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Amanhã nos veremos novamente neste mesmo lugar. E com vocês
que estão em outras nações, através do satélite ou da internet estarei
com vocês.
Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E continuem passando uma
tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo com
vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar. Orem muito
para que Deus nos ajude a todos neste tempo final.
Recordando que este é o tempo mais difícil para a Igreja do Senhor
Jesus Cristo. É o tempo paralelo ao tempo de Noé, de Abraão e Ló,
também do Senhor Jesus Cristo. É o tempo em que tudo parecerá – vai
parecer que vai terminar tudo; ou seja, que será o tempo em que a Igreja
do Senhor Jesus Cristo vai se sentir fraca. Mas o tempo em que vai se
sentir fraca será o tempo em que virá a transformação, a Adoção, que é
a transformação, a Adoção do corpo; e então teremos corpos
glorificados.
Recordem: no tempo em que Cristo se sentiu mais fraco (esteve mais
fraco, até que o crucificaram) foi o tempo mais glorioso, porque então
veio a ressurreição em corpo glorificado; foi glorificado, e então tudo se
tornou maravilhoso para Cristo e Seus discípulos. Por aí tem que passar
também a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final.
Por isso Ele disse... O reverendo William Branham disse que virá um
tempo de aperto para a Igreja do Senhor Jesus Cristo; mas esse será o
tempo em que a Terceira Etapa vai ser manifestada; e o que vimos em
parte manifestado no reverendo William Branham, será manifestado em
toda sua plenitude. E isso corresponde ao cumprimento da Visão da
Tenda.
...Continuei falando porque não vi que o reverendo José Benjamin
Pérez tinha se aproximado. Portanto, recordem: este é o tempo mais
difícil para a Igreja do Senhor Jesus Cristo; mas também o tempo mais
glorioso, porque então será o poder de Deus para se manifestar na Igreja
do Senhor Jesus Cristo. Portanto, este é um tempo em que é preciso ser
prudente; é preciso ser prudentes tanto em nossas ações como em nosso
falar; ser prudentes com o que falamos e com o que fazemos. (UM
SINAL QUE NÃO PODE SER PASSADO POR ALTO – Sábado, 03
de Março de 2012, Cayey, Porto Rico)
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Recordem que este é um tempo de coroação (o que vem), e vejam
um sinal aqui, falando de Jesus, diz:
“O golpeavam (diz) todos eles passaram, pararam com suas varas e
golpeavam na cabeça (a Cristo, quando os soldados...) E diziam: diznos quem foi que te golpeou?... Ele sabia quem lhe havia golpeado.
Claro que Ele sabia! Vêem? Mas Seu ministério estava se preparando
para ser coroado. Sempre chega a esse ponto onde parece realmente
débil, como que quase se foi; e então Deus o coroa.”
Depois dessa etapa que parecia a mais fraca, em que o injuriam, o
golpeiam, o esbofeteam, arrancam-lhe a barba (ou parte, ou toda), tiram
Sua túnica, tiram parte de Sua veste (alguns dizem que toda), repartemna entre os soldados, açoitam-no (também o haviam açoitado; já estava
todo desfigurado) e o crucificam; e para o cúmulo, depois lhe enfiam
uma lança no lado do peito; jorra Sangue e água; o Sangue e a água se
separaram (o que ocorre por um sofrimento grande onde o coração pode
explodir, ou, onde o coração explode); e depois, sepultado.
E todos pensaram: “O homem se acabou. Acabamos com Ele.” Mas
com a ressurreição, glorificado, e depois, coroado como Rei dos Céus e
da Terra.
Vêem? A coroação vem depois de uma etapa difícil. Assim foi para
Jesus, para Moisés, para os diferentes homens de Deus. Bom, que Deus
lhes abençoe e lhes guarde, e que em breve a Igreja do Senhor seja
coroada, cada crente em Cristo seja coroado com a coroa da Vida eterna
(com a glorificação) e todos possamos ir com Cristo à Ceia das Bodas
do Cordeiro. (CRISTO PREGANDO ÀS ALMAS ENCARCERADAS
QUE FORAM DESOBEDIENTES NO TEMPO DE NOÉ – Sábado,
23 de Abril de 2011, Villahermosa, Tabasco, México)
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Já temos visto o cumprimento destas profecias, pelo qual, nossa
Redenção está perto. A Redenção é a Adoção, a coroação para cada
crente em Cristo, a coroação para o Corpo Místico de Cristo, a coroação
para a Mensagem do Último Dia, a coroação para o ministério do
Último Dia e a coroação para o Mensageiro e seu povo do Último Dia.
