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Catedral; e aí me verão de novo. Vos amo muito. Que Deus lhes
abençoe. (8:25 AM)
...A vitória está garantida. Adiante! Adiante! Jovens, crianças
e adultos. Adiante! Adiante! Adiante! Adiante! Estamos na
Terceira Etapa. Adiante! Adiante! Deus lhes abençoe e lhes
guarde; e vos utilize grandemente em Sua Obra. (10:00AM)

Montagem e Tradução: A LUZ DO NOVO DIA
Campo Largo, Paraná, Brasil
www.aluzdonovodia.com.br
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O ANO NOVO
Domingo, 1º de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Agora, estando em ano novo para os gentios (na maioria das
nações gentias), onde se começa um novo ano em todas as esferas
da sociedade dos povos gentios que possuem o cristianismo,
podemos ver que, para os judeus, o ano novo é o dia 1º do mês de
Tishrei, do calendário judaico, o qual algumas vezes é em
setembro e, em outras vezes, é em outubro.
Agora, o sétimo mês tem as outras três festas que prosseguem
à Festa de Pentecostes: a quinta festa é a Festa das Trombetas
(como lhes disse anteriormente); e essa Festa é para o judeus,
onde são convocados com a Trombeta da Festa das Trombetas, e
reunidos, para depois serem reconciliados com Deus e, para mais
adiante, o Reino de Deus ser estabelecido, ser restaurado ao povo
hebreu. Porque o Reino de Deus na Terra é o Reino de Davi, e o
Trono terreno de Deus é o Trono de Davi.
Bênção grande tem o povo hebreu! Bênção grande e privilégio
grande têm os judeus nessas três festas restantes, cuja primeira já
está por começar: a Festa das Trombetas, onde Deus é o Rei e
Juiz de todos os seres humanos, onde Deus chamará todos os
seres humanos a juízo.
Em Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 em diante, diz:
“Eis que vem o dia grande e terrível de Jeová...”
Em outras versões diz: “do Senhor” ou “do Eterno”. E
Malaquias nos diz aí que será um dia terrível.
Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 em diante:
“Porque eis que vem o dia ardente como um forno, e todos os
soberbos e todos os que cometem maldade serão como estopa; e
aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos; de
sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo.”
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Esse é o tempo da grande tribulação ou “aperto de Jacó” que
está por começar em algum tempo muito próximo, que pode ser
este mesmo ano 2017 para os gentios, e cinco mil e tanto para os
judeus; ou seja: 5777.
Para os judeus, o ciclo do novo ano que começou em outubro
passado (do ano passado), é o ano novo judeu; e muitos judeus
proclamam que esse será o tempo messiânico para a vinda do
Messias, do Filho de Davi, do Rei de Israel. Pode ser possível que
as esperanças de Israel se façam uma realidade neste ciclo de um
novo ano, porque todos os sinais estão sendo cumpridos neste
tempo final.
Estaremos vendo, à medida que forem passando os dias, o que
Deus fará. Porque quando os judeus virem ao Senhor vindo por
Sua Igreja, dirão: “Este é o que nós estamos esperando!” Porém,
Ele vem por Sua Igreja, para lhe dar a fé de Rapto, a fé para
sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do
Cordeiro, à sétima dimensão – a dimensão de Deus. Estamos num
tempo de entrelace de uma festa (a Festa de Pentecostes) com a
Festa das Trombetas.
Este é o tempo para Israel despertar à realidade do Programa
Divino correspondente a este tempo final para os judeus sob a
Festa das Trombetas, onde o ministério de Elias estará chamando
e juntando a Israel e preparando-o para a vinda do Senhor a Israel;
para a vinda do Filho de Davi, do Rei de Israel.
Portanto, Israel estará em alerta neste novo ano que, para eles,
começou pelo mês de outubro passado; e para o cristianismo, o
novo ano começa hoje, 1º de janeiro de 2017.
Estamos em um tempo muito importante para os cristãos; e
também é um tempo muito importante para os judeus. É tempo de
despertar.
Lembram-se da parábola das dez virgens? “À meia-noite se
ouviu um clamor: ‘Eis que o Esposo vem! Saí a recebe-lo!’”
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Que Deus te abençoe, Miguel. E a cada ministro: que Deus lhe
abençoe. E às congregações: que Deus lhes abençoe grandemente.
No Nome do Senhor Jesus Cristo.

O ENVIADO DO PAI
Sexta, 15 de Dezembro de 2017, Cayey, Porto Rico
...O que é o Sexto Selo (as Duas Oliveiras, Moisés e Elias)
para os judeus, é o Sétimo Selo (a Vinda do Senhor) para o
cristianismo. Tão simples assim.
Portanto, é importante estar despertos espiritualmente, esperando o cumprimento das profecias correspondentes a este tempo
final.
Os crentes em Cristo devem estar alertas, porque o mistério da
Segunda Vinda de Cristo será aberto ao público em algum
momento; e aí terminará a misericórdia, porque se fecha a Porta
da misericórdia divina para a Dispensação da Graça, e se abrirá a
Porta da Dispensação do Reino, onde entrarão judeus do povo
hebreu: doze mil de cada tribo, dos filhos de Israel.
Portanto, estejamos alertas; com nossos olhos espirituais bem
abertos, porque em breve se abrirá o mistério da Segunda Vinda
de Cristo para o cristianismo, e da Vinda dos ministérios de Elias
e Moisés para os judeus.

