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Palavra de Deus. Por isso puderam operar os milagres que
operaram.”
Você percebe por que poderão operar os milagres que
operarão, conforme a Apocalipse 11? E por que o quarto Elias
podia operar os milagres que operava? Pela mesma causa pela
qual Moisés podia operá-los, e pela mesma causa pela qual os
demais profetas podiam operar.
“Por isso puderam operar os milagres que operaram. Não
foi o homem, mas o Espírito de Deus no homem; o Espírito de
Cristo no homem. Porque a Palavra de Deus... O que havia
feito? Tinha limpado todo canal, e Deus o havia escolhido, e ele
estava ungido com o Espírito Santo, e já não era ele. Nunca
fazia nada sem que o visse primeiro numa visão. Elias disse, lá
sobre o Monte Carmelo: ‘E como havia chegado a hora de ser
oferecido o holocausto, o profeta Elias se aproximou, e disse:
Jeová, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifesto
hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que
por Teu mandato fiz todas estas coisas’. (1 Reis 18:36) Glória a
Deus! Eu tenho visto isso muitas vezes, quando o Espírito de
Deus caiu sobre algum lugar, submetendo as pessoas sob a
unção. Se este grupinho congregado aqui nesta manhã pudesse
unicamente tomar essa mente e tirar toda dúvida”
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têm que trabalhar; não vão ficar com os braços cruzados. E
ainda mais neste tempo!
Estava buscando algo por aí, mas não encontro no momento,
assim que, terei que deixa-lo para outra ocasião. Isso está na
Mensagem titulada “A Maior Batalha Jamais Pelejada”. Aí diz
que os Anjos são administradores aos herdeiros de saúde.
Agora, página 27, daí em diante, diz:
“Ele unge a Seus servos com Seu Espírito. Ele lhes envia
anjos. Muitas vezes as pessoas zombam disto, de que Ele envie
anjos.
Permita-me abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 1,
começando no versículo 14:
‘Não são porventura todos eles espíritos ministradores,
enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a
salvação?’ – ‘E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à
minha destra?’[v13]
E aqui a Bíblia nos confirma que Deus envia Anjos. Glória!
O que são? Espíritos administradores. Glória!
São espíritos administradores enviados de onde? Da
presença de Deus. Com qual propósito? Para administrarem
Sua Palavra.”
Quem era o que estava dando a Palavra a Elias? Um Arcanjo.
Vê você? E você já sabe quem a dará a Moisés e Elias.
Segue dizendo:
“Amém! Não para administrarem teologia de algum grupo
denominacional, mas para administrarem Sua Palavra. São
espíritos administradores enviados. E como o sabemos? Porque
a Bíblia diz que a Palavra do Senhor vem aos profetas. Correto?
Estes anjos administram Sua Palavra através de Seu Espírito
(administram a Palavra através do Espírito Santo). E o Espírito
Santo e a Palavra vieram aos profetas, e estes tiveram a
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acompanhou ao quarto Elias, vê? O Arcanjo Gabriel acompanhou ao quarto Elias; e a Luz acompanhou ao quarto Elias.
Mas agora, escute bem: o Arcanjo Miguel acompanha ao
segundo Moisés, e o Pilar de Fogo acompanha ao segundo
Moisés; e quando isso ocorre então o quinto ministério de Elias
estará também na mesma pessoa, e então, automaticamente o
Anjo que acompanha ao ministério de Elias (que é Gabriel)
acompanhará esse ministério de Elias, e então estará com
Miguel.
Bom, a coisa será mais gloriosa do que você e eu podemos
imaginar. Não haverá limites no que Deus estará fazendo.
