas diferentes. Ele 
mesmo tem se revelado no vento, e em movimentos misteriosos e no demais. E na forma de anjos Ele mesmo tem 
se revelado e Ele tem se revelado no homem, ao pregar o evangelho. Ele mesmo tem se revelado no tempo de 
problemas para o povo, como...E algumas vezes Ele tem que tomar um ente querido, para trazer o coração da pes-
soa ao reconhecimento de Deus. Você crê nisso? Ele o faz. Ele se revela a si mesmo no pôr do sol, no nascer do 
sol. Ele se revela a si mesmo nas reuniões com grandes bênçãos, para estender a sua mão diante das pessoas e a-
bençoá-las. Você crê nisso? E agora, Ele está hoje procurando se revelar a si mesmo ao enfermo e ao necessita-
do na forma de um ser angelical, descendo, como Ele o fez no tanque de bethesda, mas em humanidade, para se 
revelar a si mesmo ao mostrar sinais e maravilhas. 

50-0813 — DEUS SE REVELANDO AO SEU POVO 
 

CITAÇÃO 7 
O ANJO PARECE UM SER HUMANO... EU NÃO ADORO ESSE ANJO 

Agora, estou somente tratando de falar deste anjo do Senhor. EU NÃO ADORO ESSE ANJO. E Deus, o qual está me 
ouvindo agora...Você crê que Ele nos ouve agora? Ele é o meu solene Juiz de que eu nunca...Em primeiro lugar, 
eu direi isto: Eu creio que se até mesmo fizesse a tentativa, que o próprio anjo me corrigiria. Porque eu verdadei-
ramente creio que Ele foi enviado de Deus. Agora, você poderia não estar tão firme para crer nisso quanto eu, 
porque eu tenho falado com Ele, e O conheço. E se houvesse cinqüenta deles em pé aqui agora, eu O distinguiria 
do restante deles. Eu conheceria a sua voz por uma coisa. E conheceria o seu parecer por outra. E ele é um homem 
exatamente como eu sou, e exatamente como muitos aspectos humanos como eu ou você. E Ele parece ser um 
homem nos seus trinta, eu diria, um homem de aparência forte, com suas mãos cruzadas. Agora, eu entendo que 
existem falsos anjos. Mas todo espírito que não é de Deus, que não confessa que Jesus tem vindo em carne, é do 
espírito errado. Isto é certo. E eu sei que tem havido falsos anjos. Mas quando eles testificam de Deus, e provam 
ser de Deus, então cremos nesses. Agora, anjos têm sempre sido espíritos ministradores que são enviados à igreja. 
É isto certo? Todos, através das eras apostólicas tiveram anjos ministradores que acompanharam os apóstolos, os 
discípulos. É isto certo? E quase sempre, eles apareciam a eles na forma de Luz. É isto certo? Uma Luz brilhou 
sobre Paulo (é isto certo?), o cegou. Pedro estava na prisão, e uma Luz brilhou lá dentro, o Anjo do Senhor, e fa-
lou com ele. Em muitos lugares diferentes nas Escrituras se refere a eles como uma Luz. Até mesmo a Coluna de 
Fogo que seguia os filhos de Israel, uma Coluna de Fogo...E isto...Qualquer professor da Bíblia sabe que o anjo 
que guiava a Israel era o anjo do pacto (é isto certo?) o qual era Cristo. Amém. 

51-0414 — O ANJO E A TERCEIRA PUXADA 
 

CITAÇÃO 8 
O ANJO CURADOR... É UM DOM DE DEUS 

Agora, Ele está aqui na plataforma. Isto é verdade, querido amigo. Eu não sei como fazer para você o crer, mas 
isto é verdade. E se você não olhar no homem, no seu irmão, mas se olhar naquilo do qual eu estou falando a res-
peito, do Senhor Jesus Cristo e do seu anjo cura-dor na plataforma. Crê você, que Deus tem comissionado anjos 
de cura? O que era aquilo que estava na serpente de bronze naquele tempo? O que era o que estava na água do 
poço de Bethesda se não era um anjo que descia do céu? Vê, vê? Eu não sou dom de Deus. 
O anjo é dom de Deus. Isto veio do céu. E vim da terra, e Ele desceu do céu para se esconder e se re-vestir num 
vaso terrestre, para falar com pessoas terrestre, vê você? Que elas (“você”) deveriam crer n’Ele. Não em mim, 
n’Ele do qual eu estou falando. E ao fazer isso, Deus te curará. 

51-0505 — A MINHA COMISSÃO 
 

CITAÇÃO 9 
OS ANJOS SÃO ATRIBUTOS DE DEUS 

Agora, se bem que não podemos acomodar as pessoas, com as igrejas que vem para as reuniões, por se assenta-
rem nos quartos e no demais, mas o meu lugar favorito para ter os cultos é na igreja. A igreja é um lugar onde os 
anjos de Deus estão acampados ao redor. E os lugares públicos, muitas das vezes, existem todos os tipos de vio-
lência e maldade sucedendo, e se torna um lugar...Agora, isto não é uma superstição, o posso sentir e o conhecer 
quando vamos ao encontro, que ali estão anjos do mau. Eu creio, que mesmo o Espírito Santo e os anjos, e tudo 
mais são somente atributos de Deus. É somente uma parte de Deus, é a Sua representação (de personagem); é 
parte disto (do Espírito Santo) que saiu, são espíritos e assim por diante, que Ele criou para serem os seus auxilia-
res por ai no seu grande ofício de glória. E eu creio que eles são exatamente como secretários e assim por diante, 
para ajudarem a levar a obra do mestre avante, e eles vêm a terra, para nós, pessoas terrestres. 

51-0928 — EM TUA PALAVRA. SENHOR! 
 

CITAÇÃO 10 
NO QUE VOCÊ DEVE CRER? EM DEUS, EM JESUS CRISTO, NO ESPÍRITO SANTO, EM ANJOS. 

Deus sabe disto, que o anjo do Senhor o qual se encontrou comigo, disse-me: “Se você convencer as pessoas a 
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crerem em você e fores sincero quando orares, não haverá nada que permaneça diante da tua oração”. Não haverá 
nada. Somente pense nisso. Não importa qual a enfermidade que você tenha, ela não permanecerá diante da oração 
se você puder crer. Agora, no que você deve crer? Crer primeiro em Deus. Crer no filho de Deus, Jesus Cristo. 
Crer no Espírito Santo. Crer em anjos. E então você tem que crer em mim, de que eu estou lhe dizendo a verda-
de. 

51-0929 - A NOSSA ESPERANÇA ESTÁ EM DEUS 

CITAÇÃO 11 
TODOS NÓS TEMOS ANJOS DA GUARDA. 

Deus pode enviar muitos anjos. Todos nós temos anjos da guarda, (os filhos de Deus). Jesus disse: “Acautelai-
vos de que não desprezeis a estes pequeninos; pois os seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai, o qual 
está no céu”. Isto é verdade? Seja cuidadoso com o que você faz contra cristãos. Disse: “Seria melhor ser afogado 
no mar, com uma pedra em volta do seu pescoço do que fazer até mesmo uma ofensa a um deles”. Seja cuidadoso, 
vê.                                                                                                                 53-0607 - O MINISTRO DE CRISTO 

 

CITAÇÃO 12 
EU NUNCA SEREI UM ANJO. 

Deus criou anjos. Mamãe costumava me dizer que eu seria um anjo quando eu morresse. Eu descobri que Deus 
nunca me criou um anjo. Ele me criou um homem, e eu sempre serei um homem. Eu nunca serei um anjo. 
Deus criou Anjos, e criou Serafim, e criou árvores, e criou o homem, e nós somos... Isto é somente ressurreição. 
Ai está o que isto é, o que Jesus Cristo provou. 

53-0610 — MOSTRA-NOS O PAI E NOS SATISFARÁ 
CITAÇÃO 13 

SERES ANGELICAIS QUE NUNCA CAÍRAM E... 2/3 DOS QUE CAÍRAM. 

Quando Deus me criou, William Branham, eu existia antes da fundação do mundo. Ele criou o meu ser, o meu 
espírito. Eu não estava consciente de nada tanto quanto eu saiba, mas eu estava lá. Oh, eu não creio que você o es-
teja entendendo. Mas agora, espere só um minuto, Jesus disse para os discípulos que Ele os conhecia antes da fun-
dação do mundo, e Paulo disse aqui que “Ele nos escolheu n’Ele antes que o mundo começa-se”. Agora, existia 
alguma parte minha, de Orman Neville, e do restante de todos vocês aqui, os quais estavam em Cristo Jesus antes 
que o mundo tivesse começo. E eis a minha análise disso: Eu creio que as pessoas hoje, que estão possuídas com 
este Espírito ou com o Espírito, são uma parte destes seres angelicais, Espíritos os quais saíram girando ao redor 
de Deus, os quais nunca caíram, e no começo resistiram à mentira do diabo no céu. E dois terços da terra está em 
pecado, e mais do que isso, os quais são DOIS TERÇOS DOS ANJOS que foram expulsos. E esses espíritos de demô-
nios entraram nas pessoas e habitaram em seus corpos. Vê o que eu quero dizer? Eles são demônios que outrora 
existiram e entraram nas pessoas e deu-lhes uma natureza. Jesus expulsou sete deles de Maria Madalena. Orgu-
lho, jactância (gente grande, você vê), sujo, imundo, vulgaridade, emulação (competição), contenda. Todas estas 
coisas vêem! 

53-729 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

CITAÇÃO 14 
ANJOS DO SENHOR E AS DECISÕES. 

Sabemos que todos os inimigos estão se ajuntando ao redor. Eles vêm exatamente tão perto quanto eles possam. 
Mas, nós sabemos que, assentados em alguma parte neste edifício, por ai no meio dos ares, ao redor da plataforma 
aqui, estão anjos do Senhor. Decisões têm que serem feitas. 

53-0830 — VENHA E VEJA 
 

CITAÇÃO 15 
ANJOS NÃO MENTEM... ESPÍRITOS MINISTRADORES. 

Deus sempre tem tido anjos, espíritos ministradores. Você crê nisto? Anjos não mentem. 
53-09-06 — CRÊS TU NISTO?  

 
CITAÇÃO 16 

OS ANJOS EM BATALHA. 

Agora viria você, senhor. Você crê com todo o seu coração? 
Naturalmente senhor, como um irmão, não há nada que eu poderia fazer para lhe ajudar no que diz respeito a lhe 
curar, vê. Eu não poderia fazê-lo. E você parece ser um homem bem forte. Mas talvez, você não seja, eu não sei. 
Mas o nosso Senhor Jesus te conhece e Ele me conhece. E agora, se você crer que Ele está aqui e a Sua presença 
está aqui... Você crê que Ele está aqui? Isto está em um estado canceroso. E aquele homem assentado ali a direita 
tem a mesma coisa. Esses demônios estão gritando um com o outro, você vê, por piedade, misericórdia. Eles estão 
clamando, e também estão os ANJOS DE DEUS CLAMANDO. A batalha está aqui. Agora, a tua fé determinará de 
qual maneira isto ficará decidido. 

53-0907 — A FILA DE CURA 
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CITAÇÃO 17 
VIGIE O QUE O ANJO ENSINA. 