PALAVRAS DO DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO
Domingo, 13 de Agosto de 2017, Cayey, Porto Rico
...Quando virem a esse Profeta Mensageiro do Sétimo Selo
estarão vendo a Vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo
as profecias da Terceira Etapa na Visão da Grande Tenda
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PALAVRAS DO DR. WILLIAM SOTO SANTIAGO
Domingo, 03 de Setembro de 2017, Cayey, Porto Rico

Hoje, domingo, três de setembro de 2017, é para mim uma
benção grande dirigir-me a vocês para saudá-los no Nome do
Senhor.
Estamos em um tempo em que os sinais nos céus estão se
cumprindo, como o eclipse do qual Cristo falou: de que o sol se
escureceria e a lua não daria seu resplendor. Sempre que ocorre
esse fenômeno celestial, está anunciando a Vinda do Filho do
Homem com a Espada que sai de Sua boca.
É uma benção grande para mim, dizer que estamos vivendo
no fim do tempo, e que temos que estar preparados para receber a
fé para sermos transformados, a qual está no cumprimento da
Visão da Tenda, chamada: “a Terceira Etapa”, onde virá a fé para
sermos transformados e raptados, e levados à Ceia das Bodas do
Cordeiro.
Estamos em um tempo muito importante.
No mês de junho já havia me dito que tinha chegado o tempo
de partir, mas por amor aos escolhidos lhe pedi mais tempo para
estar com vocês; porque se eu fosse sozinho, vocês ficariam
passando pela grande tribulação.
Portanto, pedi mais tempo ao Senhor; e me foi concedido
mais tempo para estar com vocês. O caso era que já tinha que
partir, mas como a Ezequias (o rei de Judá) foram acrescentados
15 anos, a mim me foi acrescentado mais tempo para continuar
com vocês até terem a fé para serem transformados e poderem ser
levados à Ceia das Bodas do Cordeiro. Nunca desejei me
apresentar sozinho lá, mas com todos vocês, na presença do
Senhor, para a Ceia das Bodas do Cordeiro. Assim que, foi-me
concedido mais tempo; até chegar a completar o labor que
corresponde a este tempo final.
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Estamos em um tempo de um despertamento espiritual para a
alma e o espírito de todos os seres humanos, para garantir nosso
futuro eterno no Reino de Deus com vida eterna.
Brevemente se fechará a Dispensação da Graça, quando o
último escolhido entre para formar parte do Corpo Místico de
Cristo, recendo-o como seu Salvador; e depois, todo o programa
de Deus na Terra passará ao povo hebreu no cumprimento da
Festa das Trombetas.
Portanto, estejamos preparados neste tempo, porque, de um
momento a outro se fecha a Porta da Dispensação da Graça; de
um momento a outro termina a Festa de Pentecostes e, o que
haverá será: a Vinda do Senhor como Leão da Tribo de Judá,
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e como a Estrela
Resplandecente da Manhã; e será de bênção para todos os crentes
em Cristo.
Mas para os que rejeitaram a Salvação, será de tristeza, porque
terá terminado o tempo da misericórdia de Deus, e terão que
enfrentar o tempo em que o Senhor estará como Juiz e como Rei
de toda a Terra para julgar a raça humana (as nações, os
indivíduos). Estamos em tempos proféticos. Sendo cumpridos
estes tempos proféticos.
...Portanto, isto é o que há para os que vão ser transformados e
levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro, e para os que
morreram fisicamente, crentes em Cristo. Estas são as promessas
que há para este tempo final: promessas de grandes bênçãos que
se cumprirão para nos preparar para irmos à Ceia das Bodas do
Cordeiro e Israel receber ao Filho de Davi, ao herdeiro do Trono
e Reino de Davi – um descendente de Davi.
Portanto, estejamos preparados, porque não sabemos quando
se fechará a Porta da Dispensação da Graça e se fechará a Era, ou
se fechará a festa de Pentecostes e se abrirá a festa das Trombetas.
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Quando se abrir a festa das Trombetas terá terminado a
Dispensação da Graça e o Senhor já não estará como Intercessor,
como Sumo Sacerdote, mas como Rei e Juiz de toda a Terra; o
qual está muito perto.
Não sabemos quantos dias, semanas, meses ou anos faltam
para se fechar a Porta da Dispensação da Graça e se abrir
plenamente a Porta da Dispensação do Reino para os judeus.
Portanto, há uma benção grande para os crentes em Cristo; e há
uma benção grande para os judeus neste tempo final.

A PEDRA COM UM NOME NOVO – Introdução
Sexta, 06 de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Portanto, temos grandes promessas de grandes bênçãos para
este tempo final, onde receberemos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
O reverendo William Branham diz que quando Cristo subiu ao
Céu vitorioso, recebeu um Nome novo. O próprio Cristo diz que
recebeu um Nome novo. Esse Nome (Ele, o Anjo do Pacto) usará
na Vinda do Anjo do Pacto com os crentes que partiram, os quais
buscará no Paraíso (a sexta dimensão) e os trará à Terra, onde
lhes dará um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado; e
isso será a ressurreição dos mortos em Cristo.
E os que vivemos, e permaneçamos vivos até esse momento,
seremos transformados; para o qual, receberemos a fé para
sermos transformados e levados com Ele à Ceia das Bodas do
Cordeiro. A fé para ser transformados gira em torno da Vinda do
Senhor para o Último Dia com esse Nome novo que Ele diz ter
recebido. Virá com os santos ressuscitados, como Rei dos Reis e
Senhor dos Senhores, sendo assim, para estabelecer o Reino de
Davi e Trono de Davi com os judeus, os quais O estão esperando.
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Portanto, sabemos também que os crentes em Cristo reclamam
a seus familiares para Salvação e Vida eterna; e os verão depois
na Vida eterna com eles; porque lá também estarão em família.

