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Assim que, este poderoso Exército com o Senhor em Sua Vinda
não terá limitações. Portanto, temos aqui essa batalha mostrada
também; e também temos o resultado dessa batalha.
E quando um exército – quando um povo – quando uma pessoa
pode lutar num exército e ter a certeza, ter a segurança de antemão
de que esse exército vai obter a vitória, ela luta com alegria, com
segurança; e não pensa que vai morrer; ela pensa que quando veja
aos mortos, serão os mortos do outro exército.
Assim que, já temos uma vitória garantida na Escritura. Estamos do lado vitorioso. Estamos do lado onde Deus levantará Sua
bandeira; onde Deus levanta a bandeira da Segunda Vinda do
Filho do Homem com Seus Anjos; onde Deus levanta a bandeira
da Vinda do Redentor – a Vinda do Senhor Jesus Cristo.
Estamos do lado vitorioso. Portanto, todos tranquilos, mas bem
firmes na Palavra; porque é a Palavra, a Espada de dois gumes; e é
a Palavra que nos garante essa vitória para os que estejam na
Palavra (que são os que recebem o Selo do Deus vivo).
Assim que, cheios de agradecimento a Deus: em frente! Sempre
olhando a bandeira de Deus levantada no Monte Sião.
Conosco, Miguel Bermúdez Marín. Tenham todos uma boa
noite.
“A BANDEIRA DE DEUS LEVANTADA.”
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Bom, vamos colocá-lo como parte aqui. Apocalipse 19:19, diz:
“E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos,
para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo,
e ao seu exército.”
E em Apocalipse 19 também, do versículo 14 em diante, diz:
“E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e
vestidos de linho fino, branco e puro. (A quem? Ao Cavaleiro do
quinto cavalo do Apocalipse, que tem por Nome: “Vida”, que tem
por Nome: “O Verbo de Deus”.)
E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as
nações; e ele as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que
pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.
E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e
Senhor dos senhores.”
E em Apocalipse 17, do versículo 12 em diante, diz:
“E os dez chifres que viste são dez reis, que ainda não
receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora,
juntamente com a besta.
Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e
autoridade à besta.
Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá.”
Combaterão contra o Cordeiro, mas o que acontecerá? O
Cordeiro os vencerá. E como vocês podem ver aqui a besta? Pois,
diz que entregarão seu poder e sua autoridade à besta. E a besta
com estes reis pelejarão contra o Cordeiro. Contra um Cordeiro. A
besta como todos os reis pelejando contra um Cordeiro. E diz que
o Cordeiro os vencerá.
Já viram algum cordeiro pelejando alguma vez? Mas vamos ver
por quê:
“Porque Ele é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis;
vencerão os que estão com ele (nós, e os que partiram no passado),
chamados, e eleitos, e fiéis.”
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e o inferno lhe segue. Mas do nosso lado, olhamos, e podemos ver
a bandeira de Deus levantada no Monte Sião; e isso nos enche de
alegria, de felicidade e de segurança.
Assim que, estamos tranquilos no Monte Sião, e passaremos à
terra prometida, porque Deus levantou Sua bandeira no Monte
Sião.
“A BANDEIRA DE DEUS LEVANTADA”. No Monte Sião.
Que Deus nos abençoe. Deus nos guarde.
Muito obrigado por vossa amável atenção. E que todos passem
uma boa noite. Será até a próxima sexta-feira se Deus quiser.
Assim que, conosco novamente, Miguel Bermúdez Marín, para
concluir nesta noite.
Quantos têm medo? Ninguém tem medo. Posso ver como vocês
riem na cara do inimigo que virá como um rio, porque vocês
olham a bandeira de Deus levantada no Monte Sião. E quando
olhamos a bandeira de Deus levantada no Monte Sião, podemos rir
do inimigo que virá como um rio. Podemos dizer: “Se Deus abriu
o Mar Vermelho, não abrirá, por acaso, este Jordão tão pequeno,
comparado com o Mar Vermelho?”