Deus sempre envia a sua advertência. Pouco antes da vinda de Jesus, Ele mandou um anjo descer do céu pelo 
nome de Gabriel. Agora anjos menores vêm, ó meu Deus, sim, você vê anjos. CADA UM TEM UM ANJO DA GUAR-

DA de acordo com a Escritura. Jesus disse: “Seus anjos sempre contemplam a face de meu Pai que está no céu” 
Ó, existe falsos anjos, é verdade. Exatamente como existem falsos espíritos e o demais. Mas um VERDADEIRO AN-

JO de Deus sempre lhe apontará para Jesus Cristo. Sim senhor. Paulo disse: Se um anjo vier do céu pregando um 
outro evangelho além daquele do qual já tendes me ouvido falar, que seja anátema. É isto certo? Portanto vigie o 
que o anjo ensina. Se estiver trazendo o som do evangelho e da doutrina e tudo de acordo com a Bíblia, então o 
creia. Portanto, Deus sempre envia SERES ANGELICAIS PARA ADVERTIR O MUNDO. Eu creio que existem seres 
angelicais na terra hoje, e estão advertindo o mundo do juízo que vem. Eu poderia seguir um pouquinho em seu 
DISCO VOADOR aqui, só por uns poucos minutos, mas não vou tomar nisso muito tempo. Mas de todas as manei-
ras, vocês notaram que, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, a qual é uma coisa perfeita de hoje, que Deus 
mandou anjos descerem ali para chamar Ló para fora? É isto verdade? Veja, pouco antes da vinda do Justo, o 
grande filho de Deus, Deus mandou um anjo descer. E esse anjo chegou em uma casa que era um lar respeitado. 
Se você quiser que ANJOS VISITEM o seu lar, seja como o lar de Zacarias. Ele e Sara [Isabel] estavam vivendo re-
tamente perante o Senhor, guardando todos os estatutos e todos os mandamentos do Senhor, vivendo em obediên-
cia perfeita com a Palavra e a Luz que eles tinham. E Zacarias, no seu ofício tinha que agitar o incenso, queimar 
incenso no altar enquanto as pessoas estavam orando. E enquanto estava agitando este incenso, em pé do lado di-
reito do altar, estava GABRIEL, o grande arcanjo. 

53-1122 — A RESSURREIÇÃO DE LÁZARO 
CITAÇÃO 18 

VISITAS ANGELICAIS? 

E você sabe o que eu creio, o motivo pelo qual hoje não temos mais visitas angelicais além das que temos? Nós 
que nos intitulamos a nós mesmos de cristãos, jogamos cartas à metade da noite, lemos as conhecidas revistas 
“Histórias Verdadeiras”, temos cerveja no frigobar — e esse é o motivo pelo qual os anjos não nos visitam. Vo-
cê não pode misturar óleo com água. 

53-1205 — A RESSURREIÇÃO 
CITAÇÃO 19 

UM TRABALHO DA ESTATURA DE UM HOMEM. 

Então, eu posso ouvi-lo subir correndo rapidamente e cair prostrado diante de Sua Majestade e dizer: “Oh, Mes-
tre, tens olhado ali embaixo?” (Anjos estão preocupados com o que nós cremos de Cristo). “Tens considerado lá 
embaixo. Eles estão por pouco para queimar os três crentes. Eu tenho o controle das águas às tuas ordens. Somen-
te me deixe descer e varrerei a babilônia da face da terra”. Eu creio que ele o teria feito. Sim Senhor. “Deixe-me 
descer ali, eu mudarei o quadro nesta manhã”. Há homens que crêem em Ti. Eles são mortais e ainda eles crêem. 
Eles nunca viram, mas eles sabiam o que Moisés disse que “o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhan-
te a mim”. Eles sabiam que Ele estava vindo; por fé eles olhavam ao longe para a vinda do filho de Deus. Vamos 
ouvi-los dando o testemunho, dizendo: eu... Então eu voltei a olhar ali, e Lhe vi. Ele disse: “ABSINTO *”, és um 
bom ANJO. Tens Me obedecido. Tens feito justamente o que Eu lhe disse. Mas não posso te deixar ir, porque este 
é um trabalho da estatura de um homem. 

 [*] O IRMÃO BRANHAM DIZ AQUI WOODWORM, QUE SIGNIFICA “CARUNCHO DE MADEIRA”, E A PALAVRA 

“WORMWOOD” CORRESPONDE A ABSINTO, OU AMARGURA”. APOC. 8:11. TRAD. 
53-1213 — O QUE VÓS PENSAIS DE CRISTO?  

CITAÇÃO 20 
SATANÁS ARRASTOU DOIS TERÇOS DOS SERES ANGELICAIS COM ELE. 

Agora, você sabe em Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, a mulher parada no sol. “O dragão vermelho co-
locou a sua cauda ao redor de dois terços das estrelas e as arrastou para a terra”. Entendemos que satanás, no co-
meço, estabeleceu um reino no norte para ser mais belo do que era o de Miguel, e houve um dia que ele declarou 
guerra no céu. E ele arrastou dois terços dos seres angelicais com ele. É isto certo? 

54-103 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
CITAÇÃO 21 

OS ANJOS NÃO PODEM CHEGAR NA HORA. 

“Ora”, eu disse: “Você não sabe que às vezes quando você ora, os anjos de Deus não podem chegar a você 
nessa hora?” Daniel orou, certa vez, vinte e um dias, antes que o anjo pudesse chegar a ele. É isto certo? Mas 
quando Deus tem falado algo, isto tem que suceder. 

54-0302 — A RESSURREIÇÃO DA FILHA DE JAIRO 
CITAÇÃO 22 

A CURA DIVINA SOB UM SER ANGELICAL. 

Agora, para não tomar muito tempo; estou fazendo algo, nesta reunião, e nas duas reuniões passadas antes desta, 
o que nunca tenho feito desde o início de meu ministério. Isto é, procurar falar um pouquinho à noite, antes do 
culto cura. Isto faz tomar certa parte, do valor disto, eu sei, porque é difícil voltar de uma unção à outra. Uma de-



COMPÊNDIO SOBRE OS ANJOS 
 

A VOZ DE DEUS TABERNÁCULO - São Leopoldo - RS - www.palavracriativa.org.br - whatsapp (51)9-9997-0748 
Rua Ipê Roxo, 357 - Esq. Rua do Cedro - Bairro Progresso - Próximo Mêtro/Progresso - palavracriativa@uol.com.br 

6 

6666    

las está sob a direção divina de um ser angelical, através de um dom. E a outra unção é a inspiração do Espírito 
Santo na qual se fala a palavra, das palavras escritas de Deus. 

54-0303 — TESTEMUNHAS 
CITAÇÃO 23 

OS QUE CRIAM EM ANJOS E OS QUE NÃO CRIAM. 

E então eles romperam em pequenos ísmos, tal como fariseus, saduceus e diferentes. Os fariseus criam em espíri-
tos e anjos, numa ressurreição. Os saduceus não criam em anjos, espíritos ou ressurreição. E eles tinham todos os 
tipos de seitas diferentes entre eles, justamente como nós temos hoje, a mesma coisa. 

54-1219 — CURA DIVINA 
CITAÇÃO 24 

MIGUEL NA GUERRA DOS ANJOS. 

Miguel era Cristo, naturalmente, o qual lutou nas guerras angelicais no céu com o diabo. 

55-0109 — O PRINCÍPIO E O FIM DA DISPENSAÇÃO GENTIA 
CITAÇÃO 25 

ANJOS, QUERUBINS EM PÉ AO REDOR DA PLATAFORMA, SE PUDÉSSEMOS VER. 

Eu imagino que se os nossos olhos pudessem se abrir hoje à noite, e olhássemos ao redor nesta audiência aqui, 
veríamos estacionados aqui ao redor, anjos de Deus de pé, olhando para baixo a esta audiência neste momento, 
possivelmente voando para trás e para frente através da audiência aqui. Querubins do trono de Deus parados a 
pouca distância, possivelmente parados ao redor de tudo aqui na plataforma. Seres angelicais parados aqui. 

55-0120 — OS SETE NOMES COMPOSTOS DE JEOVÁ 
CITAÇÃO 26 

DO OUTRO LADO NÓS SEREMOS SERES HUMANOS E NÃO ANJOS. 

Vê o plano, como Deus quer nos redimir? Quando nós deixamos o Éden, lá estava um lindo casal no Jardim do 
Éden, aquela admirável namoradinha e o esposo. E então ao caírem, Deus apenas nos leva exatamente de regresso 
novamente através da redenção, para nos redimir exatamente de volta a nossa origem outra vez. Nós somos... 
Não nos levando de volta a anjos. E todos vocês entram nestes restaurantes e ouvem aquelas velhas vitrolas* que 
rangem, ou seja, o que for que vocês a chamam, rangendo: “Um anjo brilhante espera por mim”. Uma coisa sem 
sentido. Se a sua esposa querida tiver partido ou alguém, ela espera por você ali como ser humano, imortal. Deus 
criou anjos, mas Ele nos criou homens. Ele nos criou humanos. Ele não nos tem redimido de volta a anjos; Ele 
tem nos redimido de regresso onde nós estávamos em primeiro lugar: Seres humanos, comendo, bebendo. Al-
guém. Vê você isto? Quando o próprio Deus se fez carne e habitou no nosso meio, Ele se tornou parente para a ra-
ça humana. Isto é certo! A única maneira que isto poderia suceder. Quando Deus se fez carne aqui entre nós, Ele 
se tornou parente, não para os anjos, mas para os seres humanos. Ele nunca veio na forma de um anjo, mas Ele Se 
humilhou a si mesmo, e se despojou a si mesmo de toda a sua glória celestial, e desceu, e se fez parente com o 
homem, para cumprir a lei de parente redentor. 

55-0223 — JÓ, O SERVO DE DEUS. 
CITAÇÃO 27 

OS ANJOS NÃO FORAM ORDENADOS A PREGAR O EVANGELHO. 

Deus não ordenou aos anjos para pregarem o evangelho. Ele ordenou aos homens pregarem o evangelho. Ele 
nunca disse aos anjos: Eu estarei contigo e em ti. Ele disse para o homem: “Eu estarei contigo e em ti”. Ele nunca 
disse aos anjos: “As coisas que eu faço, vós as fareis também”. Ele disse para o homem. O evangelho vem por 
pregar a palavra. Deus se manifesta a si mesmo através dos seres humanos. Amém. Os únicos olhos que Deus tem 
na terra hoje à noite são os meus e os teus. As únicas mãos que Ele tem são as nossas mãos: Deus que trabalha em 
seu povo. Deus está no universo; Deus está em Sua Palavra; Deus está em seu filho; Deus está em seu povo. 

55-0302 — A CORTINA DO TEMPO 
CITAÇÃO 28 

DOIS ANJOS DESCERAM COM O GRANDE JEOVÁ. 

Nós encontramos que o Deus Todo-Poderoso, o grande Jeová, EU SOU, desceu da glória, trouxe dois anjos com 
Ele, e falou para vir três corpos a existência, e caminhou, e se pôs embaixo, e conversou com um homem imortal, 
comeu carne de novilho, bebeu leite de vaca, comeu um pouco de pão de milho, e manteiga. Faminto. E tornou a 
voltar, e caminhou com olhos humanos, e olhou aos pecados de Sodoma e Gomorra, e saiu da existência nova-
mente, de volta para a eternidade, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor onipotente. Aleluia! 

55-1118 — A FÉ DE ABRAÃO 
CITAÇÃO 29 

ANJOS DE LUZ. 

Não sabem vocês, que a Bíblia diz que nos últimos dias, de como os homens viriam e seriam como anjos de luz 
nos últimos dias; como eles se vingariam? E os ministros do diabo são anjos de luz. 

56-0101 — POR QUÊ AS PESSOAS ESTÃO TÃO PREOCUPADAS?  



COMPÊNDIO SOBRE OS ANJOS 
 

A VOZ DE DEUS TABERNÁCULO - São Leopoldo - RS - www.palavracriativa.org.br - whatsapp (51)9-9997-0748 
Rua Ipê Roxo, 357 - Esq. Rua do Cedro - Bairro Progresso - Próximo Mêtro/Progresso - palavracriativa@uol.com.br 

7 

7777    

CITAÇÃO 30 
ANJOS APARECEM NO TEMPO DO FIM. 