BUSCANDO A DEUS NO TEMPO EM QUE SE VIVE
Domingo, 07 de Maio de 2017, Madri, Espanha
...Portanto, é importante buscar a Deus no tempo em que se
está vivendo para aí estar com Deus; Deus com a pessoa; vivendo
em harmonia com a Palavra de Deus.
Recordem que Deus diz... O próprio Cristo diz: “Não me
escolhestes vós a mim; eu vos escolhi”. [São João 15:16].
Por isso os crentes em Cristo são chamados: “os eleitos do
Senhor”. Também são chamados: “os escolhidos”. Escolhidos
desde antes da fundação do mundo. São chamados também: “os
predestinados”; nascidos já para esse propósito. Desde antes da
fundação do mundo escolhidos, eleitos, e predestinados para
serem filhos e filhas de Deus.
Portanto, filhos e filhas de Deus que formam o Corpo Místico
de Cristo: este é o tempo para cada filho de Deus, cada pessoa
escrita no Céu, buscar a Deus neste tempo que nos tocou viver; e
permanecer nele, em Seu Programa, em Sua Palavra prometida
para este tempo final.
Porque são os escolhidos que verão o cumprimento da Palavra
prometida para nosso tempo; porque terão buscado e encontrado
o tempo que lhes toca viver: a Era, a Festa que lhes toca viver; e
conhecerão o que Deus prometeu fazer em nosso tempo; e o
verão fazendo-o.
E será confirmado que Deus os chamou; que são escolhidos; e
que estão sendo preparados para ser transformados e levados com
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
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tempo então já não haverá oportunidade de Salvação para as
pessoas, porque já terá se completado a Igreja do Senhor Jesus
Cristo e já não haverá Sangue sobre o propiciatório no Templo
celestial de Deus.
Estamos num tempo muito importante onde, de um momento a
outro Cristo deixará o Trono de Intercessão e se converterá em
Trono de Juízo; e Cristo se converterá no Leão da Tribo de Judá,
Rei dos Reis e Senhor dos Senhores; e Sua Voz na Terra, em Sua
Igreja, clamando como quando ruge um leão, e sete Trovões
emitindo Suas Vozes; ou seja, Cristo falando em forma
consecutiva no meio de Sua Igreja; o Anjo do Pacto de
Apocalipse, capítulo 10, falando à Sua Igreja. E depois, a
Mensagem em Apocalipse 11, é o conteúdo do que os Trovões
falam em Apocalipse, capítulo 10.

UM PROFETA COMO MOISÉS
Domingo, 26 de Março de 2017, Cayey, Porto Rico
...Agora, sabemos que a vida aqui na Terra é temporal;
passamos por esta Terra para fazer contato com a Vida eterna; e,
depois de terminada a quantidade de tempo que Deus deu à
pessoa para esse propósito, é chamada a outra dimensão; termina
sua vida no corpo físico e passa a outra dimensão. Os crentes em
Cristo passam à dimensão dos crentes na espera da ressurreição
no Último Dia.
E os que tenham ajudado aos crentes também passam a
descansar até o Dia do Juízo, onde sairão bem, porque ajudaram
aos crentes em Cristo de alguma forma.
Porque Cristo disse: “Quem der um copo de água fresca a um
destes pequeninos, não perderá sua recompensa”. [São Mateus
10:42].
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Este ano no calendário judeu é muito importante: 5777; o qual
é muito importante para o povo judeu que espera a vinda do Filho
de Davi para restaurar o Trono de Davi e Reino de Davi. Ele virá
com um Nome novo e com os santos que ressuscitará no tempo
final.
Portanto, os crentes em Cristo (os crentes do cristianismo) e
também os judeus, estão esperando a Vinda do Eterno, a Vinda
do Verbo, a Vinda do Senhor neste tempo final.
Este é um ano muito importante para os judeus e para o cristianismo.
Para os judeus começou no ano passado, no mês de outubro, e
concluirá em outubro deste ano; ou seja, lá pelo fim do ano
também finalizará o ano judeu de 5777.
É um bom ano para a Vinda do Filho de Davi aos judeus.
Portanto, oremos por Israel, para que Deus lhes prepare para a
Vinda do Filho de Davi; quer seja neste ano ou no ano que vem,
ou no ano que for; porém, que estejam preparados, porque Deus
trabalha, realiza Sua Obra, em ciclos.
E este ano do calendário gregoriano e o ano presente dos
judeus (que começou em outubro passado), é um ano muito
importante no Programa Divino, onde a Era Messiânica está por
ser realizada muito em breve com os judeus e com a Igreja do
Senhor Jesus Cristo.
Portanto, estejamos preparados, porque grandes bênçãos da
parte de Deus estão prometidas por serem cumpridas neste tempo
final; e ninguém quer ficar aqui na Terra para passar pela grande
tribulação.
Portanto estejamos preparados, e conscientes de que Ele – a
Pedra não cortada por mãos – tem um Nome novo que ninguém
conhece, senão, Ele mesmo.
E aquele a quem é dada a Pedra com o Nome novo conhecerá
esse mistério do Nome novo do Senhor.
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A PEDRA COM UM NOME NOVO
Domingo, 08 de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico

...Estamos em um tempo muito importante, no qual temos que
estar alertas e receber a fé, a revelação para sermos transformados
neste tempo final; e a fé para sermos transformados gira em torno
da Vinda do Senhor para este tempo final. Esse é o mistério do
Sétimo Selo: a Vinda do Senhor para este tempo final com um
Nome Novo.
...Portanto, a Pedrinha com o Nome novo é a vinda do Senhor
para este tempo final; para os crentes em Cristo primeiramente, e
depois, para o povo hebreu; para a introdução e estabelecimento
do Reino de Deus na Terra, que será a restauração do Trono de
Davi e Reino de Davi pelo Filho de Davi; por um descendente de
Davi.
Assim como José foi escondido no reino do faraó, e seus irmãos
não o conheciam... E ainda, tinha um nome novo que lhe foi
posto pelo faraó.
Portanto, não sabiam que aquele homem jovem, por volta dos
trinta anos, era seu irmão José.
Moisés também foi levado ao reino do faraó e foi protegido por
lá; porque o rei estava mandando buscar e matar a todos os bebês
meninos do povo hebreu que nascessem no meio de Israel.
Portanto, Deus protegeu a Seu ungido José, protegeu a Seu
ungido Moisés e protegeu a Cristo. Quando Herodes mandou
matar a todos os meninos de dois anos para baixo, Jesus teria por
volta de dois anos, e o Anjo de Deus ordenou a José que partisse
ao Egito com o menino e sua esposa.
O Egito foi um lugar de referência no Programa de Deus. Jesus
(Yeshua) se criou ali por um tempo, porque estavam matando aos
meninos de dois anos para baixo em Belém da Judéia.