Portanto, este é o tempo mais glorioso de todos os tempos; é um
tempo paralelo ao tempo de Noé. Porque Cristo disse que como foi nos
dias de Noé, assim será a Vinda do Filho de Homem; e como foi nos
dias de Ló, assim será a Vinda do Filho de Homem; assim será o dia em
que o Filho de Homem se manifestará, se revelará, se dará a conhecer.
Portanto, este é um tempo para a coroação de cada crente em Cristo
com a adoção do corpo: a glorificação; e para a Igreja do Senhor Jesus
Cristo a coroação como Corpo Místico, com uma Era de Coroa: a Era
de Pedra Angular, a Era onde será efetuada a Adoção de cada crente em
Cristo; porque nas Eras passadas – em nenhuma das Eras passadas se
efetuou a coroação, em nenhuma das Eras passadas se efetuou a Adoção,
ou seja, a transformação dos vivos em Cristo e a resurreição dos mortos
crentes em Cristo, porque não era para aquelas Eras; é para este
tempo. (VOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO – Sábado, 16 de Abril de
2011, Austin, Texas, Estados Unidos)

anos atrás, e, portanto, vai se fazer uma realidade em algum lugar; e
haverá pessoas (ministros e congregações) que estarão respaldando esse
projeto divino; estarão respaldando com suas orações e colaborando em
todas as formas para que se faça realidade a Visão da Tenda; estarão
orando para que Deus realize o que Ele prometeu.
Estamos num tempo muito, mas muito importante no Programa
Divino. Mantenha-se trabalhando na Obra do Senhor, mantenha-se
trabalhando no Programa de Deus para o nosso tempo, e mantenha-se
fiel a Cristo todos os dias da vossa vida; e evangelizando, levando o
Evangelho de Cristo para que assim Cristo chame e junte todas as Suas
ovelhas, até a última ovelha do Senhor.
E quando terminemos nossos dias na terra, os que estejamos vivos
em Sua Vinda e na ressurreição dos mortos em Cristo, pois seremos
transformados e iremos com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
Portanto, estejamos firmes com Cristo. Para este tempo Ele se
converterá no Leão da Tribo de Judá quando termine Sua Obra de
Intercessão no Céu, e sendo assim, tenha entrado a Seu Corpo Místico
de crentes até o último eleito, até o último que faria parte da Igreja do
Senhor Jesus Cristo. (O REI CAVALGANDO SOBRE UM JUMENTINHO – Domingo, 17 de Abril de 2011, Cayey, Porto Rico)

Portanto, a promessa é que terá uma adoção, que terá um tempo de
adoção, de coroação para os crentes em Cristo como indivíduos, para a
Igreja do Senhor Jesus Cristo como Corpo Místico de crentes, para o
ministério do Último Dia, para a Mensagem do Último Dia e para o
Mensageiro do Último Dia. Agora, quando Cristo esteve ao final onde
cumpriria a promessa (a maior profecia) onde seria efetuada a
Propiciação, onde seria efetuada a Expiação, onde se cumpriria, se
materializaria a morte ou sacrifício do Cordeiro pascoal, do qual João
Batista disse: “Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do
mundo.” (São João, capítulo 1, verso 28 ao 36); agora vejam, quando
Jesus chegou ao tempo onde tinha que ser crucificado para cumprir a
maior missão que lhe fora encomendada, chegou a um tempo onde Seu
ministério se via muito fraco; estava sendo perseguido por todos os

Portanto, estamos vivendo num tempo muito importante que não
podemos deixar passar por alto o sinal, ou os sinais que Deus disse que
estariam se cumprindo para o tempo final, para o Último Dia. E que
quando víssemos todas estas coisas acontecerem, levantássemos nossas
cabeças ao Céu, porque nossa Redenção está perto. Nossa Redenção
será a Redenção do corpo, a transformação de nossos corpos, para
termos corpos eternos, glorificados, com Vida eterna, iguais ao corpo
glorificado de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Portanto, não podemos deixar passar esse sinal que Deus disse –
esses sinais que Deus disse que estarão na Terra, que juntos cumprirão
as promessas de Deus para este tempo final. Que as bênçãos de Cristo,
o Anjo do Pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim; para
vocês que estão presentes e para os que estão em outras nações.
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Nunca se aparte de Cristo. Apartar-se de Cristo significa apartar-se
do Sangue que limpa ao ser humano de todo pecado; significa apartarse do Novo Pacto e do Sangue do Novo Pacto que é o Sangue de Cristo.
Cristo mesmo disse que o Seu Sangue era o Sangue do Novo Pacto
lá na última ceia que teve com Seus discípulos em São Mateus, capítulo
26, verso 26 ao 29.