Se somente com Miguel, Lúcifer perdeu, como será com
Miguel e Gabriel? Assim que, em outra ocasião batalharam
juntos braço a braço; e batalharam contra o diabo, lá quando
Gabriel disse que vinha para trazer a revelação a Daniel. Mas
diz que o príncipe lá da Pérsia o impedia. Você sabe, era a
forma em que o diabo se manifestava. E então, o diabo se
manifestando, impedindo que o Arcanjo Gabriel fosse até
Daniel. Mas diz: “E ninguém me ajudou, senão, Miguel, o qual
está pelos filhos de teu povo. E é o mesmo que vai se levantar
no tempo em que teu povo será libertado.” E então vemos que
Gabriel estará com Ele.
Sendo um duplo ministério (o ministério de Moisés e o
ministério de Elias), então também na outra dimensão haverá
um duplo ministério angelical. Haverá um duplo ministério
angelical, e não de anjos corriqueiros menores. Sendo ministérios maiores de profeta, então aos ministérios maiores de profeta
tem que acompanhar ministérios maiores de Arcanjos. E sendo
para terminar todo o trabalho, então imagine você como será a
batalha. Bom, eles são o quê? Anjos administradores. A quem?
Aos herdeiros de saúde. Portanto, se são Anjos administradores,
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(Páginas 40-52 em espanhol)

...Bom, vocês sabiam que nesse tempo se levantará quem?
Foi dito ao profeta Daniel que nesse tempo se levantará Miguel
(o Arcanjo Miguel), “o qual está pelos filhos de teu povo”, foi
dito a Daniel. Gabriel disse isso a Daniel. E sabemos que
Gabriel... Quando Daniel orou e pediu resposta daquelas coisas
que ele queria saber, pois a resposta lhe foi enviada da parte de
Deus através de Gabriel. Porém, Gabriel veio um pouco
demorado; atrasou-se por uns vinte e poucos dias. Atrasou-se. E
disse que teve muitos problemas e, que o único que o ajudou foi
quem? Miguel – “o qual está pelos filhos de teu povo”.
Agora, observe. Tem algo aqui que é muito importante. Diz
que nesse tempo se levantará quem? O Arcanjo Miguel.
Diz [Livro de Citações, página 55, parágrafo 484]:
“Daniel 12, do primeiro versículo até o quarto: ‘E naquele
tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o qual se
levantará pelos filhos de teu povo. (Agora, isto é o fim do
tempo.) E ali haverá um tempo de angústia tal como nunca foi
desde que houve nação (Isso é quando o anticristo – este
cavaleiro do primeiro Selo vai em frente; quando ele toma o
lugar.) até este tempo’... (Não no tempo em que Tito derrubou
as paredes de Jerusalém. Isso foi apenas em um lugar.) Cuidem
quando este anticristo, esse príncipe que haveria de vir. Cuide
quando ele vem. – ...até este tempo. E neste tempo será
libertado teu povo. Todo o que for achado escrito no Livro.’”
Os cento e quarenta e quatro mil. Nesse tempo então é que se
levanta Miguel, o Arcanjo Miguel.
Bom, tem muito aqui do qual poderíamos citar nesta manhã;
porém, não vamos citar muito. Vamos apenas tocar algumas
coisinhas e nada mais.
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Diz, na página 17, parágrafo 130:
“Esse grande Jeová Deus, você sabe o que Ele disse? Ele tão
somente se esticou e pegou uma mão cheia de átomos, pegou
um poquinho de luz e a derramou assim, e se foi: Uuuush! Um
corpo! E entrou nele, e foi tudo. Disse: ‘Venha aqui, Gabriel
(esse grande Arcanjo)! Foi: Uuuush! Entrou nele. (Ou seja, e
entrou nele. Então, depois de Gabriel, o que diz?) Venha aqui,
Miguel (o Anjo a Seu lado direito, o Anjo de Sua destra):
Uuuush! Para ti. Entra nele!’”
Bom, talvez estejamos somente citando, mas eu creio que
com isto que estamos citando, você verá aí mesmo, sem muita
explicação, algo que você deve ver.