EXTRATOS ESPECIAIS DO ANO 2017

25

José vindo no Último Dia. José tipifica, para o tempo final em
que vivemos, a Vinda do Senhor à Sua Igreja. E quando os judeus
O virem, dirão: “Mas este é o que nós estamos esperando! Por
que lá?” Então conhecerão a história do por quê com os crentes
em Cristo. Isso está por acontecer muito em breve.
Quando vocês virem aos judeus se aproximando, recordem: é
que já estamos para ser transformados; para os mortos em Cristo
ressuscitarem em corpos glorificados, os crentes em Cristo (que
estejam vivos) serem transformados e serem levados com o
Senhor nas nuvens, que será: em discos voadores, como o profeta
Elias foi levado.
E estamos conscientes de que Israel sabe deste tema, porque o
tem registrado na Bíblia; tudo que está relacionado aos carros de
fogo (que são os discos voadores, que são os Anjos que vêm em
missões especiais à Terra); e a ciência também tem fotos, vídeos,
documentação científica, de que são uma realidade. Mas, o maior
dessa realidade, é que vêm por nós; como vieram pelo profeta
Elias. Vêm para os que são representados em Efraim.

O CHAMADO FINAL DAS DOZE TRIBOS DE ISRAEL
Domingo, 19 de Março de 2017, Cayey, Porto Rico
...Sempre é importante que, quanto mais os anos nos passem,
mais nos agarremos de Deus. Lembrem-se disso para sempre
estar bem agarrados de Deus e Seu Programa correspondente a
este tempo final.
...Portanto, estejamos preparados, porque de um momento a
outro o Senhor sairá de Sua Obra de Intercessão; sairá de ser o
Sumo Sacerdote (intercedendo pelos crentes), se converterá no
Leão da Tribo de Judá, Rei e Juiz de toda a Terra. Para esse
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apresentar ante o Pai e receber o Título de Propriedade para fazer
a reclamação de tudo o que Ele redimiu com Seu Sangue
derramado na Cruz do Calvário.

JOSÉ DIANTE DO POVO PARA PRESERVAÇÃO DE
VIDA
Domingo, 12 de Março de 2017, Austin, Texas, EUA
...Quando eles apareçam, se revelará a Seus irmãos; ou seja, a
Israel. Enquanto isso, haverá um tempo de espera, e haverá um
tempo muito importante para Efraim, que é tipo e figura da Igreja
do Senhor Jesus Cristo. E sendo assim, temos que aproveitar bem
esse lapso de tempo que nos resta – diríamos – como uma brecha.
O que temos que fazer no Programa Divino, temos que fazer já!
Depois, o restante corresponde aos judeus. O que temos que fazer
aqui na Terra; porque depois também iremos à Ceia das Bodas do
Cordeiro, à Casa de nosso Pai Celestial, para a Ceia das Bodas do
Cordeiro.
...Encontramos que José, filho de Jacó e de Raquel, nasceu
profeta; e por isso é que tinha os sonhos – algo que não agradava
aos que não os tinham.
Sempre os que invejam, invejam porque eles não têm o que os
outros têm; e não gostam que o que eles não têm, outras pessoas
o tenham; sem perceber que, se outras pessoas têm o que eles não
têm, será de ajuda para eles também. Mas, algumas vezes,
combatem ao que tem algo que eles não têm.
Não devemos ser assim. Devemos dizer: “Que Deus te
abençoe pelo privilégio de ter o que tens; de que Deus te haja
dado tudo o que tens. E oro a Deus para que o use corretamente;
para que seja de bênção para tua família e para teu próximo”.
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Os Mensageiros dispensacionais sempre foram perseguidos até
à morte, porque o inimigo de Deus inspirou pessoas para
levantarem essas perseguições; mas Deus sempre teve a vitória
com o enviado correspondente a cada Dispensação. O mais
cuidado e guardado de todos por Deus, é o mistério do Sétimo
Selo, o mistério da Vinda do Senhor. Portanto, temos que estar
atentos para vê-lo, ouvi-lo e identifica-lo e receber Sua Palavra
correspondente a este tempo final.
...Ao aparecer a Pedra não cortada por mãos do monte (do
Monte de Deus), está marcando que o final do reino dos gentios
já começou.
Portanto estejamos preparados, porque uma benção grande
está prometida para mim e para cada um de vocês também.
Na Vinda da Pedra com Seu Nome Novo – com um Nome
Novo – há uma bênção muito grande que nos dará a fé, a
revelação para sermos transformados e levados com Cristo à Ceia
das Bodas do Cordeiro.
Este é um ano muito importante no Programa Divino, tanto
para os crentes em Cristo como também para os judeus; porque
ambos os povos estão esperando a Vinda do Messias, a Vinda do
Filho de Davi, a Vinda do Rei de Israel, o qual trará paz a Israel e
aos crentes nele e nos levará com Ele à Ceia das Bodas do
Cordeiro.

A SEMENTE REAL DE ABRAÃO
Domingo, 15 de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Estamos no tempo correto para a Vinda do Filho do Homem
com Seus Anjos, para chamar e juntar aos escolhidos do povo
hebreu, e também, para completar a Igreja do Senhor Jesus Cristo
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com os escolhidos do Último Dia que vivem em diferentes
nações e, sobretudo, no continente americano, que consta da
América do Norte, o Caribe, a América Central e a América do
Sul. Estamos no tempo preciso para que se cumpram essas
profecias da Vinda do Filho do Homem à semente real de Abraão:
aos crentes que formam a Igreja, e depois ao povo hebreu, aos
judeus, que serão visitados também pelo Filho do Homem com os
ministérios das Duas Oliveiras prometidos em Zacarias, capítulo
4, do verso 1 ao 14, e Apocalipse, capítulo 11, do verso 1 ao 14.