Apartar-se de Cristo é apartar-se da Vida eterna; apartar-se de Cristo
é apartar-se de Deus. Portanto, mantenha-se firme em Cristo. Nunca
negue a Cristo. Nunca negue o Evangelho de Cristo, nunca negue as
cartas apostólicas que contêm também a explicação das doutrinas do
Cristianismo. Mantenha-se firme, crendo na Palavra de Deus, crendo no
Evangelho, e seguindo-lhe, e servindo-lhe todos os dias da vossa vida.
“E não temais, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o
Reino”, diz Cristo aos crentes nele. Se alguém trata de apartá-lo do
Caminho de Cristo, não preste atenção nele. Se não puder ajudá-lo para
que se encaminhe novamente no Caminho de Deus, pois, entonces
deixe-o tranqüilo, e não preste atenção a quem trate de lhe apartar do
Camino de Deus. E nunca tropece em nada e por nada em sua vida. Siga
a Cristo; não importa os problemas que venham às igrejas, como vieram
no tempo de Jesus e dos apóstolos.
Seguir a Cristo significava a morte para os crentes em Cristo (para os
apóstolos, aos quais mataram, exceto ao apóstolo João). Mas São Paulo
dizia: “Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro.” Portanto, nunca
se aparte de Cristo. Mantenha-se servindo a Cristo todos os dias da
vossa vida. Se alguém tratar de apartá-lo do Caminho de Deus, do
Programa de Deus para o nosso tempo, não preste atenção nele.
É importante que você saiba como atuar quando vem essas
perseguições e quando vem momentos difíceis. Recordem que o
reverendo William Branham disse que a Terceira Etapa na qual Deus
em toda Sua plenitude se manifestará, virá, será numa Grande TendaCatedral, e também será num tempo no qual virá um aperto para os
crentes em Cristo.
Portanto, essas coisas acompanham a essa Terceira Etapa que virá
numa Grande Tenda-Catedral; foi falada pelo reverendo William
Branham porque ele viu em visão essa Grande Tenda-Catedral muitos
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lugares; alguns dos que estavam com Ele deixaram de segui-lo; e
muitos falando negativamente contra Jesus Cristo. Chegou a uma etapa
muito fraca; e ainda, quando o tomam preso e o levam para ser julgado,
a Mensagem e o Mensageiro se vêem na etapa, na hora mais fraca para
Ele e Sua Mensagem; e parecia que tudo terminaria ali, que tudo ia
terminar para Jesus Cristo e Sua Mensagem; porque essa era a etapa que
se via a mais fraca de todas as etapas da vida de Jesus Cristo, e onde
parecia que Seu Ministério desapareceria.
Mas com Sua morte, sepultamento e resurreição, depois subiu ao
Céu para herdar o Trono de Deus e Reino Celestial de Deus; e nesse
Reino Celestial está incluído cada planeta, e, portanto, o planeta Terra.
E agora o temos adotado no Trono de Deus como Rei dos Reis e
Senhor dos Senhores; glorificado, adotado. E adotado como Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores no Reino Celestial de Deus; sentou-se à
destra de Deus como Ele tinha dito.
Tudo isso ocorreu em um ciclo divino que corresponde ao cincuenta,
porque o cinquenta corresponde à Era de Pedra Angular sempre, em
todos os tempos. E agora, chegamos a um ciclo divino onde temos a
promessa que um novo Pentecostes será efetuado. Portanto, sendo que
pentecostes significa cinquenta, você só encontra o cinquenta na Igreja
na etapa de Era de Pedra Angular; esse é o número que corresponde à
Era da Pedra Angular. (VOSSA REDENÇÃO ESTÁ PERTO – Sábado,
16 de Abril de 2011, Austin, Texas, Estados Unidos)
Portanto, temos que estar bem atentos; vem uma Adoção: a
Redenção do corpo; vem uma coroação para a Igreja: a coroação da
Igreja com uma Era de Pedra Angular, e a coroação da Igreja com a
Vinda do Senhor, e a coroação para o ministério e Mensageiro do
Último Dia, correspondente à Era da Pedra Angular. Agora, há um sinal
grande de quando chega esse tempo, de quando é o tempo para essa
Adoção. Para Cristo (quando foi adotado, e ia ser adotado no Céu no
Trono de Deus, sentando-se no Trono de Deus, e ia ser adotado também
tendo um corpo glorificado, sendo glorificado) veio, entrou e chegou a
uma etapa onde parecia que Ele e Seu Ministério estavam por terminar;
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Seu Ministerio e Ele chegaram a uma etapa de aparente debilidade. Mas
recordem que assim também ocorreu com São Paulo: chegou uma etapa
muito fraca em seu ministério, onde depois o mataram, o decapitaram.