Agora, como vemos que o tempo em que Ninrode havia trazido todas as confederações re-unidas, e fez todas as 
pessoas virem a babilônia, e entrarem nesta grande confederação, e no tempo de todas más ações entre as mulhe-
res, sexualmente e o demais. Ao mesmo tempo, Deus tinha uma testemunha na terra: Enoque, o qual andou com 
Deus sem culpa. E ao mesmo tempo em que a maldade estava aparecendo, anjos apareceram na terra. Seres ange-
licais se moverem para o interior dos homens. Tipo muito belo de hoje em dia, também; assim como a maldade 
está aparecendo, assim o bem está aparecendo. A santidade de Deus não pode parar a impiedade do mundo. Mas 
antes de Ele levá-lo para a junção, Ele manda sair os relâmpagos de advertência. Não somente isso, mas antes que 
Deus destruísse Sodoma e Gomorra, Ele também enviou anjos para a terra, em que eles mesmos se misturaram no 
meio dos homens. E antes do fim do tempo, Deus prometeu que Ele enviaria anjos. E os estamos vendo. Eles es-
tão vindo com as mensagens do Deus Todo-Poderoso. ANJOS aparecem no tempo do fim. Todos os profetas e os 
sinais dos postes de sinalização dizendo, neste dia, que anjos aparecerão, profetas se levantarão, sinais e maravi-
lhas. E se Deus fazia isso por aquelas pequenas junções ali no passado, o que Ele não fará agora, quando todo o 
inferno está solto? Todos os céus se soltarão. Anjos aparecendo, sinais e maravilhas na terra, as imitações se le-
vantando. Deus provando o que está certo e o que está errado. Amém! Agora, irmão, irmã, ouça. Agora, o que tem 
acontecido? Estamos no tempo do fim. Estamos entrando no milênio. Todas as mãos estão apontando dessa ma-
neira. O velho relógio batendo por volta de dois minutos para a meia noite. Onipotência [O TODO-PODEROSO] está 
falando. Anjos estão aparecendo. 

56-0115 A JUNÇÃO DO TEMPO 
CITAÇÃO 31 

DEUS E OS SEUS ANJOS FALAM COM ABRAÃO. 

Alguém me disse o outro dia, disse-me: “Pregador, você crê que aquele companheiro que subiu caminhando ali 
naquele dia, com poeira por toda a sua roupa e conversou com Abraão era Deus?” Ele disse que era. Amém! “Por 
quê”, você diz: “Deus em carne?” Sim, senhor. Oh, o que é isso para Deus, se fazer carne? Talvez fosse Ele e Ga-
briel, e talvez Miguel, que eu saiba, Absinto, ou algum dos restantes dos anjos. Eu posso ouvir-lhe dizer: “Agora, 
desçamos a terra apenas por um pouco de tempo. Aproximemo-nos”. Eles eram todos sobrenaturais então. Eu pos-
so VÊ-LO apanhar apenas aquilo do que somos feitos – um pouquinho de petróleo, certa quantidade de luz cósmi-
ca, e certa quantidade de átomos, e o demais – e Ele apenas os soprou juntamente, passou por cima e disse: “Aqui 
o tem, Gabriel, entre aqui. Aqui o tem Miguel, entre aqui”. E Ele mesmo tomou um punhado e desceu caminhan-
do na terra.Aleluia! 
Olhe a Ele. Deus desceu. Era isto uma coisa difícil para Ele fazer? Somente para andar num montinho de carne? 
“Bem”, você diz: “era carne?” Certamente, Ele teve fome naquele corpo, enquanto Ele esteve aqui, por volta de 
uma hora. Ele apenas ficou aqui por volta de uma hora, Ele e os anjos. OS ANJOS ficaram a noite inteira, até a ma-
nhã seguinte, porque eles tinham um trabalho para fazer. Mas Deus apenas desceu para rodear à terra um pouqui-
nho de tempo, em um corpo de carne, vestido com roupas antigas, com pó por cima de toda ela. O próprio Deus. E 
saiu e comeu uma vaca, uma vitela, e bebeu o leite dela; comeu um pouco de pão de milho, um pouco de bolinho 
de milho. Ele comeu! E comeu manteiga, e o leite, e a vitela, e os bolinhos de milho. Ele teve fome enquanto Ele 
esteve neste corpo cósmico aqui embaixo. Aleluia! Fale a ressurreição com um corpo de Deus dessa forma. O que 
é que as pessoas tem? Elas estão assustadas hoje. Não fique com medo. O nosso Pai celestial cuida de tudo. Ele 
sabe exatamente onde isto está. Amém. 

56-0224 — JEOVÁ-JIRE 
CITAÇÃO 32 

ANJOS QUE TE CONFORTAM E TE ENCORAJAM. 

A nossa promessa está pendida entre Deus e Cristo, e nós estamos no meio d’Eles, em companhia dos anjos. Ele 
disse que Ele fará os seus anjos ficarem encarregados de ti. “E os anjos de Deus estão acampados ao redor daque-
les que O temem”. E todos para cima e para baixo quando estamos edificando este fundamento, subindo cada dia 
mais e mais alto. Cada dia me traz uma esfera mais e mais alta, enquanto vou subindo, subindo, subindo. Algo a-
contece por acaso: se eu cair ao longo do caminho ou algo me acontecer, há uma grande hoste de anjos parados 
ali para me levantarem do chão. Vamos adiante, vamos para cima marchando, em direção a Sião! E se ao longo do 
caminho algo for consumado, testes e provas, a tua prova, treinamento dos filhos, enquanto segues adiante, lem-
bra-te: Seus anjos te levarão para cima. Anjos que te confortam, anjos que te dão fé, anjos que te movem adian-
te. Deus tem uma hoste de anjos em toda escada, subindo e descendo. E os anjos de Deus estão conosco para nos 
ministrarem as bênçãos espirituais, e para nos ajudarem ao longo do caminho, e nos darem coragem enquanto en-
xergamos a colina de Sião à vista. 

56-0404 — A INFALIBILIDADE DA PALAVRA DE DEUS 
CITAÇÃO 33 

HOSPEDANDO ANJOS 

A bíblia diz: “Temos recebido em casa anjos sem percebermos”. Deus mandando o seu Espírito para um indiví-
duo e esse indivíduo é porta-voz, quando você recebe a esse indivíduo, você não recebe a ele, mas você recebe a 
Aquele que o enviou. Jesus disse: “Quando você me recebe, você não recebe a mim, mas recebes ao meu pai que 
me enviou”. 

56-0420 — QUANDO OS SEUS OLHOS SE ABRIRAM 
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CITAÇÃO 34 
A ÚLTIMA MENSAGEM DO ANJO. 

Saia da Igreja da Babilônia, a última mensagem de advertência do anjo. Não sejais participantes dos pecados de-
la. Saia! Separa-te e seja diferente! 

56-0715 — A MARCA DA BESTA 
 

CITAÇÃO 35 
ANJOS FAZENDO SENTIR UMA ATMOSFERA DÓCIL. 

Que atmosfera! Esta é uma atmosfera em que eu desejaria poder viver para sempre, este dócil e humilde senti-
mento. O que é isto? ANJOS ESTÃO SUBINDO E DESCENDO entre os bancos. Todos ao redor destes postes, ao redor 
desta tenda, do lado de fora, anjos de Deus estão se movendo, suas grandes asas estendidas. Ai está o que lhe faz 
se sentir dessa maneira. 

56-0726 — O AMOR 
 

CITAÇÃO 36 
ANJOS ENVIADOS ANTES DA DESTRUIÇÃO. 

E hoje, as mulheres que são assim chamadas mulheres cristãs, saem andando pelas ruas, desgraçadamente. Eu lhe 
digo, isto faria um arcanjo ficar vermelho. Isto é certo. Recorde, pouco antes da destruição antediluviana, Deus le-
vantou um profeta. Deus enviou anjos para a terra. Grandes sinais e maravilhas aconteceram, e a chuva veio, e o 
mundo foi destruído. Pouco antes da saída do Egito, Deus enviou um profeta. Ele enviou um anjo numa sarça ar-
dente. Sinais e maravilhas foram feitos. Oh, que coisa horrível. E o Egito foi afundado no mar atrás e a igreja con-
tinuou triunfante. Pouco antes da vinda do Senhor Jesus, ali foi levantado um profeta, João Batista. A mensagem 
foi proclamada, anjos apareceram, sinais e maravilhas foram feitos, e Jesus veio. E o salvador do mundo foi cruci-
ficado. Nós estamos no fim do caminho. 

56-0902 — A ESCRITURA NA PAREDE 
 

CITAÇÃO 37 
ANJOS DESCIAM E CANTAVAM NAS REUNIÕES. 

A coisa pela qual estamos aqui hoje é em celebração do antigo avivamento do Espírito Santo, o qual costumá-
vamos ter, dos quais eu ouvia os nossos pais falarem: Como OS ANJOS DESCIAM E CANTAVAM NAS REUNIÕES, e o 
poder de Deus tomava conta, e os santos nasciam de novo, e grandes coisas aconteciam. 

56-0916 — JUBILEU AZUZA 
 

CITAÇÃO 38 
ANJOS ESTÃO AQUI. 

Vê, Jesus tem se movido desde o corpo físico para dentro do celestial, para dentro daquele corpo onde não tem 
sido visto pelos olhos. Há um outro mundo. Existem anjos aqui. Isto não está muito distante, muito afastado, nou-
tro lugar. Isto está bem aqui. Os anjos de Deus estão acampados.Não está afastado. Eles estão acampados ao redor 
daqueles que O temem. Eles estão aqui. 

56-1004 — TESTEMUNHAS 
 

CITAÇÃO 39 
DISCOS VOADORES. 

A nação inteira está alerta. Você viu no jornal o outro dia onde eles estão pedindo a ciência, ao pentágono, para 
responder aos DISCOS VOADORES. Isto não era algo imaginário, era real. Isto era uma inteligência. Eles voavam 
em formação de combate. Eles podiam parar, podiam partir. Eles podiam atirar... Eles podiam dizer que isto era 
uma inteligência. Eles o conhecem. As pessoas riram. Eles disseram: “DISCOS VOADORES”, e fizeram pouco caso 
disto. Mas você sabe o que estou pensando? Jesus disse que antes que Ele viesse, haverá sinais nos céus. Notaram 
que antes que Ele destruísse Sodoma e Gomorra por causa de seus prazeres do sexo, Ele mandou ANJOS para bai-
xo para o investigar? ANJOS têm vindo a terra nos últimos poucos anos. Eles tem sido visto entre as pessoas. Eu 
quero dizer pessoas honestas lavadas pelo sangue as quais sabem disto. Eles tem até mesmo ficaram parados e ti-
veram a fotografia deles tirada. Certo. SERES ANGELICAIS as tem visitado, levando a palavra em resposta ao Pai, 
que o pecado está amontoado até as estrelas, que mal podem brilhar. A lua, e o mundo inteiro está cambaleando 
como um bêbado vindo em uma noite. Isto é certo. 

56-1125 — UM PROFETA ENVERGONHADO 
 

CITAÇÃO 40 
PROFETAS NÃO SÃO ANJOS. 

Profetas não são pessoas infalíveis.Profetas não são ANJOS. Eles são homens. 

57-0127 — O CEGO BARTIMEU 
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CITAÇÃO 41 
ANJOS FAZEM O REGISTRO DE TODAS AS AÇÕES. 

Rapidamente agora. Este é um momento, e se você crer em mim, ser um servo de Cristo, ANJOS de Deus estão 
tomando as suas posições. Aquele que dá olhos para ver visões, está presente. ANJOS de Deus, OS ANJOS QUE TO-

MAM NOTAS de todas as ações estão tomando as suas posições para registrar os nomes no Livro da vida do Cor-
deiro, do qual nunca pode ser tirado. 