O PRIMEIRO FEIXE MOVIDO - Introdução
Sexta, 20 de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Portanto, os filhos de Deus não têm medo de viver nesta
Terra; sabem para quê estão nesta Terra.
Estamos passando por uma etapa muito importante, na qual somos provados; e escutamos a Palavra de Deus: nasce a fé de Deus,
a fé de Cristo em nossa alma, o recebemos como Salvador; Ele
nos perdoa e com Seu Sangue nos limpa de todo pecado, e nos
reconcilia com Deus, nos recebe em Seu Reino, nos coloca em
Seu Reino com vida eterna, produzindo o novo nascimento; como
Cristo disse em São João, capítulo 3:
“Quem não nascer de novo, não pode ver o Reino de Deus.
Quem não nascer da Água e do Espírito não pode entrar ao
Reino de Deus”.
Quando nascemos nesta Terra entramos a este reino terreno,
mortal, temporal; mas quando nascemos de novo entramos ao
Reino eterno de Deus; e sendo assim, recebemos vida eterna –
vida eterna no campo espiritual; e na ressurreição receberemos a
vida eterna física ao recebermos um corpo glorificado e eterno.
Os que partem: sendo ressuscitados em corpos eternos; e os que
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(Reunião de Ministros e Colaboradores)
Sábado, 11 de Março de 2017, Austin, Texas, EUA
...Assim como Cristo, quando multiplicou os pães e os peixes
em duas ocasiões, e os mandou se assentar de cinquenta em
cinquenta; encontramos que Sua Igreja está distribuída em todo o
mundo de grupo em grupo, de congregação em congregação,
sendo alimentados com o Alimento espiritual correspondente a
este tempo final.
E é nosso José, nosso Senhor, Cristo em Sua manifestação
final, quem nos alimenta com esse Alimento espiritual, com esse
Trigo espiritual que foi guardado para a preservação da vida de
todos os crentes.
Como ministros, é importante termos o Alimento espiritual
correspondente a nosso tempo para os irmãos; é responsabilidade
de cada ministro manter aos crentes bem alimentados.
E cada crente bem agradecido pelo Alimento espiritual e pelo
labor que o ministro faz para ter-lhe o Alimento espiritual
correspondente ao tempo que nos toca viver.
Ter todas as facilidades correspondentes para que escutem
com clareza; o melhor que se possa ter, como equipamentos para
que o áudio seja o melhor, e a imagem das TVs seja a melhor.
Sempre queremos o melhor para os crentes; assim como Deus
quer o melhor para todos nós.
E sempre trabalhando na Obra do Senhor. Não sabemos
quando se completará o número dos escolhidos. Ou, se já se
completou, e estamos somente na etapa de preparação para ser
transformados, pois, de um momento a outro ocorrerá nossa
transformação.
Estamos em um tempo muito, mas muito importante. Não falta
muito tempo para a ressurreição dos mortos em Cristo; não falta
muito tempo para Cristo sair do Trono de Intercessão e se
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dar graças a Deus pela bênção do cumprimento de Suas promessas. E digamos: “Tão simples! E não entendíamos isto antes! Mas
agora sim, podemos entender!”
Por vinte e cinco anos Abraão esperou a vinda do filho
prometido; e a Igreja tem esperado – a semente de Abraão tem
esperado por volta de dos mil anos a Vinda do Senhor; mas
vejam a Era para a qual Deus tinha esse mistério da Vinda do
Senhor: é para a Era da Pedra Angular.
Por isso encontramos que numa ocasião o reverendo William
Branham disse: “Olhe a Era que vem! Olhe para cima! Olhe a Era
que vem! A Era da Pedra Angular.” [Citações 37:311]
A Pedra Angular. Porque é a Era da Vinda da Pedra Angular, a
Vinda do Senhor. Quando Deus nos abre as Escrituras e nos abre
o entendimento para compreender, encontramos como tudo é
simples. E nós estamos em que etapa, em que Era? Eu estou na
Era da Pedra Angular! E quem mais?
Para entender estas coisas é preciso estar na Era da Pedra
Angular. Por isso os que viveram nas Eras passadas não podiam
compreender estes mistérios tão grandes do Programa Divino e o
chamado a subir à Era da Pedra Angular.
Como era feito de Era em Era: quando surgia uma Era nova, o
mensageiro da parte de Deus, com a Mensagem de Deus para
essa Era nova, proclamava a Mensagem, e subiam a essa nova
Era os escolhidos escritos no Céu, no Livro da Vida do Cordeiro,
desde antes da fundação do mundo; e assim se formava uma nova
Era; até chegar à Era da Pedra Angular, onde está o chamado:
“Sobe aqui”, e onde Cristo nos mostra todas as coisas que hão de
acontecer e das que aconteceram no passado.

JOSÉ PROVENDO O ALIMENTO PARA GENTIOS E
PARA HEBREUS
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vivemos (e permaneçamos vivos até esse momento): sendo
transformados. Tão simples assim.
E nenhum escolhido se perderá, porque tem seu nome no
Livro da Vida do Cordeiro do qual não pode ser apagado nenhum
nome. Da outra seção... Tem outra seção da qual sim, nomes
podem ser apagados; porém, os nomes dos eleitos de Deus, dos
escolhidos de Deus, dos filhos de Deus, não podem ser apagados.
Nenhum deles se perderá.
Para isso foi que Cristo veio: para redimir a todos esses filhos
e filhas de Deus.