Citações, página 2, parágrafo 10:
“Antes que Deus envie alguma coisa a Terra, Ele sempre
envia Sua Mensagem. Deus envia a Seus anjos para vindicar ou
para verificar certas coisas.
Agora, tem anjos menores e tem anjos maiores. Agora, um
pouco antes da vinda de Jesus, Deus enviou a Gabriel, o grande
Arcanjo. ”
Vamos seguir. Página 9, parágrafo 73, diz:
“E naquele tempo Miguel estará em pé, o grande Príncipe.
Miguel era Cristo, desde então, o qual pelejou as guerras
angelicais no Céu com o diabo. Satã e Miguel pelejaram um
contra o outro. E agora: ‘naquele tempo’ – disse ele – todos
quantos foram achados escritos no Livro, foram libertados’.”
Miguel volta a se levantar. Agora, deixe-me seguir um
pouquinho mais adiante [Citações 33:282]:
“E parado ali estava um Anjo – o poderoso Gabriel. Ele é
um Mensageiro aos judeus. Recordem: Gabriel anunciou a
Primeira Vinda de Cristo. O Anjo Gabriel anunciará a Segunda
Vinda de Cristo. A Bíblia assim o disse.”
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No mesmo instante saiu o homem, saltando e pulando com
suas muletas em suas mãos. Eu olhei isso, no mesmo instante.
Agora, aqui tem algo. Escute bem! Há diferença entre o Anjo
do Senhor e aquela Luz; porque ouvi algo se movendo, como
faz quando vem à plataforma à noite. Algo como um ‘uuu, uuu,
uuu’ (você sabe, como faz o vento) e como um fogo açoitando
ao redor, uma chama de fogo. Ela me deixou (quem? a Luz)...
Ela me deixou e se foi, e desceu por sobre a audiência, e se foi e
pousou sobre aquele edifício pequeno, e em seguida, colocou-se
sobre ele. E quando fez isto, este que estava em pé ao meu lado
(o que andava com ele; esse Arcanjo), atrás de mim... A mesma
Voz (a Voz do Anjo), ele disse: ‘Ali te encontrarei, e esta será
tua Terceira Puxada, mas ninguém saberá nada disso’. Eu disse:
‘Pois não entendo. Por que ali? Porque ali?’ Ele disse: ‘Não
será um espetáculo público desta vez’. Eu disse: ‘Eu não
entendo, entrando a essa câmara, assim’. (Eu não entendo,
entrando a essa câmara assim, a esse quarto pequeno; eu não
entendo.) Ele disse: ‘Não está escrito por nosso Senhor:
Quando orares, não sejais como os hipócritas, que querem ser
ouvidos pelo homem, mas entra numa câmara secreta e ore ao
Pai, que vê em secreto; e o que vê em secreto te recompensará
publicamente?’ É perfeitamente a Escritura. Cada vez o é. Eu
disse: ‘Eu entendo’. (Agora sim, entendia.) Então ele me levou
a este lugar; pôs-me neste quarto onde eu estava. E depois me
disse o que fizesse pela terceira vez. Agora, amigos cristãos,
quando eu deixar este mundo, isso estará em meu peito. Mas
você anote minha palavra do que acontecerá.”
Quando? Pois, depois que se fosse. Agora, você pode ver que
o Anjo também caminhou para lá e o que era tudo isso? Era o
Anjo que o acompanhava caminhando para onde estava o outro
Anjo que se levantou: o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Gabriel
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Detrás dessa lona estava um pequeno edifício, como de
3,65m de largura e 6m de comprimento – algo assim...”
Ao dizer ‘algo assim’, é aproximadamente 3,65mX6m. E se
há uma coisa bem grande, e há uma coisa bem pequena, pois a
coisa bem pequena você a verá menor ainda. Entende? Bom, eu
sou baixinho, e todos os que são mais ou menos da minha altura,
pois se estivermos todos juntos, pois nenhum é visto baixinho.