Assim que, conhecendo a Escritura, então podemos rir do
inimigo que virá como um rio. Mas vendo a bandeira de Deus
levantada; confiando que Ele é a nossa proteção; e que, com a
bandeira de Deus levantada, a guerra, a batalha, é de Deus. E se é
de Deus, a vitória é nossa.
Deus disse em Deuteronômio (quando lemos esta manhã), que
Deus passaria como um fogo consumidor diante do povo; e então
o povo entraria e realizaria a obra que tinha que realizar; mas seria
Deus quem realizaria essa batalha.
As pessoas viam a parte visível; porém, o invisível era o mais
poderoso. O invisível era quem estava destruindo aos inimigos do
povo hebreu. Portanto, neste tempo final também será assim.
Vocês querem que eu leia onde está?
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M

uito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui
em Cayey, Porto Rico, e também através da linha
telefônica nos diferentes países da América Latina e na
América do Norte também. Para mim é uma bênção muito grande
estar com vocês nesta noite, e ter a oportunidade de lhes dar a
conhecer as coisas que devem acontecer em breve; as coisas que
devem acontecer neste tempo final.
Quero ler em Isaías, capítulo 59, do versículo 19 ao 21. E diz da
seguinte maneira:
“Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua
glória desde o nascente do sol; vindo o inimigo como uma
corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua
bandeira.
E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem
da transgressão, diz o Senhor.
Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor: o
meu espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras, que pus na
tua boca, não se desviarão da tua boca nem da boca da tua
descendência, nem da boca da descendência da tua descendência,
diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre.”
São Paulo falando sobre esta Escritura, na carta aos Romanos,
diz-nos da seguinte maneira (Romanos 11:26).
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Vamos ler um pouquinho antes para que vejamos como esta
Escritura cai diretamente no fim do tempo. Começando em
Romanos 11, versículo 25, diz:
“Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo...”
Vai nos falar de um dos mistérios do Reino de Deus. E vejamos
que corresponde para o fim do tempo o pleno cumprimento deste
mistério.
“...(para que não presumais de vós mesmos): que o
endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos
gentios haja entrado.
E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião
virá o Libertador, E desviará de Jacó as impiedades.
E esta será a minha aliança com eles, Quando eu tirar os seus
pecados. (Agora, diz:)
Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de
vós; mas, quanto à eleição, amados por causa dos pais.
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.”
Agora, podemos ver aqui que esta Escritura se cumpre plenamente no fim do tempo; no tempo onde Deus levantará bandeira
contra o inimigo; porque o inimigo virá como um rio.
“A BANDEIRA DE DEUS LEVANTADA”.
Encontramos ao povo hebreu através do tempo, e temos visto
que o povo hebreu teve muitíssimos problemas; porém, o povo
hebreu tem grandes promessas da parte de Deus. E como lhes
disse esta manhã: as promessas divinas, as bênçãos de Deus, não
são dadas por quão bons são os seres humanos, senão, pelas
promessas divinas que Deus fez. E diz aqui que são muito amados
por causa de seus pais (Abraão, Isaque e Jacó).
Agora, no livro de Josué – porque tudo isto que se passou no
tempo de Josué é tipo e figura do que estaria acontecendo neste
tempo final.
Agora, vejam vocês: quando Josué foi cruzar o Jordão (com o
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dos dentre os gentios primeiramente; e depois, os escolhidos
dentre o povo hebreu.
Este Anjo aparece também em Apocalipse, capítulo 7, versículo
2, com o Selo do Deus vivo, para chamar, juntar selar a cento e
quarenta e quatro mil hebreus após ter concluído seu labor no
meio dos escolhidos dentre os gentios. Assim que, este é o Anjo
com o ministério das Duas Oliveiras: os ministérios de Moisés e
Elias manifestados no fim do tempo.
É o ministério final da parte do Senhor Jesus Cristo, o qual Ele
levanta neste tempo final. E será o Senhor Jesus Cristo em Seu
Anjo Mensageiro, manifestando-se, para fazer frente à situação
final. E será o Senhor Jesus Cristo se levantando no fim do tempo
com Seu Anjo Mensageiro, e trazendo a Seus filhos as bênçãos
que Ele prometeu para o fim do tempo. Será a bandeira do Senhor
levantada no Monte Sião.