O PRIMEIRO FEIXE MOVIDO
Domingo, 22 de Janeiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...E agora, neste tempo final é o chamado final para o trigo.
Depois do feixe movido, que foi o Filho do Homem, Cristo,
agora o restante da colheita é a Igreja do Senhor Jesus Cristo de
Era em Era entrando ao Reino de Deus e, sendo assim, recebendo
as bênçãos de Deus; sendo aceitos no Reino de Deus.
E agora nos encontramos no tempo final, onde novamente tem
que ser movido um feixe: o Filho do Homem, o qual é o feixe que
foi movido lá há dois mil anos atrás, e que será movido neste
tempo final para sairmos de sistemas humanos e entrarmos ao
Programa Divino do tempo final, para receber a fé para sermos
transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do
Cordeiro. E assim como tudo isso ocorreu lá, há dois mil anos
atrás, numa Era de Pedra Angular – a Era da Pedra Angular na
Vinda do Filho do Homem – ocorrerá no tempo final na Era de
Pedra Angular correspondente à Igreja do Senhor Jesus Cristo.
Estamos nessa Era. Estamos no tempo do feixe sendo movido
para a bênção de sairmos à terra prometida da revelação divina
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para o tempo final, e para receber a fé para sermos transformados
e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
O feixe movido – o primeiro feixe movido: Jesus Cristo. E,
para este tempo final haverá um feixe movido: o Filho do
Homem, prometido para ser manifestado neste tempo final.
Aí está o maior mistério da Bíblia para os seres humanos, o
qual será: a Vinda do Senhor à Sua Igreja, e depois, ao povo
hebreu. Tão simples assim.
Mas para que não haja imitações ficou selado em um mistério:
como virá, quando virá, onde virá; e inúmeras outras coisas. Mas
sim, virá. Porque Deus o prometeu.
E quando se complete o número dos escolhidos de Deus no
Corpo Místico de Cristo (todos os que estão escritos no Céu, no
Livro da Vida do Cordeiro), então já terminará o tempo de
misericórdia, e o Senhor se levantará do Trono de Intercessão
onde está como Sumo Sacerdote segundo a Ordem de Melquisedeque, e tomará o Livro da destra do que está sentado no Trono
(ou seja, de Deus).
...E agora, para este tempo final o Senhor passará pelo Paraíso
onde estão os santos do cristianismo que partiram, e os trará com
Ele em Sua Vinda, na ressurreição dos santos que partiram, que
morreram, e aparecerão aos escolhidos de Deus que vão ser
transformados neste tempo final.
Como os santos lá do Antigo Testamento apareceram a muitos
lá em Jerusalém, os santos do Novo Testamento aparecerão na
ressurreição que ocorrerá durante o tempo da Era da Pedra
Angular.
E a Era da Pedra Angular já começou faz anos. Portanto,
estejamos atentos, preparados para lhes dar as boas-vindas;
porque quando o reverendo William Branham os visitou, eles
disseram: “Aqui não comemos, nem bebemos, nem dormimos;
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Em tudo isso está contido o mistério do Sétimo Selo; o
mistério que nos dará a fé para ser transformados e levados com
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro. Esse é o maior de todos os
mistérios da Bíblia. É tão grande e tão importante, que Deus
ordenou ao apóstolo João que não escrevesse o que os Trovões
falaram, para que não surgissem imitações e interrompessem o
Programa Divino que estaria sendo realizado. Esse é o maior
mistério de toda a Bíblia. E é o mistério que, ao ser revelado, nos
dará a fé para ser transformados e levados com Cristo à Ceia das
Bodas do Cordeiro.
Em palavras simples: a fé para sermos transformados e
raptados está baseada na revelação do Sétimo Selo: na revelação
da Segunda Vinda de Cristo vindo à Sua Igreja para lhe dar a fé
para ser transformada e levada com Cristo à Ceia das Bodas do
Cordeiro.
...Pelo quê, estejamos bem agarrados de Cristo; estejamos
preparados espiritualmente. Preparemos nossa alma, nosso
espírito e nosso corpo para estarem prontos para recebermos em
breve nossa transformação. Não sabemos em que ano, mas
sabemos que brevemente; sabemos que é para a Era do Ano do
Jubileu: a Era da Pedra Angular.
Não podemos sair daí para outra Era. É aí onde receberemos a
fé, a revelação para sermos transformados e levados com Cristo à
Ceia das Bodas do Cordeiro.

A PROMESSA DE DEUS COM ABRAÃO
Domingo, 05 de Março de 2017, Austin, Texas, EUA
...Que Deus nos permita ver claramente todos estes mistérios.
Que quando forem abertos, somente possamos dizer: “Amém!” E
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Portanto, o maior evento da história bíblica corresponde a este
tempo final; e em breve será revelado, e trará a fé à Sua Igreja
para ser transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do
Cordeiro; e se conectará com os judeus, para Deus voltar a tratar
com os judeus neste tempo final. Mas, primeiro corresponde à
Igreja te-lo e reconhece-lo, e receber a Mensagem, a revelação
desse mistério; receber a fé para ser transformados e levados com
Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.
Este ano é um ano muito importante para o cristianismo e
também para os judeus. Portanto, estejam preparados. E orando.
Aproximem-se mais de Deus. Queremos que todos recebam as
bênçãos de Deus; e que todos sejamos preparados para ser transformados e levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro.