57-0519 — A ELE OUVÍ 
 

CITAÇÃO 42 
VOCÊ NUNCA SERÁ UM ANJO 

Você nunca será um ANJO. Deus criou ANJOS, mas Deu criou o homem. E o que Deus faz está do lado exterior de 
Deus, o qual é tão eterno quanto Deus é. E o homem é justamente tão eterno quando o seu criador, porque ele foi 
criado desde a eternidade. 

57-0908 — HEBREUS, CAPÍTULO CINCO E SEIS. 
 

CITAÇÃO 43 
ANJOS NÃO PODEM SOFRER. 

Cristo não era nada menos do que Deus, Deus não era nada menos do que Cristo. Ambos se fizeram à divindade 
corporalmente, se fizeram um pouquinho mais baixo do que os anjos para que assim Ele pudesse sofrer. Anjos não 
podem sofrer. Jesus foi o Tabernáculo no qual Deus habitou. 

57-0915 — HEBREUS, CAPÍTULOS SEIS E SETE 
 

CITAÇÃO 44 
DEUS NÃO PERDOOU AOS ANJOS. 

II Pedro 4, ou 2:4, se vocês notarem: “Pois se Deus não perdoou aos anjos...” Como é que se soletra ANJO? 
Com um “a” pequeno, vê? Agora, aqui em cima, I Pedro 3:19-20: “os espíritos que estavam em prisão os quais 
não se arrependeram nos dias da longanimidade de Noé”. Os mesmos anjos. Eram homens, mensageiros, prega-
dores; “não perdoou aos anjos”. 
Vocês notaram que a palavra anjo vem da palavra “mensageiro?” Quantos sabem que anjo é “mensageiro”? Abso-
lutamente, anjo é um mensageiro, e “ELE NÃO PERDOOU AOS ANJOS”. Vê. Agora, as almas que estavam em prisão 
(que não se arrependeram), não eram seres angelicais que tinham sido trazidos para baixo na forma de anjos, mas 
eram os espíritos daqueles seres angelicais que caíram antes da fundação do mundo, lá atrás quando a guerra foi 
adiante no céu. E satanás e o dragão lutaram... Ou Miguel e o dragão lutaram, e Lúcifer. Lúcifer foi expulso do 
céu com todos os seus filhos (todos os anjos que ele havia enganado), e aqueles anjos vieram para a terra e foram 
sujeitos então a se tornarem humanos. E quando eles se tornaram, ai está quando “os filhos de Deus viram as fi-
lhas dos homens que eram formosas, e tomaram para si esposas”. Portanto estes espíritos, estes anjos que prega-
vam, estavam em prisão, anjos. Se vocês notarem isto aqui, isto é um pequeno “a”, o qual quer dizer “homens”, 
ANJOS, mensageiros aqui sobre a terra. Eles pecaram, e a única maneira que eles podiam pecar seria ao descrerem! 
E eles tinham as suas próprias religiões, e eles não creram na mensagem de Noé. Eles não creram na mensagem de 
Enoque. E rejeitaram a mensagem deles, “e foram condenados”. I Corintios, capítulo 11, e no verso 10. Se vocês 
notarem: “poderio... por causa dos ANJOS”. I Corintios, por causa do ANJO que é o homem, o mensageiro. Olhe, é 
um “a” pequeno novamente. Aonde os ANJOS no que diz respeito, de ANJOS celestiais, isto é um “A” grande, 
“A” maiúsculo. Aonde isto é um “a” pequeno, é homem, anjos. 

57-1006 — PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE HEBREUS # 3. 
 

CITAÇÃO 45 
ANJOS CAVALGARAM COM MOISÉS. 

E assim que Moisés foi a caminho, com a sua esposa escarranchada em uma pequena mula, e com longos fios de 
barba pendendo, creio que dez milhares vezes DEZ MILHARES DE ANJOS CAVALGAVAM com ele, estes caminhos 
poeirentos. Ele teve uma experiência. 

57-1229 — FÉ. 
 

CITAÇÃO 46 
DEUS NÃO MANDA ANJOS. 

Você sabe, as pessoas tem nas suas cabeças até este dia, que se Deus fizer algo, Ele teria que fazê-lo através de 
um anjo, mandar um ANJO descer do céu, e deixá-lo fazê-lo. DEUS NÃO MANDA ANJOS. O HOMEM É O SERVO DE 

DEUS. Deus prega o evangelho através dos homens. A bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas pai-
xões, como nós somos. Não um ANJO, um homem, e justamente com os altos e baixos como você e eu temos, até 
que isto passou pelo alto das cabeças das pessoas comuns, ou por... Todas as pessoas. 

58-0107 — A RAINHA DE SABÁ 
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CITAÇÃO 47 
QUANDO OS ANJOS APARECEM. 

Mas, contudo Abraão se manteve firme, pois ele sabia que Deus era capaz de guardar a sua promessa. Ele era fi-
el. Ele permaneceu pela palavra. A palavra que Deus lhe havia falado. Ai está como aparecem os ANJOS para as 
pessoas, é quando você permanece pela palavra. Não por uma teologia feita pelo homem, mas pela palavra. AS-
SIM DIZ O SENHOR, ai está quando os ANJOS aparecem. 

58-0109 — OS CHAMADOS PARA FORA 
 

CITAÇÃO 48 
O CRENTE TEM ESSA GUARNIÇÃO DE ANJOS. 

O crente tem essa GUARNIÇÃO DE ANJOS, o Espírito Santo, que está acampado ao redor. Os ANJOS estão acampa-
dos; eles não se movem, eles ficam diretamente com eles, com aqueles que temem ao Senhor. Eles observam a ca-
da movimento. 

58-0127 — JEOVÁ-JIRE 
 

CITAÇÃO 49 
ONDE OS ANJOS TEMEM ANDAR. 

Você sabe, isto tem sido dito (e isto é um bom provérbio), que os néscios andarão com sapatos ferrados onde os 
ANJOS TEMEM PISAR. E isto é verdade. Pessoas tolas, como estes redatores de jornais, que lhe chamam de um 
bando de santo roladores, e de algum curador divino, ou alguns nomes escandalosos, e dizem coisas assim; mas os 
ANJOS se assustariam em dizer uma coisa contra isto. Mas, os tolos andarão com calçados ferrados, aonde OS AN-

JOS temem pisar. 
58-0209 — A ELE OUVI 

CITAÇÃO 50 
O DIABO E OS SEUS ANJOS. 

O pecado está em marcha. Você não pode lhes dizer, porque o diabo tem tomado o controle da nação. Isto che-
gou a nós há poucos anos atrás; ele viveu em Paris, O DIABO E OS SEUS ANJOS. E eles tiveram a primeira guerra 
mundial, e a Alemanha teria enterrado a nação sob a terra, mas nós passamos para o outro lado e os ajudamos. E 
tão logo quanto isto terminou, estava de volta novamente, vinho, mulheres, orgias. Então satanás mandou os seus 
modelos aqui do outro lado: despiu as nossas mulheres, trouxe desgraça para a nossa nação, através dos modelos e 
das modas. Então ele somente tomou o seu exército e desembarcou em Hollywood. 

58-0510 — TENHA FÉ EM DEUS 
CITAÇÃO 51 

UM MILHÃO DE ANJOS PARADOS AO REDOR DA TERRA OUVINDO... 

Ora, quando formos trazidos à presença do Senhor Jesus em sua vinda, haverá UM MILHÃO DE ANJOS parados ao 
redor da terra com as cabeças inclinadas, ouvindo enquanto a Igreja canta os cânticos de redenção, não sabendo do 
que estamos falando. Eles nunca estiveram perdidos, não sabem o que significa estar perdido. Você e eu sabemos 
o que isto significa. Eles nunca estiveram enfermos, eles não sabem como se regozijarem sobre cura, eles não pre-
cisam de cura. Se nunca houvesse mal, nunca haveria existido bem. Se nunca existisse noite, eles nunca haveriam 
conhecido nada a não ser dia. Você vê a lei dos contrastes? Deve ser dessa maneira. 

58-0612 — NÓS VEREMOS JESUS 
CITAÇÃO 52 

ANJOS BATENDO AS SUAS ASAS. 

Na Alemanha certa vez vi um quadro, e ficou sempre gravado em minha memória. Um pintor alemão tinha pin-
tado um quadro que é chamado: “A TERRA DAS NUVENS”. E quando se vê o quadro à distância, é o aspecto mais 
horrível e triste que já se viu, somente nuvens emaranhadas umas com as outras. Quando está se olhando a uma 
longa distância. Mas quando se aproxima bem perto, isto muda; SÃO AS ASAS DE ANJOS batendo uma com a outra, 
cantando aleluia ao Senhor. 
Portanto, ai está o que as trevas são às vezes. Se olhas no quadro a uma longa distância; o quadro parece triste e 
escuro; mas tome a Deus em sua palavra e esteja certo que Ele é Deus, e mova-se para cima para acabar com isto; 
descobrirás que são somente ASAS DE ANJOS batendo uma com a outra. 

59-0125 — ESTEJA CERTO DE DEUS. 
 

CITAÇÃO 53 
ANJOS DE DEUS LHE DIRIGIRÁ. 

Se você vêm para criticar, o diabo vai lhe mostrar muito coisa para criticar. Se você vem para encontrar falhas, o 
diabo vai lhe mostrar muitas falhas. Mas se você vêm faminto e sedento por Deus, OS ANJOS DE DEUS lhe dirigi-
rão ao lugar para o encontrar. 

59-0405 — A RAINHA DE SABÁ 
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CITAÇÃO 54 
ANJO DE MÃO MACIA ACARICIE O PEQUENO SERVO DE DEUS NA TESTA 

Deus disse: “O meu servo precisa de um pouco de descanso”. Deus tem misericórdia para o seu servo. Ele so-
mente o deitou num monte de erva daninha, e ele foi dormir. Eu imagino que havia DEZ MIL ANJOS que estavam 
velando-lhe o sono. Ai está uma segurança que o crente tem, ainda que o mundo lhe rejeite, todavia Deus lhe ama. 
O mundo pode lhe chamar de santo rolador, eles podem lhe chamar de fanático, mas se você for verdadeiro para 
Deus, existe uma coisa certa: Deus lhe ama, e os seus anjos estão acampados ao redor daqueles que O temem. Eu 
imagino que em cada galho, ao redor de tudo através do lugar, ESTAVA REPLETO DE ANJOS. 
E Deus desceu e disse: “Meu pobre servo se cansou um pouquinho. Está tão nervoso e arrebentado, ele não sabe o 
que fazer. Eu quero escolher o ANJO que está aqui, aquele QUE TEM AS MÃOS MAIS MACIAS. Não o assuste, ande e 
acaricie a sua testa bem suave. E eu quero o melhor cozinheiro de entre vocês, e suba ali e tome todas as vitaminas 
que você puder encontrar, e as coloque nesta farinha de milho. O mundo lhe tem rejeitado, mas Eu vou lhe tratar 
bem”. (Aleluia! Isto quer dizer: Louvado seja o nosso Deus, não tenha medo disto). 
“Demos-lhe o melhor que tivermos, cozinhe-lhe um bolo de milho, e ponha para ele um pouco d’água”. E este AN-

JO DE MÃO MACIA, ande e acaricie o pequeno servo de Deus na testa. Lembre-se, se você houver feito o melhor, 
DEUS AINDA TEM ESSES ANJOS POR ORDEM. Ele o ama exatamente do mesmo modo como Ele amou Elias. 

59-0412 — O QUE TU OUVES, ELIAS? 
CITAÇÃO 55 

O ARCANJO DE DEUS, INCHADO DE ORGULHO. 