E quando nós olhamos ao Monte Sião e podemos ver a bandeira
de Deus levantada, não importa como o inimigo venha. Diz que no
fim do tempo vem como um rio, mas com Deus com Sua bandeira
levantada no Monte Sião, teremos a proteção divina e passaremos
à terra prometida conforme a promessa de Deus.
Ele fez estas promessas. Ele disse que ante a Trombeta Final os
mortos em Cristo se levantarão; e os que estivermos vivos seremos
transformados. Mas antes de passar a essas promessas da terra
prometida espiritual teremos estes obstáculos; teremos um Jordão
diante de nós: o inimigo como um rio, para impedir que recebamos
essa bênção da terra prometida.
Mas Deus sabia que teríamos esses problemas. Por isso foram
tipificados lá no Jordão; e em diferentes tipos e figuras. Mas se lá
foi obtida a vitória é porque aqui ela seria obtida.
Assim que, não olhamos ao inimigo que virá como um rio para
termos medo. Estamos vendo aqui na Escritura que o inimigo virá
sobre um cavalo amarelo; e esse cavaleiro tem por nome “Morte”,
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Era um ministro de Moisés, ensinado em toda a Palavra de
Deus para realizar uma grande obra e passar o povo a outro lado, e
repartir a herança ao povo. Porque o povo era herdeiro dessa terra,
mas essa herança não tinha sido repartida.
Assim também nós: somos herdeiros de Deus e coerdeiros com
Cristo Jesus, nosso Senhor, de toda a herança de Deus. Porém,
essa herança não foi repartida aos filhos de Deus. Mas no fim do
tempo passaremos à terra prometida; e a cada um será repartida
sua herdade, sua herança. Assim que, é uma promessa para cada
um de nós. Por isso diz que o Filho do Homem virá com Seus
Anjos, e então pagará a cada um conforme seja sua obra.
Assim que, neste tempo final no qual estamos vivendo, teremos
que enfrentar a realidade que está simbolizada aqui na Escritura.
Pois nós estamos no tempo da colheita, da ceifa. Portanto, nos
encontramos com esses obstáculos. Mas se o povo hebreu passou
ao outro lado, nós também passaremos à terra prometida.
Assim que, o Jordão (a morte) que virá sobre esse cavalo amarelo não terá poder sobre nós. E as pragas que hão de vir...
Vejam vocês: aqui em Apocalipse 9, versículo 1 em diante, diz:
“E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do
céu caiu na terra; e foi-lhe dada a chave do poço do abismo.
E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a
fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço
escureceu-se o sol e o ar.
E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra; e foi-lhes dado
poder, como o poder que têm os escorpiões da terra.
E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a
verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens
que não têm nas suas testas o selo de Deus.”
Vê você por que é tão importante receber o Selo do Deus vivo
que traz o Anjo do Senhor Jesus Cristo (o Anjo com o Selo do
Deus vivo) que chama e junta a todos os escolhidos? Os escolhi-
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povo) para passar à terra prometida, nos é dito em Josué, capítulo
3, do versículo 11 em diante:
“Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o
Jordão diante de vós.
Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, de cada
tribo um homem;
Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos
sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra,
repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão,
e as águas, que vêm de cima, pararão amontoadas.
E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas, para passar
o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do
povo.
E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus
pés se molharam na beira das águas (porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa)...”
Agora, vejam vocês: o Jordão transbordava em todo o tempo da
ceifa; e o Jordão representa, simboliza a morte.
“...pararam-se as águas, que vinham de cima; levantaram-se
num montão, mui longe da cidade de Adão, que está ao lado de
Zaretã; e as que desciam ao mar das campinas, que é o Mar
Salgado, foram de todo separadas; então passou o povo em frente
de Jericó.
Porém os sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, pararam firmes, em seco, no meio do Jordão, e todo o Israel
passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão.”