Vê? Mas se chegar a aparecer duas ou três pessoas de 1,80m a
2m, então somos vistos menores do que somos.
Bom, assim é com relação a este lugar que ele viu. Viu uma
tenda grande e um lugar pequeno. Automaticamente o lugar
pequeno se vê menor ainda. Por isso ele diz: “De 3,65mX6m –
algo assim.” Vê? Pode ser mais, pode ser menos. Por aí.
Agora, diz: “Pois fiquei em pé e olhei isso.”
Não ficou em pé porque queria estar em pé. Recorde que ele
está em outra dimensão. Ninguém o viu vir. Ninguém o viu vir.
Ele está em outra dimensão. Pode estar... Ainda os santos da
sexta dimensão estão conosco. Você os vê? Não os vê. E se eles
estão, imagine! Ele não estaria?
“Fiquei em pé e olhei isso. Vi-os trazendo a uma senhora
numa maca; e havia uma senhora ali, anotando seu nome e
coisas num papel. E pelo qual houve alguém que veio e pegou-a
e a empurrou (ou seja, empurrou-a ao lugar). O seguinte homem
que veio estava de muletas; vi-os vindo através desse pequeno
edifício. E do lado de fora saiu a senhora, gritando em alta voz,
empurrando esta maca. Então estava outra senhora ao outro
lado – parecia uma mulher de cabelo escuro (será latina?)...
parecia uma mulher de cabelo escuro. E ela disse: ‘O que
aconteceu?’ E ela disse: ‘Simplesmente não sei! Não poderia
lhe dizer o que aconteceu.’ Ela disse: ‘Estive paralisada por
vinte anos. E veja, sinto-me como nunca me senti!’
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É que não quero tomar muito tempo... Por isso não estou lhes
explicando nada. Eu creio que você o está... Deixe-me ver agora
a página 128 [parágrafo 1145], diz:
“Foi atado não ao rio Eufrates, mas à porta de credos e
dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na
Igreja por causa de sistemas feitos por homens. Mas ela vai ser
libertada. Ela está regressando. Isso é o que a Bíblia disse. E
esses dois se encontram sobre os campos de batalha: Lúficer e
Miguel outra vez, como no princípio.”
Então, na 63, aqui diz – fala acerca da liberação da Igreja, do
povo de Deus. Vê? Diz que a Igreja será libertada. Vê? O povo
de Deus será libertado dessas ataduras denominacionais. Então,
aqui na página 163 e 164, parágrafo 1458, diz:
“E vi, e eles estavam batendo a cabeça como se estivessem
fora de suas mentes. E vi algumas luzes cintilando por volta ali
dentro. E olhei para cima, e ali estava parado o Senhor Jesus,
com umas luzes de arco-íris em volta dele. Ele estava olhando
bem diretamente para mim. Disse: ‘Livre a essa gente!’ E Ele
se foi. E pensei: ‘Pois como eu poderia livrá-los? Eu não tenho
força suficiente em meus braços para quebrar essas barras.’ De
modo que eu disse: ‘Casa do inferno, renda-te, no Nome de
Jesus Cristo!’ – E todo o retorcer e toda a detonação, e as
rochas rolando, e barras caindo, e pessoas correndo, gritando:
‘Libertados!’ E gritando aos berros. E tudo foi libertado. E eu
estava gritando, então: ‘Irmão Roy Borders, onde você está?
Onde estás? Deus está liberando Sua gente! Ondes estás, irmão
Borders?’” Aí o tem.
Agora, tudo isso que lemos, e vemos ao Arcanjo Miguel se
levantando... [corte no áudio] ...liberação.
Vemos que há liberação espiritual para os escolhidos daqui e
para os hebreus de lá – os cento e quarenta e quatro mil.
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Então, vemos que é uma batalha muito dura. O Arcanjo
Miguel batalhando contra o arcanjo Luzbel (ou Lúcifer). É uma
batalha entre Miguel e o diabo.