Assim também é em todos os tempos. O tempo para a Adoção ou
coroação de um ministério, de um mensageiro, de uma igreja, é o tempo
onde se chega ao ciclo ou etapa mais fraca; mas depois Deus coroa,
adota ao individuo ou à Igreja ou à Mensagem; as três coisas são
realizadas ao mesmo tempo.
E agora, vejamos o que o reverendo William Branham diz na
Mensagem: “Nomes Blasfemos”. Diz:
“Eu não penso que Demas se foi ao mundo (este foi o que deixou a
Paulo; isso está na Escritura)... Eu não penso que Demas se foi ao
mundo. Demas era... Vocês conhecem a história. Ele era uma pessoa,
uma pessoa grande, uma grande... ou, era de uma grande família, de
uma grande família rica (e diz)... Ele era... Vocês conhecem sua
história. Ele era de uma família rica. E ele queria ir com o resto do
mundo, e ele queria ir com o resto da multidão. Mas Paulo... Pobre
Paulo... O que era? Deus sempre permite a um ministério ficar assim, e
depois o coroa. Ele permitiu que Jesus chegasse a uma situação... Veja
lá... Quando Ele pôde ressuscitar aos mortos, quando Ele pôde fazer
qualquer coisa que quisesse; e permitir que um soldado romano
arrancasse a barba de Seu rosto, e cuspisse em Seu rosto! Bateram nele.
Puseram um trapo em torno de sua face, e disseram: ‘Agora... (tu sabes)
me dizem que Tu és um profeta...” Todos eles se pararam ao redor com
uma cana (ou seja, com um pau) e o golpearam na cabeça, e disseram:
‘Agora diga-nos: quem te golpeou?’ Ele sabia quem o golpeara.
Certamente Ele sabia! Vêem? Mas Seu Ministério estava a ponto de ser
coroado. Sempre chega no ponto onde parece como que está bem, bem
fraco, por se acabar (ou seja, sempre chega ao ponto em que parece
que está bem fraco), em que parece que está fraco, pronto para se
acabar (pronto para se acabar esse ministério – diz:) então Deus o
coroa. Oh! Senhor! Permita que aconteça assim! Permita que assim
ocorra, Senhor!”
E agora, podemos ver que para o Último Dia, assim como chegou
uma etapa em que o Ministério de Cristo (e o próprio Cristo)
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aparentavam estar muito fracos (Ele e o Ministério), e depois
encontramos que Deus o coroou; Ele cumpriu tudo o que tinha que ser
cumprido, realizando a Obra de Redenção... (VOSSA REDENÇÃO
ESTÁ PERTO – Sábado, 16 de Abril de 2011, Austin, Texas, Estados
Unidos)
Portanto, para o Último Dia haverá um grupo (não grande) que
estará recebendo a Chuva Tardia e a Chuva Temporã; as duas Chuvas
ao mesmo tempo; duas Chuvas de ensinamento: Evangelho do Reino e
Evangelho da Graça. Portanto, esse grupo verá a repetição dessa
profecia. Estamos no tempo em que essa profecia se fará uma realidade
no meio do povo de Deus.
Agora, encontramos que para os dias de Jesus e de João Batista
também (e de Moisés também em seu tempo) e de outros homens de
Deus, quando chegava o tempo para uma bênção maior para a pessoa,
para Deus coroar esse ministério dessa pessoa, seu ministério chegava a
uma etapa que parecia ser a mais fraca; e parecia que esse ministério ia
desaparecer. E estando nessa etapa que parecia ser a mais fraca de todas,
Deus coroava esse ministério.
Assim foi no passado. Vejam João Batista; vejam também a Jesus
em Sua etapa mais difícil; mas vejam, Seu Ministério foi coroado; Ele
foi coroado no Céu; foi coroado, sentou-se à destra de Deus no Céu. E
encontramos também a São Paulo: chegou uma etapa tão fraca em seu
ministério, que dizia: “Demas me deixou, e Alexandre, o latoeiro, me
causou muitos males.” E assim por diante. São Paulo havia ficado só, e
mandava buscar alguns dos ministros companheiros que o conheciam,
para que o acompanhassem.
Quando o ministério chega a uma etapa em que parece muito fraco,
parecendo que esse ministério já vai desaparecer, Deus o coroa. Que
seja assim neste tempo final; e vai ser assim. Portanto, cada um de
vocês se mantenha firme no Evangelho de Cristo; nunca deixem a
Cristo. Cristo diz: “Quem me confessar, eu o confessarei diante do meu
Pai que está nos Céus. Mas quem me negar, eu o negarei diante do meu
Pai que está nos Céus.”