Agora, o que significa tudo isto para nós? Pois, assim como o
povo hebreu estava por passar o Jordão e chegar à terra prometida,
nós que esperamos passar à terra prometida do novo corpo (do
corpo eterno) e também à terra prometida do glorioso Reino Milenial, temos que compreender que há um Jordão por atravessar; e
esse Jordão é nada menos que o inimigo que se levantará.
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Ele está representado aqui em Apocalipse, para se levantar
contra o povo de Deus; para tratar de impedir que o povo de Deus
passe à terra prometida.
Portanto, sempre há um obstáculo, um impedimento para obter
as bênçãos de Deus – o que Deus prometeu para Seu povo. Mas
aqui temos a promessa de que o Jordão se abrirá. Portanto, haverá
passagem para a terra prometida para todos os filhos de Deus.
Agora, diz que no tempo da ceifa o Jordão (que representa a
morte) transbordava.
Agora, vejamos aqui. A Escritura que tivemos, diz: “Vindo o
inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor
arvorará contra ele a sua bandeira.”
E vimos que, quando nos fala disto, nos diz: “E virá o Libertador a Sião.” A Segunda Vinda do Senhor a Sião (que é Sua Noiva,
Sua Esposa, Sua Igreja verdadeira) é a bandeira que Deus levanta
para combater o inimigo que virá como um rio no fim do tempo.
Em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 7 ao 8, aqui temos ao
inimigo que virá como um rio. Diz:
“E, havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal,
que dizia: Vem, e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado
sobre ele tinha por nome Morte; e o inferno o seguia; e foi-lhes
dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e
com fome, e com peste, e com as feras da terra.”
Aí tem por nome: “Morte”, e o inferno lhe segue. O Jordão, a
morte, o diabo encarnado no anticristo, no homem do pecado no
fim do tempo – como aquele Jordão – para tratar de impedir a
passagem à Vida eterna, a passagem ao corpo eterno e ao glorioso
Reino Milenial de todos os filhos de Deus. Ou seja, o inimigo se
levantará no fim do tempo e vai produzir isso que conhecemos
como “o aperto” da Noiva, dos escolhidos; mas Deus terá Sua
bandeira levantada no Monte Sião. E Sua bandeira é a Segunda
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Vinda do Senhor, do Filho do Homem, como Leão da Tribo de
Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Agora, em Apocalipse 22:17, podemos ver ao Espírito de Deus:
“E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem.
E quem tem sede, venha; e quem quiser, tome de graça da água da
vida.”
Aí temos ao Espírito de Deus com a bandeira levantada no
Monte Sião, dando a oportunidade de Vida eterna a todos os seres
humanos; dando-lhes a gloriosa oportunidade de passarem ao
outro lado do Jordão. Porque lhes oferece Vida: “Venham! E
tomem da Água da Vida gratuitamente.”
Portanto, a bandeira de Deus se levanta no fim do tempo sobre
o Monte Sião para enfrentar a situação que tratará de impedir a
passagem à terra prometida do novo corpo e do glorioso Reino
Milenial que está todo preparado. O novo corpo e a terra prometida, o glorioso Milênio – tudo está pronto para os filhos de Deus.
Porém, teremos uma luta, um impedimento; mas no Nome do
Senhor e com a bandeira do Espírito de Deus em alto, passaremos
ao outro lado do Jordão e herdaremos a terra prometida!
Josué é tipo do Espírito Santo no fim do tempo realizando Sua
Obra para passar o povo ao outro lado do Jordão, à terra prometida. Josué é tipo e figura do Espírito Santo em Seu último Mensageiro.
Levantando bandeira contra o inimigo. Vejam vocês: foi Josué
quem venceu a todos os inimigos ao outro lado; e também, os que
estavam antes de cruzarem o Jordão, ele os venceu também.
Mas, e não foi Moisés? Quando Moisés estava, pois era a
pessoa encarregada do povo; mas Josué também estava à frente do
povo, trabalhando com o povo e lutando com o povo; e era ministro de Moisés. Assim que, vejam vocês a quem Deus tinha para
passar o povo ao outro lado do Jordão; e em quem se manifestaria;
e o qual seria tipo e figura do Mensageiro final.