O diabo esteve com rios denominacionais. Tinha ao Espírito
Santo atado nas Eras. Porém, ao final das Eras, o Espírito Santo
é solto, e o povo de Deus é libertado. Miguel (esse Arcanjo
poderoso) se levanta em cena e então aí é a batalha tremenda.
Agora, recorde que assim como Miguel ajudou a Gabriel
quando Daniel estava esperando a mensagem que Gabriel lhe
trazia, o único que pode se levantar para ajudar ao Arcanjo
Miguel, sabem quem é? Gabriel. Então, vemos...
Não lemos aí que Gabriel é o Mensageiro aos judeus, e é o
que anuncia – anunciou a Primeira e anuncia a Segunda Vinda
do Senhor?
Então, aí se cumpre o quê? Cumpre-se um duplo ministério.
Gabriel e Miguel trabalharão juntos neste tempo. Quer que lhes
prove? Isso é a Terceira Etapa. E na Visão da Tenda, a Terceira
Etapa, quando o irmão Branham viu a Tenda, ele disse que o
Pilar de Fogo tinha se ido dele e estava no quarto pequeno,
falando a outro.
Agora, diz: “Há uma grande diferença entre o Pilar de Fogo
e o Anjo (ele diz). O Anjo ainda estava comigo.” E diz: “O
Anjo me disse que isso era a Terceira Etapa, e que eu não podia
dizer isso a ninguém, porque já tinha dito as outras duas etapas
(cura divina e discernir e todas essas coisas) e tinha causado
muitas imitações. E por essa causa, em vez de ter sido de
benefício para o povo, foi de confusão, e se levantaram tantos
falsos ungidos.”
Eu não estou criticando ao irmão Branham. É ele quem diz
que o Anjo o repreendeu. Se ele o diz, pois... Ele diz que até
estava envergonhado. Diz:
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“Senhor, eu sou muito estúpido. E não sou a pessoa. Arranje
outra. Porque olhe lá – já a primeira; e veja o que causei
(porque o Anjo o disse). E depois, olhe a segunda etapa (o
discernimento), também a tornei pública.” E o Anjo lhe diz:
“Veja, o tornaste público; fizeste um espetáculo público; e
então veja todas as imitações que vieram.”
Agora, não se atreva a criticar ao irmão Branham. Lembre-se
do que aconteceu com Miriã e Arão. Esses foram problemas
dele; e ele os arrumou com o Anjo. Ponto. Nós aqui, nesta
manhã, não estamos lançando opróbrio sobre ele, nem lhe
criticando. Antes, por causa do povo ele fez todas essas coisas;
para ajudar ao povo. Porém, não percebeu que havia inúmeros
imitadores aos quais espíritos sedutores os tomaram para imitar
e impedir que o povo fosse libertado.
Bom, deixe-me ver se posso encontrar um lugarzinho por
aqui, onde possamos ver ao Anjo que acompanhava ao irmão
Branham...
Agora, veja você, que a ele o acompanhavam o Pilar de Fogo
e o Anjo – logicamente esse era Gabriel.
Agora, o Pilar de Fogo sempre estava com o Anjo, onde o
Anjo estivesse, e onde Seu profeta estivesse. Mas o que houve?
O Pilar de Fogo se foi a outro lugar; foi-se a outro lugar. Assim
que, imagine quem estava nesse outro lugar. Imagine quem
havia se levantado! Porque era o tempo de se levantar – de se
levantar o que estava pelo povo de Israel.
Deixe-me ver por aqui. Páginas 14 e 15 – não quero tomar
muito. 14, parágrafo 103, diz:
“Olhei para o outro lado (o qual estava à minha esquerda; e
ali estaria à minha direita se eu estivesse de pé na plataforma e
fosse desse modo), estava um pedaço de lona estendida ali. E
naquele...