Vê, satanás foi o ARCANJO de Deus. Ele outrora habitou nos céus. Ele outrora foi a maior pessoa no céu, do lado 
de fora de Deus (ou à parte de Deus). Ele foi o homem da destra de Deus para companheirismo, e ele ficou com o 
seu coração inchado de orgulho. 

59-0628 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

CITAÇÃO 56 
SE VOCÊ QUISER QUE ANJOS APAREÇAM. 

Se você quiser que ANJOS apareçam para você, mantenha a sua mente em Deus e fora das coisas do mundo! Trate 
de seus deveres, dirija-se a sua igreja, lave os seus pratos, onde quer que você esteja, mantenha a sua mente n’Ele 
durante todo o dia e durante ao longo da noite. Então Deus fará alguma coisa. Você está se movendo para perto 
d’Ele. Você tem impedido o mundo de entrar, só você e Ele estão juntos. 

59-1126 — JEOVÁ DE MILAGRES 
 

CITAÇÃO 57 
OS ANJOS ANOTAM O SEU PEDIDO. 

Pouco antes de nós orarmos, com as suas cabeças inclinadas, você teria um pedido? Somente levante as suas 
mãos e diga: “Deus, solenemente levanto as minhas mãos; eu tenho necessidade. E eu oro, que Tu me ajudarás, oh 
Senhor”. Deus abençoe a cada um de vocês. Ele vê as suas mãos. Os ANJOS têm anotado o seu pedido. Quando 
um homem comprova, e Deus o ama, Ele o tira de qualquer lugar para si mesmo. Ali na frente dos ANJOS Ele faz 
algo por ele! Ele o levanta ali na presença de Deus, e lhe dá dons, e o enche, e o expõe. Essa é a era na qual esta-
mos vivendo. 

59-1217 — PARA QUE FOI DADO O ESPÍRITO SANTO? 
CITAÇÃO 58 

DEUS E OS SEUS ANJOS PRESIDEM UMA CONFERÊNCIA. 

Ali veio um tempo na grande economia de Deus aonde tinha que haver uma conferência a ser presidida. E a pri-
meira conferência de que eu poderia convocar para esta terra foi no Jardim do Éden, quando os ANJOS DE DEUS 
chegaram em casa chorando, dizendo: “Teu filho falhou. Ele pecou, e rompeu os teus mandamentos”. 
Lá no interior, com o Espírito sobre mim, pensei: “Sim, Wesley foi verdadeiro”. OS SANTOS ANJOS DE DEUS e 
Deus presidiram uma conferência, esse foi o tempo para pregar santificação. E eles escolheram Wesley, e ele foi 
fiel a isto. 

59-1220 — CONFERÊNCIA COM DEUS 
CITAÇÃO 59 

UM FILHO DE DEUS É MAIOR DO QUE UM ANJO. 

Eles (OS ANJOS) não sabem quão bem nos sentimos, para saber que nós os quais fomos outrora pecadores e alie-
nados de Deus, sem esperança, sem misericórdia, sem Deus num mundo de corrupção, morrendo, indo ao inferno 
do diabo, e Deus se humilhou (desceu), e nos levantou, e nos redimiu. E agora estamos acima dos ANJOS. Agora 
mesmo! Eu não creio que deste lado da eternidade como que vamos alguma vez entender aquilo que vocês são, a 
posição em que vocês estão, em que Deus tem lhe colocado, vocês, gente cheia do Espírito. Vocês são filhos de 
Deus. Ora, os ANJOS SÃO SERVOS. Você é um filho! Um ANJO pode somente te trazer uma mensagem, mas você 
tem que agir. Amém! 

59-1223 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
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CITAÇÃO 60 
QUANDO ELE CRIOU OS CÉUS E A TERRA, ELE CONVOCOU OS ANJOS. 

Observe a Deus em sua maneira de operar. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele CONVOCOU OS ANJOS PARA SE 

REUNIREM, e disse: “VAMOS”. Em cada lugar na escritura aonde Ele fez alguma coisa, na maioria das vezes: Não 
EU, mas o meu Pai. 

59-1227 — UM SUPER SINAL 
 

CITAÇÃO 61 
GABRIEL ANUNCIARÁ A SEGUNDA VINDA. 

Se nós fizéssemos uma viagem hoje à noite, e subíssemos ao céu, e me encontrasse com o pai Abraão, eu lhe di-
ria: “Abraão, qual é a coisa mais gloriosa que você já tem conhecido? Qual é a coisa mais essencial que você já 
tem conhecido?” Abraão me diria: “VIDA ETERNA”. 
Então farei uma pequena viagem, e iremos novamente, e subiremos até o ARCANJO GABRIEL, aquele que é o 
mensageiro do pacto para o povo judeu, o que permanece à destra de Deus, uma das mais alta ordem de anjos no 
céu. 
E eu diria a ele: “GABRIEL, tu és um anjo poderoso. És amado de Deus, e tu tens estado aqui por aeons de tempo, 
e tu, talvez, conheças tudo nos céus, e onde tudo está colocado, porque tu és um dos anjos da DESTRA DE DEUS. E 
tu conheces os grandes segredos dos céus. Tu soaste a trombeta da vinda do Senhor Jesus. Tu anunciaste a sua 
primeira vinda, e tu anunciarás a sua segunda vinda, por isso deves ser um homem poderoso, ou um anjo podero-
so. Quero te perguntar, de entre todos os tesouros de Deus, qual é a maior coisa que tens encontrado nos seus te-
souros?” 
Eu posso ver GABRIEL fazer voltar à atenção para si mesmo e dizer: “A maior coisa que tenho encontrado nos te-
souros de Deus desde que Ele me criou, é vida. Deus me criou com vida eterna, para eternidade. E vida é a maior 
coisa que existe”. 

60-0304 — SEDE DE VIDA 
 

CITAÇÃO 62 
FALAM DE SE ASSOCIAR COM O MUNDO E ESPERAM VER ANJOS E MILAGRES? 

Falam de se associar com o mundo e flertar com o mundo, e então esperam ver ANJOS e ter milagres realizados? 
Está fora do programa de Deus. Você deve viver direito. Limpar a casa, ficar livre dos seus hábitos, limpar-se das 
coisas do mundo, ficar livre do jogo de baralho e de sua associação mundana, aprontar-se, e então o anjo de Deus 
pode falar e dizer: “Não temas, sou eu”. Então as coisas acontecem. 

60-0310 — ELIAS E A COMIDA OFERECIDA 
CITAÇÃO 63 

QUANDO OS ANJOS VIERAM A LÓ. 

Vocês notaram, quando os ANJOS vieram a Ló, Ló estava entrando pelo portão [da cidade]. Mas Abraão estava 
entrando pela porta? O portão vem em direção ao pátio, mas pela porta se entra na casa. Eu gosto de entrar pela 
porta, no altar, me aproximar tanto quanto eu possa a Ele. Ai está onde minha expectação está, no altar, esperando 
por seu aparecimento. 

60-0518 — É ALGUMA COISA MUITO DIFÍCIL PARA O SENHOR? 
 

CITAÇÃO 64 
A CRIAÇÃO DOS ANJOS. 

Agora vamos voltar à fundação do mundo novamente, para obter uma revelação, para ver se estamos certos ou 
não. Espero não fazer eu mesmo um sacrilégio ao chamar Deus de “Papai”, mas quero dizê-lo desta maneira para 
que vocês possam entendê-lo. Papai! Papai desejava alguns filhos, por isso o que fez Deus? Ele disse: “HAJA AN-

JOS”. E eles vieram ao redor d’Ele. Oh, isto é bom. Eles O adoravam; então Ele era Deus, o atributo. 
Lembre-se, Ele era El (E-l), Elah, Elohim, existente de si mesmo, nada a não ser Ele. A PRIMEIRA COISA QUE VEIO 

AO REDOR ERAM ANJOS. 
60-0518 — FILHOS MANIFESTADOS DE DEUS 

CITAÇÃO 65 
ANJO COM SEIS ASAS. 

Mas sendo que Ele era Deus, então devia existir algo para Lhe adorar, por que Ele amava adoração. E o seu pró-
prio Ser criou criaturas para O adorar. Agora temporariamente, vamos tocar nisto novamente, temporariamente 
agora, vamos passar a coisa completa, mas você o entenderá nas fitas. Mas então porquanto Ele era Deus, Ele cri-
ou anjos, e anjos Lhe adoravam. ANJOS Lhe adoram. 
Enquanto que OS ANJOS que permanecem na presença de Deus tem seis asas. Eles lançam duas sobre o seu rosto, 
duas sobre os seus pés, e voavam com duas, em sua presença, clamando dia e noite: “Santo, santo, santo, O Se-
nhor Deus Todo-poderoso”. Ai está o que a escritura diz. Eles O adoravam, agora que criou algo para Lhe adorar. 

60-0522 — POSIÇÃO EM CRISTO 
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CITAÇÃO 66 
ELES ERAM OUTRORA UM ANJO QUE NÃO FALHARAM. 

Deixe-me dizer-lhe uma coisa mais. Credos não satisfazem uma fome de coração. Credos não satisfarão. Se um 
homem está faminto por Deus, você lhe diz, diz: “Diga o credo dos apóstolos, una-te a igreja, ponha o teu nome 
aqui, seja aspergido ou imergido”, ou seja, o que for que você desejar, isso nunca satisfará uma fome da alma. 
Porque, eles foram predestinados, de Deus, para procurar pela vida. Eles eram outrora os ANJOS, ELES ERAM OU-

TRORA UM ANJO QUE NÃO FALHARAM. DOIS TERÇOS DOS ANJOS do céu caíram, isto é, estes espíritos maus operan-
do entre as pessoas, muito religiosos. Você sabe, a bíblia diz isso. Você não estava só de modo algum o tempo to-
do aqui mesmo. Você esteve em alguma outra parte outrora. Lembre-se, o pecado não começou na terra. O PECA-

DO COMEÇOU NO CÉU, quando LÚCIFER tomou e o realizou... Ele disse: “Eu quero uma denominação, fazer uma 
grande coisa”, seguiu para o norte do país e estabeleceu uma coisa maior do que MIGUEL tinha. E ele foi expulso 
do céu. E aqueles ANJOS LÁ NO PASSADO, aqueles espíritos... Bem, este é o motivo: “Quando este TABERNÁCULO 

TERRESTRE for dissolvido, temos um já esperando”. Vê? E essa é a razão: Nosso nome foi posto no livro da vida 
do cordeiro antes da fundação do mundo.“Todos os que o pai me tem dado, virão a mim”. 

60-0626 — AS INFALÍVEIS REALIDADES DO DEUS VIVO 
 

CITAÇÃO 67 
LÚCIFER TEVE A LIVRE ESCOLHA. 

E o pecado não começou na terra. Pecado começou no céu. LÚCIFER, o diabo, foi uma criatura condenada por sua 
desobediência antes que ele atingisse a terra. Pecado começou no céu, aonde Deus colocou e os demais na mesma 
base em que Ele colocou os seres humanos. Conhecimento... A árvore do conhecimento. A árvore da vida, e a ár-
vore do conhecimento, aonde o homem podia fazer a sua escolha. E quando à LÚCIFER foi dada a preeminência 
para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Isso começou o problema. 

60-0925 — AQUELE DIA NO CALVÁRIO 
 

CITAÇÃO 68 
OS ANJOS TRAZIAM O PÃO DO CÉU. 

Quando eles (os filhos de Israel) chegaram ao lugar que eles não tinham pão, todavia se mantendo na linha do 
dever, saindo do Egito a caminho da Palestina. E quando eles não tinham pão para os seus filhos, eles não tinham 
nada com que viajar, não havia mais alimento, Deus, Jeová, mandou o pão como chuva do céu, já cozido, e poli-
damente, ATRAVÉS DOS SEUS ANJOS, o colocava toda à noite no chão. 