A PROMESSA DE DEUS COM ABRAÃO - Introdução
Sexta, 03 de Março de 2017, San Marcos, Texas, EUA
...Agora, como? Quando nascerá o filho prometido neste Ciclo
Divino representado no ano 100 da vida de Abraão? Tudo isso
estará sendo cumprido neste tempo final entre o cristianismo, na
Era da Pedra Angular; porque as Eras da Igreja já transcorreram;
a sétima etapa ou Era chegou a seu final; e o que vem depois da
sétima Era é a brecha, onde aparece o precursor da Segunda
Vinda de Cristo; e em seguida, chega-se à Era da Pedra Angular,
onde tem que aparecer o Mensageiro da Era da Pedra Angular,
através do qual Deus estará cumprindo as profecias do Último
Dia.
E teremos ao Filho Prometido – ao Isaque prometido, ao que
Isaque representa – neste tempo final, no Ano do Jubileu, no Ano
50 do Jubileu, que vem a ser representado no ano 100 da vida de
Abraão.
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mas quando regressarmos à Terra, aí comeremos.” Assim que,
daquilo que tenhamos lhes daremos a comer.
Para esse tempo, assim como a multidão que seguia a Jesus foi
alimentada umas duas vezes, assim também Deus suprirá
alimento para todos os crentes, e também para oferecerem aos
que virão do Paraíso.
...Portanto, aproveitemos esse tempo, o qual não vai se repetir.
Pelo que trabalhemos no Senhor são as recompensas que Ele
repartirá a cada pessoa.
Recordem que Paulo diz: “Porque vosso trabalho no Senhor
não é em vão”. Ou seja, receberá sua recompensa.
E nas parábolas Cristo também mostrou que Ele pagará a cada
um segundo seja sua obra. (Apocalipse, capítulo 22, verso 12).
E também na parábola dos servos, onde o servo fiel e prudente
multiplicou o que Deus, o Pai de Família lhe dera; o multiplicou;
e o que enterrou o talento que lhe foi dado, quis dar boas contas a
Deus, dizendo: “Aqui está o talento que me deste.” Mas Deus
não… Quando Deus dá algo é para que o usemos em Seu
Programa.
Quem não trabalha na Obra do Senhor é um negligente diante
do Senhor; e não tem o direito de que lhe digam: “Servo bom e
fiel, no pouco foste fiel, no muito te colocarei.” Porque não foi
fiel, porque não usou o que lhe foi dado para trabalhar.
...Este é um ano de vitória e para a vitória: ano 2017! Onde
esperamos grandes bençãos da parte de Deus. E recordem que o
êxito está garantido; a vitória está garantida.
As profecias bíblicas para o tempo final falam da grande
vitória no Amor Divino.
A grande vitória no Amor Divino está garantida para a Era da
Pedra Angular.
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O TEMPO PARA O ESTABELECIMENTO DO REINO
DO MESSIAS NA TERRA
Domingo, 12 de Fevereiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...É um tempo de preparação, é um tempo de nos aproximar
cada dia mais a Deus para estarmos preparados para nossa
transformação; e é um tempo de preparação também para os
judeus, para a vinda do Reino de Deus à Terra e para receberem a
Elias e Moisés (as Duas Oliveiras), e depois o Messias (o Messias
judeu).
Porque haverá um profeta (Elias e Moisés) fazendo o trabalho
de introdução, ou seja, precursando a vinda do Reino e seu Rei
para o povo judeu. Assim que, Deus lhes abrirá os olhos neste
tempo final. Despertarão espiritualmente; terão uma ressurreição
espiritual, um despertamento espiritual.
Sendo assim, oramos por Israel para que em breve Deus os
desperte à realidade de que estamos no tempo para o estabelecimento do Reino do Messias na Terra.
É um tempo muito importante, onde Israel está esperando a
Vinda do Messias, o Filho de Davi; e é um tempo apropriado para
o cumprimento desta promessa para Israel.
Não estarão esperando uma criança; têm que estar esperando
uma pessoa mais velha. Assim que, já podemos ver que está
começando um despertamento espiritual, tanto no judaísmo como
no cristianismo, devido a estarmos no tempo para o estabelecimento do Reino do Messias na Terra.
Portanto, de um momento a outro, a Porta se fechará; a Porta
da misericórdia. E sendo assim, toda pessoa que ainda não
recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos,
para que Cristo lhe receba em Seu Reino; porque depois que se
feche a Porta da misericórdia já não haverá oportunidade de
Salvação.
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isso será no cumprimento da Vinda do Filho do Homem com
Seus Anjos.
No Monte da Transfiguração apareceram Moisés e Elias com
Jesus, falando com Ele. Falando com Ele sobre o quê? Sobre Sua
ida a Jerusalém.
Elias é profeta para todas as nações; e Moisés, Profeta
exclusivo para Israel.
Portanto, esses são os ministérios com os quais Deus chamará
e juntará aos escolhidos – os cento e quarenta e quatro mil
hebreus (doze mil de cada tribo). E aí estarão juntas as doze
tribos: as dez tribos do Norte e as duas tribos do Sul. As do Sul –
as duas tribos do Sul encabeçadas pela tribo de Judá.
...Algum dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá a esse
Anjo, e sendo assim, conhecerá o mistério da Vinda do Senhor à
Sua Igreja no Último Dia. E depois, Israel O reconhecerá, e dirá:
“Por que com um grupo do cristianismo?” Porque assim é o
Programa de Deus. O Programa de Deus não foi feito por um
homem, senão que, Deus o fez.
Portanto, oremos a Deus para que todos tenhamos o privilégio
de ver o que o reverendo William Branham viu quando os anjos
chegaram a ele em 28 de fevereiro de 1963. E que Deus nos
permita ver ao Anjo que era diferente aos demais, e assim receber
as bênçãos que Ele tem da parte de Deus para o Corpo Místico de
Cristo; e depois, para os judeus.
Nele – nessa manifestação dele – se cumprirá a segunda parte
da Vinda do Filho do Homem, para julgar, como Juiz. A primeira
parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham; e em
toda Sua plenitude, há dois mil anos atrás, se cumpriu em Jesus
Cristo. E antes disso, se cumpria parcialmente, numa porção, em
cada profeta que era enviado por Deus a Seu povo.
Tudo é em simplicidade, diz o reverendo William Branham.
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perdidas entre os gentios do mundo inteiro (que são o tesouro
perdido que o Senhor encontrou e depois escondeu) são os judeus
ou hebreus; as tribos do norte; do reino do norte; encabeçados
pela tribo de Efraim, que é a que tem a Bênção da Primogenitura.
OS ANJOS TRAZENDO A REVELAÇÃO DOS SETE
SELOS
Domingo, 26 de Fevereiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Estamos perto desse tempo em que Deus tratará novamente
com Israel, com o povo hebreu, neste tempo final. Isso começará
muito em breve.
Quando vocês virem aos judeus buscando a Vinda do Messias,
recordem: é que o tempo chegou. E este ano 5777 do calendário
judaico é um ano muito importante, onde O estão esperando.
Quando os virmos, quer seja em vídeo, em documentários, ou
como for, os veremos bem inquietos, buscando ao Messias judeu.
Porque eles sabem que, se estão esperando um Rei, o estão
esperando já grande; não um bebê. Tem que ter nascido e estar
em algum lugar, sem se dar a conhecer como Rei. Porque isso
corresponde à Festa das Trombetas, onde Deus volta a operar, a
tratar com o povo hebreu.
Enquanto isso, estará com a Igreja do Senhor Jesus Cristo,
entre o cristianismo; e daí surgirá o que se assentará no Trono de
Davi.
...Sem as tribos do Norte (as dez tribos, esse tesouro) não
haverá restauração do Reino de Deus na Terra, não haverá
restauração do Reino de Davi e não haverá um Governo Mundial
governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores – o Filho de
Davi, o Ungido com toda a plenitude para o Último Dia, no qual
se cumprirá cada promessa correspondente a este tempo final. E
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Diz a parábola que: depois vieram as virgens insensatas batendo à Porta (São Mateus, capítulo 25), porém, a Porta estava
fechada; e foram lançadas nas trevas exteriores, que é a grande
tribulação. E ninguém quer ir à grande tribulação, que são três
anos e meio de juízos divinos que estarão caindo sobre a Terra.