60-1124 — SOU EU 
 

CITAÇÃO 69 
UM ANJO PARA CADA ERA DA IGREJA 

Ele o interpreta para ele, dessa forma existirá a certeza de não haver nenhum engano. UM ANJO PARA CADA ERA 

DA IGREJA. Oh, isto vai ser belo, nesta semana, quando voltarmos lá na história e tomarmos aqueles ANJOS e ver-
mos o mesmo ministério que eles tinham. Eles tinham o mesmo ministério. Exatamente o mesmo através de todas 
as eras naquela pequena Igreja. 

60-1204 — A VISÃO DE PATMOS 
 

CITAÇÃO 70 
OS ANJOS NOS DIRIGEM A ÁRVORE DA VIDA. 

Agora, cada uma destas igrejas, de acordo com a escritura ai, tinha um ANJO. E O ANJO era um... Quantos sabem 
o que um anjo significa? É um “mensageiro”. Um “mensageiro”. E havia SETE ANJOS para as sete igrejas, signifi-
cando “sete mensageiros”. Agora, e eles eram estrelas em sua mão. E em sua mão estas sete estrelas que tinham 
que refletir a luz de sua presença no dia da noite em que nós estamos vivendo (como as estrelas refletem o sol para 
a terra, a faz iluminar para que possamos caminhar, e nos movimentar a noite). Os mesmos homens que eu tenho 
aqui, e sei por revelação que eles eram os ANJOS para a igreja, eles tinham o mesmo ministério que estes tiveram 
no começo. E esse ministério não pode mudar, isto deve permanecer pentecoste através de todo o caminho. Por-
tanto agora ao invés de um ANJO ali fora os mantendo afastados desta Árvore, isto está ali fora os dirigindo em di-
reção a esta Árvore; OS ANJOS DAS IGREJAS: Isto é para cada pessoa: trazendo-as de volta ao nome de Jesus Cris-
to, o qual é a Árvore da Vida que permanece no paraíso de Deus. 

60-1205 — A ERA DA IGREJA DE ÉFESO 
CITAÇÃO 71 

O ANJO DO SENHOR ESTÁ NA TERRA AGORA. 

Vê, o ANJO DO SENHOR está na terra agora, vê, Ele está se movendo de um lado para o outro, preparando tudo pa-
ra a vinda do Senhor. E SÃO OS MESMOS ANJOS que tem ouvido o pecado quando desceram a Sodoma e haviam 
achado... Disse: “Temos descido para ver se estas coisas eram dessa forma, o que temos ouvidos”. 

60-1211 — AS DEZ VIRGENS E OS 144.000 
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CITAÇÃO 72 
OS ANJOS FORAM OS PRIMEIROS QUE EXAMINARAM O PACOTE DE NATAL. 

Mas alguns deles O havia revelado para eles, o que este Dom era, o que estava n’Isto. Alguns deles O examina-
ram. Eu creio que os primeiros SERES QUE EXAMINARAM AQUELE PACOTE DE NATAL, você sabe quem foi? Eu 
creio que foram os ANJOS. Os anjos O sabiam. Isto foi revelado para eles. Eles O conheciam, porque eles aparece-
ram na encosta. 

60-1225 — OS DONS DE DEUS EMPACOTADOS 
CITAÇÃO 73 

LÍNGUAS DOS ANJOS. 

Paulo falou aqui em cima também em Corintios, donde você estava fazendo a pergunta aqui, e ele disse: “Há lín-
guas de anjos e há línguas de homens”. Agora, línguas de ANJOS é quando um homem está orando, ele e Deus so-
zinhos. Mas quando ele está falando numa linguagem, deve ser interpretada na igreja, para edificação da igreja. 
“Aquele que fala em uma língua desconhecida edifica a si mesmo, mas aquele que fala... aquele que profetiza edi-
fica a igreja”. Portanto ele disse: “É melhor falar cinco palavras com entendimento do que dez mil em uma lín-
gua desconhecida, exceto ou a menos que haja interprete”. Então ela é falada então pela profecia a qual está edi-
ficando. Vê o que eu quero dizer? 

61-0112 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
CITAÇÃO 74 

ANJOS HABITAM NO MEIO DAS IGREJAS. 

Eu creio que um lugar, uma igreja, é onde Deus fica. ANJOS habitam no meio das igrejas. É um lugar que é de-
dicado para o serviço de Deus. 

61-0118 — JESUS CRISTO O MESMO ONTEM, E HOJE, E PARA SEMPRE. 

CITAÇÃO 75 
NÃO ME IMPORTA QUANTO ELE SE PARECESSE COM A COLUNA DE FOGO... 

Não me importo de que tipo seja um anjo que apareça, se a mensagem desse ANJO não é escriturística e uma 
promessa de Deus, deixe-o de lado. TEM HAVIDO TODOS OS TIPOS DE APARIÇÃO DE ANJOS, tudo, e trazem todos os 
tipos de mensagens. Se O ANJO DO SENHOR, o qual sirvo, viesse... Se aquele ANJO viesse, NÃO ME IMPORTA 

QUANTO ELE SE PARECESSE COM A COLUNA DE FOGO, o quanto se parecesse com a Luz, se a sua mensagem não 
desse testemunho com esta palavra, eu não o levaria em conta e seja ele anátema. [O ANJO] tem que estar nisto. 
JOSEPH SMITH, você sabe, viu um ANJO (ele disse), mas [O ANJO] não deu testemunho com a palavra. 

61-0121 — A CRENÇA DE MARIA 
CITAÇÃO 76 

OS TRÊS ÚLTIMOS ANJOS. 

E agora eu gostaria que você que tem lápis fizesse esta anotação. Eu gostaria que anotasse Apocalipse 14:6 a 12. 
Isto é, OS TRÊS ÚLTIMOS ANJOS, TRÊS ANJOS. Após OS 7 ÚLTIMOS ANJOS houve TRÊS ANJOS especiais que aparece-
ram, vocês notaram isso? E agora eu quero que vocês notem, esses TRÊS ÚLTIMOS ANJOS. O PRIMEIRO ANJO (isto 
é Apocalipse 14:6 a 12), O PRIMEIRO ANJO havia soado a trombeta do evangelho, e tinha a pregação do evange-
lho eterno para todo o mundo. O SEGUNDO ANJO de certo modo pregou um evangelho de santidade, vê, porque ele 
disse que a igreja tinha cometido fornicações. E O TERCEIRO ANJO rugiu* para fugir da marca da besta. Vigie. O 
primeiro anjo, na reforma, Lutero, pregou o evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação; a fornicação, ele 
endireitou com a igreja. Mas a terceira mensagem, a mensagem pentecostal seria o verdadeiro mensageiro adver-
tindo-os para escaparem da marca da besta, dizendo: “Seja quem for que receba a marca da besta, o mesmo beberá 
da ira de Deus derramada sem mistura de sua taça de indignação, que será derramada sobre o povo”. Essa é a 
mesma mensagem de hoje. O TERCEIRO ANJO, a terceira mensagem, a última mensagem. [* OU BRAMOU] 

61-0217 — A MARCA DA BESTA 
CITAÇÃO 77 

ANJOS PÕEM AS MÃOS SOBRE OS ENFERMOS. 

Bem, o que é um anjo? Um mensageiro. Pegue o dicionário e descubra o que um ANJO significa. Alguns deles 
são mensageiros celestiais. Alguns deles mensageiros terrestres nos quais Deus habitou para trazer a sua mensa-
gem terrestre, e estes são mensageiros, ANJOS DO SENHOR; mensageiros para você. E eles estão ali parados com as 
suas mãos de fora para obedecerem ao que Deus diz: “Ponham as mãos sobre o enfermo, e eles se restabelecerão”. 
Isto tem que suceder. Não tem? 

61-0218 — BÁLSAMO DE GILEADE. 
CITAÇÃO 78 

A TERRA NÃO FOI DADA PARA OS ANJOS. 

Lembre-se, está terra não foi dada para ANJOS. Ela é a habitação do homem. GABRIEL era digno, certamente, al-
guém mais era digno, podia ter sido MIGUEL; isto é, ele haveria sido digno para fazer isto, mas não havia nenhum 
homem digno. Vê? E João chorou em voz alta. 

61-0611 — APOCALIPSE CAPÍTULO CINCO, # I 
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CITAÇÃO 79 
ALÉM DOS ANJOS. 

Para um santíssimo Deus, para quem até mesmo ANJOS Lhe dirigem olhar imundo, onde ficaremos nós? Mas ho-
je temos o privilégio de vir mais do que* os ANJOS, porque Jesus nunca morreu pelos anjos. E ANJOS SÃO SERVOS; 
e pelo sangue de Jesus somos filhos e filhas. E entramos na tua presença para dizer-Te: “Agradecemos-Te, Pai, 
pelo que Tu tens feito por nós, e o que Tu significas para nós”.[* ALÉM DOS ANJOS] 

62-0128 — INCREDULIDADE NÃO É OBSTÁCULO PARA DEUS 
 

CITAÇÃO 80 
CABELO LONGO POR CAUSA DOS ANJOS. 

Eu disse: O que é um ANJO? É um mensageiro. O que Paulo está dizendo? Se um mensageiro verdadeiro, um AN-

JO DE DEUS se aproximar, seria melhor ter cabelo longo. Ele condenará a coisa. Isto é certo. Quantos tem... Sabem 
que um ANJO é um mensageiro? Exatamente certo. Um mensageiro enviado de Deus o condenará. Digo: “É me-
lhor você ter O CABELO LONGO, POR CAUSA DOS ANJOS”. [I Corintios 11:10] Esses mensageiros enviados por 
Deus, ao se aproximarem, condenarão essa coisa. Sim, na verdade, porque um mensageiro realmente de Deus, um 
ANJO está conectado com Deus, e a sua palavra não pode falhar. Isto é exatamente certo. São Paulo disse aqui que 
se mesmo um ANJO DO CÉU viesse e ensinasse algo mais, que ele seja anátema. Isto é certo. 

62-0211 — UNIDADE. 
CITAÇÃO 81 

ESPÍRITOS MINISTRANTES. 

Agora, aqui a bíblia vem diretamente de novo e nos diz aqui que Deus manda ANJOS. Glória! O que são eles? 
ESPÍRITOS MINISTRANTES. Glória! Espíritos ministrantes enviados de onde? Da presença de Deus. Para fazer o 
que? Ministrar a sua palavra. Amém! Vocês não devem ministrar alguma teologia de algum grupo denominacio-
nal, mas para ministrar a sua palavra. Isto é, o Seu espírito ministrante enviado. Como sabemos que eles são? A 
bíblia disse que a palavra do Senhor veio aos profetas. É isto certo? Estes ANJOS MINISTRAM a sua palavra através 
de seu Espírito, ministram a palavra através do Espírito Santo. E o Espírito e a palavra vieram aos profetas; e os 
profetas tinham a palavra de Deus. Essa é a razão que eles puderam fazer milagres que eles fizeram. Isto não era o 
homem, era o Espírito de Deus no homem, o Espírito de Cristo no homem. [Ou, ESPÍRITOS QUE AUXILIAM] 

62-0311 — A MAIOR BATALHA JAMAIS PELEJADA 
 

CITAÇÃO 82 
ESSA É A RAZÃO PORQUE EU CREIO EM ANJOS 

Essa é a razão que eu creio em cura divina; essa é a razão que eu creio em visões; essa é a razão que eu creio em 
ANJOS; essa é a razão que eu creio nesta mensagem, é porque isto vem da Palavra de Deus. 

62-0318 — A PALAVRA FALADA É A SEMENTE ORIGINAL 
 

CITAÇÃO 83 
NÃO EXISTE ANJO MULHER 

Não existe nenhuma DENOTAÇÃO* DE SEXO EM ANJOS. E não há nenhum lugar na bíblia aonde haja um ANJO 

MULHER, porque uma mulher é um co-produto de um homem. Todos eles seriam o mesmo–como Adão era am-
bos: Adão e Eva para começar, vê. Ela foi tirada do seu lado. [* OU, QUE SIRVA DE INDICAÇÃO DE SEXO.] 

62-0531 — O CONFLITO ENTRE DEUS E SATANÁS 
 

CITAÇÃO 84 
ANJOS DE LUZ, TRATANDO DE TE TRAZER ALGO NOVO, POPULAR. 

Você não tem que se preocupar, se maravilhar. Deus tem acabado de dizer para que se procurasse pelos frutos do 
entardecer, pela luz do entardecer. Ele disse que nos últimos dias isto seria... Que o diabo enviaria os seus minis-
tros para dentro, ANJOS DE LUZ, tratando de te trazer algo novo, alguma coisa mais popular, algo mais educado. 
Não o creia! Ai está o que Eva fez, e se meteu em problemas*. Fique com a palavra! Amém. Não presumas, tome 
a Palavra de Deus. 

62-0610 — PRESUMINDO 
 

CITAÇÃO 85 
OS ANJOS FICARAM AO REDOR DA TERRA, OUVINDO AQUELE GRUPINHO LAVADO PELO SANGUE. 

Um dia quando OS ANJOS ficarem ao redor da terra, da curvatura da terra, com as cabeças inclinadas, e ouvirem 
aquele grupinho lavado pelo sangue cantarem para eles os cânticos de redenção do sangue de Jesus Cristo, Ó 
Deus, eu quero estar unido com eles. Deixe-me tomar o meu lugar com Ela agora. Deixe-me fazer a minha segu-
rança: Jesus é meu; eu tomarei Ele e a sua palavra. 

62-1216 — A DESINTEGRAÇÃO DO MUNDO 
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CITAÇÃO 86 
ELES VEM DA ETERNIDADE POR DENTRO DE UMA FENDA. 

Eu podia ver aqueles anjos, aquelas asas perfiladas para trás viajando mais rápido do que o som poderia viajar. 
ELES VEM DA ETERNIDADE POR DENTRO DE UMA FENDA, como num piscar dos olhos. Sem suficiente (tempo) para 
piscar, apenas uma piscadela de olhos. Eles se foram para lá. Eu não tive tempo, nada mais do que apenas olhar. 
Poderosos seres, ANJOS MUITO PODEROSOS, BRANCOS COMO A NEVE! Asas iam à direção da cabeça e faziam [um 
som de assobio] “uiu, uiiiu”, e quando fez isto, eu fui arrebatado para dentro desta PIRÂMIDE, de constelações. E 
eu pensei: “Agora, isto é ele”.Eu fiquei entorpecido completamente, e eu disse: “Oh, meu Deus. Isto significa que 
haverá uma explosão que me matará. Estou no fim de meu caminho agora. Não devo contar ao meu povo quando 
esta visão me deixar. Não quero que eles saibam sobre isto, mas o Pai celestial tem me deixado saber agora que 
meu tempo tem acabado. Não vou contar para a minha família assim eles não ficarão preocupados comigo, porque 
Ele está me preparando para ir, estes ANJOS têm que virem me buscar e eu estarei morto muito breve em algum ti-
po de explosão”. 
Essas estrelas caíram na sua constelação lá atrás; aquele ANJO veio e disse: “Como João foi enviado para terminar 
o antigo testamento, e dar origem à introdução de Cristo, A TUA MENSAGEM TERMINARÁ COM OS CABOS SOLTOS e 
introduzirá o messias, pouco antes de sua vinda”. A mensagem dos últimos dias. Notem, o poderoso ANJO decla-
rou sob juramento que o tempo não seria mais. Agora, eu não quero segurar vocês muito tempo. Apenas pense 
neste minuto, agora. Agora ouçam-me. ESTE ANJO DESCEU DO CÉU. Vê, OS OUTROS SETE ANJOS, DAS 7 ERAS DAS 

IGREJAS eram mensageiros terrestres, mas este anjo... Todas as mensagens tem chegado ao fim. O SÉTIMO ANJO 
terminará a coisa inteira. E este anjo vem, não para a terra; Ele não é um homem da terra, como os mensageiros 
para as eras das igrejas; isso tem chegado ao fim. Mas este ANJO TRAZ O PRÓXIMO ANÚNCIO. E um ANJO significa 
um mensageiro. E Ele desce do céu vestido naquela Coluna de Luz – de nuvem, com um arco-íris sobre a sua ca-
beça; e um arco-íris é um pacto. Isto era Cristo, com um pé sobre a terra e um sobre o mar, e jurou que o tempo 
não será mais. Onde estamos, Senhores? O que me diz de tudo isto? Eu estou lhe perguntando. Os ANJOS eram 
mensageiros – homens da terra. Mas este ANJO, este disse ao ANJO da igreja de Laodicéia, ao ANJO da igreja de 
Éfeso – mensageiros terrestres. Vê? Homens, mensageiros; profetas, e os demais para a Igreja. Mas este ANJO não 
veio da terra, Ele veio do céu, porque os mistérios estão todos terminados. E quando o mistério estiver terminado 
o ANJO disse: “O tempo não será mais”, e os SETE TROVÕES lançaram as suas vozes. 

62-1230 — É ESTE O SINAL DO FIM, SENHORES? 
 

CITAÇÃO 87 
QUANDO O TERCEIRO ANJO VOA. 

Quando aquele ANJO voa [o terceiro anjo], isto é ao mesmo tempo em que a mensagem cai aqui para a última 
trombeta, a mensagem do último ANJO, o último selo se abre. Tudo acontece ao mesmo tempo. Sim, senhor. Isto 
tudo se sela e passa para dentro da eternidade. [PÁGINA EM INGLÊS 173] 

63-0318 — O PRIMEIRO SELO 
 

CITAÇÃO 88 
HÁ REALMENTE NESTE QUARTO, ANJOS, VOZ DE DEUS... 

Apenas lembre-se, que você vê agora que há algo acontecendo neste quarto, e há algo aqui que está... Há real-
mente neste quarto, ANJOS, voz de Deus. Vê? Mas como você...Você não pode... SE VOCÊ NÃO PODE OUVIR A VOZ 

NATURAL SEM ALGO PARA PROFERI-LA, COMO VAI VOCÊ OUVIR A VOZ ESPIRITUAL? [Página do livro em inglês 460] 
63-0324 — PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE OS SELOS 

 
CITAÇÃO 89 

OS ANJOS, TUDO SE CALOU. 

Nenhum anjo cantando. Nenhum louvor. Nenhum serviço de altar. Nada! Houve silêncio–quietude, silêncio mor-
tal–no céu por meia hora. Todas as hostes do céu fez silêncio durante esta meia hora, quando este MISTÉRIO DO 

SÉTIMO SELO NO LIVRO DA REDENÇÃO foi rompido e aberto. Pense nisto. Mas ele está rompido. O cordeiro o 
rompeu. Você sabe o que? Eu creio que eles tinham temor respeitoso por Isto. Eles não sabiam. Aí estava Isto; e-
les apenas ficaram parados. Se satanás conseguisse se apoderar d’Isto, ele poderia fazer grande dano. Há uma coi-
sa que ele não sabe. Agora, ele pode interpretar qualquer coisa que ele quiser, e personificar qualquer tipo de dom 
(eu espero que você esteja aprendendo), mas ele não pode saber d’Isto. Isto não está nem mesmo escrito na Pala-
vra! É um segredo total! OS ANJOS, TUDO SE CALOU! Se eles fizessem um movimento isto poderia revelar algo, por 
isso eles apenas fizeram silêncio total, pararam de tocar harpa; tudo parou. E se você estiver prestando atenção à 
fita “Que horas são, senhores?”, você notará que UM ANJO ERA MUITO NOTÁVEL para mim. A restante deles apenas 
parecia comum; mas este anjo era um anjo notável. Ele estava a minha esquerda, na constelação, numa forma de 
pirâmide. E você se lembra, que isto estava na pirâmide onde nada estava escrito sobre as misteriosas rochas bran-
cas. E OS ANJOS me levaram para o interior daquela pirâmide deles mesmos, os mistérios de Deus conhecidos so-
mente por Eles. E agora, eles eram os mensageiros que vieram para interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensa-
gem, do segredo destes sete selos os quais se põem com... Do lado de dentro da pirâmide. [Páginas 557, 558, 578] 

63-0324 — O SÉTIMO SELO 
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CITAÇÃO 90 
OS ANJOS QUE DESCERAM POR SI MESMOS DOS CÉUS... 

E agora, eu não sabia nessa hora que eles estavam tomando fotografias disso. Cientistas que eram, como OS AN-

JOS QUE DESCERAM POR SI MESMOS DOS CÉUS para trazerem a mensagem. 
63-0623 — PARADOS NA BRECHA 

 
CITAÇÃO 91 

UM SINAL QUE É DADO PELO ANJO... 

Notem agora, Ló estava lá em Sodoma. E DOIS ANJOS desceram em direção a Sodoma, para pregarem o evange-
lho, para chamarem os justos do meio dos incrédulos. É isto certo? Um moderno BILLY GRAHAM. Eles não fize-
ram muitos milagres; os feriram com cegueira, os quais, pregando a palavra feriram os incrédulos de cegueira. 
Mas um perfeito e moderno Billy Graham. E, vocês alguma vez notaram que, de todos os grandes homens que 
temos tido no mundo dos pregadores desde os dias de Jesus Cristo – Sankey, Moody, Finney, Calvino, Knox, as-
sim por diante, e adiante, e adiante – nunca tivemos um homem dali do meio que seu nome terminasse com h-a-m 
(como Abraham), mas G-r-a-h-a-m? Mas notem, seis letras: G-r-a-h-a-m, seis. 
A-b-r-a-h-a-m é sete. Nunca o temos tido, mas ali está um mensageiro em Sodoma: “Saia dela”. E Deus tem envi-
ado o homem correto, Billy Graham, com uma MENSAGEM DE SALVAÇÃO, e, “Saia de Sodoma!” Isto é certo. Com 
o seu nome terminando em H-A-M, que quer dizer: “Pai das nações, ou nações”. Mas ali também estava um MEN-

SAGEIRO, QUE FICOU COM ABRAHAM, A-b-r-a-h-a-m. E notem, como Ele disse: Ele lhes dá um SINAL. 
63-0627 — JESUS CRISTO O MESMO ONTEM, E HOJE E PARA SEMPRE. 

CITAÇÃO 92 
ANJOS CAÍDOS QUE PRESTARAM ATENÇÃO À LÚCIFER... 