DAVI, O OITAVO FILHO DE JESSÉ, UNGIDO COMO
REI DE ISRAEL
Domingo, 19 de Fevereiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Há um mistério, um segredo. O maior segredo de toda a
Bíblia está na vinda do Filho do Homem para o Último Dia; para
falar a Israel e também falar ao cristianismo.
Como virá? Quando virá? E quem será? É o segredo. Tudo
isso está dentro do Sétimo Selo de Apocalipse, capítulo 8, e
capítulo 10 de Apocalipse; o livro que é como o livro do profeta
Daniel, que também O viu, no capítulo 7, vindo e tomando os
direitos do Reino, os direitos da Vida eterna para o estabelecimento do Reino de Davi; a restauração do Reino de Davi; da qual
os discípulos de Jesus Cristo perguntaram a Jesus no livro dos
Atos, capítulo 1:
“Senhor, Tu restaurarás o Reino a Israel neste tempo?” – Disse:
“Não corresponde a vós.”
Não lhes correspondia saber. Mas a nós sim, nos corresponde
saber, porque estamos no tempo para a restauração do Reino de
Davi e Trono de Davi.
Essa é a única esperança que há para o povo judeu e para toda
a humanidade. Sem essa esperança a vida não tem sentido. A vida
seria: trabalhar, dormir, comer, deixar que os anos se passem e
depois morrer. E isso não é vida. Vida é o Senhor! Ele é a Vida
para todo ser humano.
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E, conhecer os mistérios do Senhor (o Programa Divino
correspondente ao tempo em que a pessoa vive) é o maior
privilégio e bênção, porque está recebendo a revelação do
Programa Divino para estar dentro do Programa Divino sem viver
ignorando o que Deus está fazendo na Terra.
É importante estar conscientes de que o oitavo filho de Jessé,
ungido como rei de Israel, é tipo e figura do Messias Príncipe que
reclamará o Trono e Reino de Davi, e estabelecerá o Reino de
Deus na Terra. Porque o Reino de Deus na Terra é o Reino de
Davi; e o Trono terreno de Deus é o Trono de Davi.
Portanto, é importante conhecer estes mistérios da Bíblia, para
que assim não estejamos ignorando o que está se passando no
Programa Divino.
Requer-se saber que Deus é o Rei do Universo, e que estamos
aqui com um e para um propósito divino. Não estamos aqui para
perder tempo. Estamos aqui para entrar num Programa Divino
que nos levará à Vida eterna, para nunca morrermos.
Portanto, é importante que estejamos alertas, porque será
revelado o oitavo filho de Jessé, tipificado em Davi; e os judeus
vão recebe-lo. Mas, de onde sairá? Isso é o que veremos algum
dia.
...Assim que, o cristianismo tem que abrir seus olhos, porque a
Vinda do Senhor se cumprirá primeiro entre a Igreja do Senhor
Jesus Cristo, que é o Templo espiritual de Deus, e é a Casa do
Pão de Vida; porque Cristo e Sua Igreja são um. Sua Igreja é o
Corpo Místico de Cristo, e é a que está sob o Novo Pacto, o
NovoTestamento. Depois se revelará ao povo hebreu. O povo
hebreu O verá – verá a Vinda do Senhor em Sua Igreja – e dirá:
“Este é o que nós estamos esperando!”
Eles O receberão então, e entrará a Dispensação do Reino, que
é o que corresponde aos judeus; esse entrelace da Dispensação do
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Reino com a Dispensação da Graça. Tão simples assim.
Mas por enquanto é um mistério; o maior de todos os mistérios.
Fica selado até esse momento em que Deus o abra e dê a
conhecer esse mistério da Vinda do Senhor, a Vinda do Filho do
Homem, neste tempo final, à Sua Igreja, e depois, ao povo hebreu.
Portanto, vem um tempo de preparação para os cristãos e
também para os judeus, para se prepararem para a Vinda do
Senhor, a Vinda do Rei de Israel, a Vinda do qual Davi é um tipo
e figura, como o oitavo filho de Jessé.

OS ANJOS TRAZENDO A REVELAÇÃO DOS SETE
SELOS – Introdução
Sexta, 24 de Fevereiro de 2017, Cayey, Porto Rico
...Portanto, os crentes em Cristo no Último Dia, sob a Terceira
Etapa, receberão a fé, a revelação para ser transformados e
levados com Cristo à Ceia das Bodas do Cordeiro numa Era de
Pedra Angular. Não Era Luterana, nem Era Wesleyana, nem Era
Pentecostal, mas Era de Pedra Angular. Aí é onde se cumprirá a
Vinda do Anjo Forte que desce do Céu; aí é onde chamará e
juntará a Seus escolhidos, que são cento e quarenta e quatro mil
hebreus (ou judeus, como são chamados); doze mil de cada tribo.
E isso será o cumprimento dessa profecia.
Portanto, temos que estar preparados, porque os crentes em
Cristo, na Era da Pedra Angular (que é uma Era Judia)...
Porque as Eras gentias já terminaram; as sete Eras da Igreja
chegaram a seu fim neste tempo final. a Era da Pedra Angular é
uma Era Judia, onde Deus chama e junta os escolhidos judeus –
doze mil de cada tribo – no Último Dia.
E, lembre-se que a maioria dos cento e quarenta e quatro mil
pertencem às tribos perdidas. Portanto, essas tribos que estão