Notem, nestes últimos dias, Lúcifer está fazendo a mesma coisa. Você pode ver isto? O diabo fazendo a mesma 
coisa, edificando uma igreja híbrida, através de membros híbridos, híbridos através de conhecimento ao invés da 
palavra, através de homens intelectuais ao invés de homens nascidos de novo, edificando um reino intelectual que 
ultrapassará em brilho o pequeníssimo rebanho de Cristo. Vê? O que é que fez isso? ANJOS CAÍDOS. A bíblia dis-
se que foram ANJOS CAÍDOS que prestaram atenção a Lúcifer ao invés de Cristo, a quem outrora pertenceram. É is-
to certo? Agora ouçam com atenção. Anjos caídos. Quais os tipos de anjo? Lutero, Wesley, católico, pentecostais 
que não guardaram o seu primeiro estado, como os anjos, fizeram e caíram em organizações como o principal do-
mínio de Lúcifer em Nicéia. E o que eles tem feito? Organizaram uma grande associação ecumênica de ministros 
para fazer uma imagem à besta (como a bíblia disse) e edificar uma economia cristã que fechará as portas desta i-
greja e de outras assim semelhantes. Vê Lúcifer em seu trabalho? ESTOU PROCURANDO LHES TRAZER A TRÍPLICE 

REVELAÇÃO, UM MISTÉRIO DE DEUS. O que eles fizeram? Venderam tudo à razão de sabedoria e educação, como 
Eva e os anjos caídos fizeram. Wesley foi um homem de Deus, mas o que lhe seguiu? Anjos caídos entraram se 
introduziram nisto. O que foram primeiramente os anjos? Seres do Deus criador, mas caíram pela sabedoria de 
Lúcifer. Caíram pela sabedoria de Lúcifer, e você vê no que se tornou? Anjos caídos. E organizações dos homens 
de Deus os quais saíram para estabelecerem verdades na terra, antes que a verdade pudesse caminhar ao longo e 
proclamar e ir adiante para real revelação de Cristo, anjos caídos entraram e tomaram o controle disto e fizeram 
denominações disto. Notaram vocês os anjos que desceram e investigaram Sodoma antes que Sodoma fosse des-
truída? Você se lembra disso? Houve um deles que desceram, três deles. Um deles ficou com Abraão. Você se 
lembra disso? Eles eram LUZES DO CÉU QUE DESCERAM EM JUÍZO INVESTIGATIVO. Olhe aonde eles são todos en-
contrados. Em volta do pentágono e das coisas que eles os verificam. Isso é o juízo do mundo, Sodoma. E há Um 
que estará representado no meio das igrejas–será o próprio Cristo, vindicando-se a si mesmo. Vê? Sinais acima 
nos céus e sinais abaixo na terra. Certamente. Identificados. 

63-0728 — CRISTO É O MISTÉRIO DE DEUS REVELADO. 
 

CITAÇÃO 93 
ANJOS CAÍDOS ESTÃO FAZENDO A MESMA COISA HOJE... 

E, hoje, LÚCIFER tem entrado na igreja, e tirado a palavra, e injetado a denominação. Ele está edificando uma i-
greja, o movimento ecumênico que já vai indo adiante, para unir todos os protestantes, e todo vão totalmente para 
dentro da católica. E este papa que eles introduziram agora, para fazer a mesma coisa, exatamente o que a escritu-
ra disse que isto faria. E através do que ele o está fazendo? Ele o está fazendo através de homens deste grande 
movimento ecumênico, os quais não conhecem a Deus; e o grande número deles de entre os pentecostais, porque 
eles estão fazendo o mesmo. O que é isto? Ele o está fazendo com ANJOS CAÍDOS, luteranos caídos, metodistas ca-
ídos, pentecostais caídos, e perderam o seu estado original da palavra de Deus, e indo diretamente de volta para 
fazer um grande movimento ecumênico. MENSAGEIROS CAÍDOS, mensageiros os quais outrora permaneceram com 
a palavra, mas venderam o seu direito de primogenitura e se uniram com o mundo. A mesma coisa é, no último 
dia. E LÚCIFER está levando a cabo hoje, através de homens com esses espíritos neles, o que ele fez com os anjos 
no começo, ANJOS CAÍDOS os quais não guardaram o seu primeiro estado para obedecerem a Deus. E ele está fa-
zendo a mesma coisa hoje. 

63-0731 — HÁ SOMENTE UMA MANEIRA PROVIDA POR DEUS PARA ALGO 
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CITAÇÃO 94 
QUANDO SANTOS ANJOS TÊM QUE COBRIR AS SUAS FACES NA PRESENÇA DE DEUS... 

Quando SANTOS ANJOS tem que cobrir a suas faces, para ficarem na presença de Deus, com reverência e com 
respeito. Mas hoje encontramos pessoas que elas mesmas se denominam cristãs, sequer, não tem de modo algum 
respeito por Deus, ou por sua palavra, ou por seu povo, ou por seu ministério, ou por nada. Para onde vão subir na 
ressurreição? A bíblia disse: “Se o justo dificilmente se salva, aonde o pecador e ímpio aparecerão?” 

63-0803 — INFLUÊNCIA 
 

CITAÇÃO 95 
NA HORA DE SUA MORTE, OS ANJOS DE DEUS VIRÃO E TE LEVARÃO. 

Ele está mostrando o seu sinal agora, e Ele sempre será verdadeiro com Isto. Na hora de sua morte, os ANJOS DE 

DEUS virão e te levarão desde a morte, e antes que o grande juízo atinja o mundo. 
63-1128 — O SINAL 

 
CITAÇÃO 96 

OS ANJOS DE DEUS PROJETARAM LUZ SOBRE A COLINA PARA GUIAR OS PASTORES. 

Foram os ANJOS DE DEUS que projetaram Luz sobre a colina para guiar os pastores para a Luz eterna. Vê, ela [a 
luz] vem somente através da luz. Os pastores desejavam saber...Você sabe, quando um rei nasce, eles tem cânti-
cos, grande alvoroço quando o rei nasce. Agora, Ele nasceu tão secretamente (e nasceu num estábulo, numa man-
jedoura onde o gado e os cavalos estavam comendo), contudo Ele era um Rei. E OS ANJOS DESCERAM e cantaram 
hinos para os pastores na luz. OS PRÓPRIOS ANJOS ERAM LUZ que projetava com a palavra de Deus. Eles tinham a 
palavra de Deus e lhes disse: “Hoje na cidade de Davi, de outro modo, em Belém nasceu Cristo o Salvador”. OS 

ANJOS TINHAM A PALAVRA, e a palavra veio por meio da luz para guiá-los. E eles seguiram A PALAVRA DOS ANJOS 
para a luz eterna. Eles encontraram o bebê ali enrolado em cueros [faixas], como eles disseram. Pois você vê, vida 
vem através da luz. 

63-1229 — HÁ UM HOMEM AQUI QUE PODE ACENDER A LUZ 
 

CITAÇÃO 97 
OS SETE ANJOS PARA REVELAR OS SETE MENSAGEIROS... 

Exatamente como Ele nos mostrou dentro de sete eras da igreja, o que ia vir. Exatamente o que ele nos mostrou 
que ia vir quando Ele pôs aquela luz ali em cima, dentro da revelação para isto, para mostrar ao mundo. Quando 
Ele enviou OS 7 ANJOS, PARA REVELAR OS 7 MENSAGEIROS que haviam estado ali embaixo do princípio ao fim, e 
mostrar os cabos soltos, cada anjo vindo a cada dia e revelando os cabos soltos que Lutero deixou, e Wesley dei-
xou, e pentecoste deixou, está tudo representado ali dentro. E no próprio tipo e sombra do grande Shalom, Jeová, 
JVHU. Vê? Exatamente. Lançou Isto nos céus, e ali está o olho mecânico tomando uma fotografia d’Isto. Vê? O-
brigado Senhor! 

64-0112 — SHALOM 
 

CITAÇÃO 98 
OS SETE ANJOS... 

E ali estavam aqueles SETE ANJOS exatamente tão naturais como você me vê parado aqui, e me disse para retor-
nar para a minha casa, que os mistérios que os reformadores do princípio ao fim das eras tinham falhado em ad-
quirir, os mistérios da bíblia os quais os sete selos retinham, que seriam revelados. Eu desafio qualquer pessoa, a 
entrar nesses sete selos e examiná-los, e me encontrar uma falha neles e apontá-los. Vê? Vê? Porque isto é dado 
por inspiração de Deus. 

64-0119 — SHALOM 
 

CITAÇÃO 99 
QUANTAS PESSOAS ANDAVAM AFASTADAS DA MENSAGEM DAQUELES ANJOS... 

Somente pense, na noite que Sodoma foi queimada, pergunte a si mesmo quantas pessoas andavam afastadas da 
mensagem daqueles ANJOS? Pergunte a si mesmo, quantas pessoas não estavam suficientemente interessadas em 
ouvir a Voz? E eles pereceram naquela mesma noite, e estarão para sempre mortos*, somente a sua punição no in-
ferno. [*OU, NÃO EXISTIRAM JAMAIS] 

64-0215 — INFLUÊNCIAS 
 

CITAÇÃO 100 
QUAL A DIFERENÇA ENTRE O ANJO DO SENHOR E O SENHOR... 

Agora, não é prometido que pecadores tenham ANJOS, apenas são os redimidos os que têm ANJOS. Vocês sabiam 
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disso? Os ANJOS DO SENHOR acampam-se ao redor daqueles que O temem. Pergunta: Irmão Branham, qual é a di-
ferença, se algum, entre o ANJO DO SENHOR e o Senhor, Ele próprio? O ANJO DO SENHOR é um mensageiro do 
Senhor, e o próprio Senhor é essa pessoa, não A PESSOA DO ANJO, O ANJO DO SENHOR. Deixe-me lhe mos-
trar.[Apontando para ministros na audiência] Falando de coisas terrestre, aqui está UM ANJO DO SENHOR. Falando 
de coisas terrestre, aqui está UM ANJO DO SENHOR. Falando de coisas terrestre aqui está UM ANJO DO SENHOR. Co-
mo sabemos então que eles são ANJOS DO SENHOR? Quando eles trazem a palavra do Senhor. Mas quando eles 
procuram pervertê-la, não é do Senhor então, vê. 

64-0830 — PERGUNTAS E RESPOSTAS 
CITAÇÃO 101 

A PRIMEIRA VEZ QUE ANJOS CANTARAM EM UMA CELEBRAÇÃO, FOI NO CÉU... 

Vê, a primeira vez que ANJOS CANTARAM EM UMA CELEBRAÇÃO, foi no céu. Mas a PRIMEIRA VEZ QUE ELES 

CANTARAM NA TERRA, FOI PARA OS PASTORES no nascimento de Deus, Emmanuel na terra. Os primeiros seres hu-
manos que ouviram um anjo cantar foram humildes pastores. E sabemos que toda vez que o Cristo crucificado é 
aceito, há um novo nascimento, há uma ovelha nascida de novo, ali estão cantando nos céus com os anjos. Por ci-
ma de um pecador que se arrepende, os anjos cantam de novo. 

64-1221 — PORQUE TIVERAM QUE SER PASTORES? 
CITAÇÃO 102 

CIDADE DOS ANJOS QUE TEM TE EXALTADA ATÉ OS CÉUS... 

Tu cidade, que reclamas ser a CIDADE DOS ANJOS, que tem te exaltada até os céus e enviado todas as coisas i-
mundas e sujas de modas e coisas, até mesmo os países estrangeiros vem aqui para apanharem a nossa sujeira e as 
enviam para distante, com suas igrejas requintadas e torres de campanário, e o demais da maneira que você faz – 
lembre-se, um dia, serás lançada no fundo do mar! 

65-0429 — A ESCOLHA DE UMA NOIVA 
CITAÇÃO 103 

ANJOS DE JUÍZO INVESTIGANDO. DISCOS VOADORES. 

Vê, o mundo não sabe o que isto é. Você sabe; nós sabemos o que isto é. Nós sabemos que são ANJOS DE JUÍZO 

INVESTIGANDO. Como que o pentágono, por toda parte como que desce bem na direção da “inteligência”; como 
eles se vão como um relâmpago e desaparecem; se afastam de algo que obtiveram. Vê, e eles não entendem o que 
é isto. Deixe-os pensarem o que for que quiserem. Eles os chamam de DISCO VOADORES, ou seja, o que for; eles 
não sabem. Vê. 

65-0815 — E NÃO SABEIS 
CITAÇÃO 104 

ANJOS DESTRUIDORES 

Depois que vieram os ANJOS DESTRUIDORES dos quatro cantos da terra, os quais estão vindo de longe. O vemos 
vindo, guerras indo diretamente para aquilo que matará a terra inteira. Não havia nada em que eles não pudessem 
tocar, a não ser naqueles que tinham a marca da besta. 

65-1207 — LIDERANÇA 
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