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2 de Outubro de 1960

Obrigado, Irmão Neville, que o Senhor o abençoe. É tão bom estar de volta mais uma vez esta 
manhã, de volta à casa do Senhor. Eu creio que foi dito uma vez, “Alegrei-me quando me disseram, 
vamos à casa do Senhor.”
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Charlie, saia de trás dessa coluna e venha aqui e arranje uma cadeira; venha aqui. Irmã… Há uma 
cadeira aí atrás algures que possamos colocar aqui? Aqui está um lugar mesmo aqui, senhora. Venha até 
aqui. Aqui, Charlie, venha aqui, sente-se ao lado do Banks aqui para que não tenha de ficar de pé. 
Sempre que esse rapaz vem, de lá de Kentucky, ele fica aqui… ele fica em pé todas as manhãs. E assim 
vamos colocá-lo aqui.

Aqui está um lugar mesmo no final do assento aqui para mais alguém. [Comentário da audiência.] Há 
uma senhora de pé lá atrás, aí atrás? Venha até aqui. Está aqui um lugar mesmo aqui, irmã, mesmo 
perto; venha. E suponho que há alguém na cadeira de rodas ali. Há? Sim. Aqui está outro lugar mesmo 
aqui. Se alguém quiser um lugar, ali atrás, aqui mesmo está um lugar aqui. Aqui está um aqui mesmo 
também, sinta-se à vontade. Sim, temos um aqui mesmo.
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Agora venham, tomem os vossos lugares e sintam-se mesmo… nós queremos que fiquem 
confortáveis enquanto estamos a tentar trazer a Palavra do Senhor.

Oh, certamente que é bom estar aqui! Ainda não vi o Charlie na plataforma. Está ali atrás? Bem, 
tragam-no até aqui. Eu estive com o Charlie ali nos últimos dias e não consigo passar por aqui sem ir à 
sua casa e comer; assim vou trazê-lo até à plataforma esta manhã. Sempre que ele vem aqui, ele fica 
de pé à volta da parede ali para dar o lugar a alguém. Assim eu olhei esta manhã e vi-o ali de pé, e 
pensei: “Vou trazê-lo aqui agora.” Bem, é um… Está bem. Agora vamos ter a mensagem esta manhã pelo 
irmão Russel Cox. [O Irmão Branham ri.] Onde está o Nellie? Será uma boa cavalgada para ele. Sim, é 
isso mesmo.
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Bem, é claro que estou contente por ver tantos amigos aqui. No Domingo passado quando saí, senti-
me mal toda a semana. Eu tinha um bom amigo aqui sentado de lá do Sul, o Irmão West. E eu passei 
pela audiência, tarde, e disse, “Estou contente por ver fulano de tal e fulano de tal,” e olhei por cima do 
Irmão West e nunca reparei nele até que ele começou a sair. E depois eu pensei toda a semana que o 
Irmão West ia pensar que eu não reparei nele de propósito. Mas ele é um Cristão, por isso ele não entra 
nessas coisas. Ele sabe que eu… e é um verdadeiro amigo. E eu sei que ele sabe que eu não ia fazer 
isso.
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Eu estava a pensar esta manhã quando vinha para cá, ao ver as pessoas a vir de vários lugares… 
Agora aqui está o Irmão West aqui mais uma vez esta manhã, e o Irmão e a Irmã Kidd aqui de Ohio e 
alguns dos meus… eu sei que o Irmão Evans está aqui. Eu fui vê-lo ontem à tarde ao motel, mas acho 
que ele saiu com o Irmão Fred e com os outros. E eles vieram desde Macon, na Geórgia, aqui, todos os 
Domingos em que eu falo. De Macon, na Geórgia. Isso é bastante longe. São cerca de mil duzentos e 
noventa quilómetros ou mais, suponho eu, desde lá. Viaja com a sua família todos os dias, sempre que 
eu falo. E isso é ser fiel.
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E eu estava a pensar, então se você tem amigos assim, que querem ficar ao seu lado… Agora, essas 
pessoas não vêm desde a Geórgia, e de Ohio, e de vários locais das nações, para este pequeno 
tabernáculo aqui para me ouvir. Elas vêm aqui porque crêem nessa mensagem. É nisso que elas crêem. 
Estão a crer nessa mensagem. E então como devo ser honesto e sincero acerca dessa mensagem. 
Porque não sou apenas eu, caso eu esteja errado, mas eu estou a guiar outras pessoas mal, veja. E 
depois Deus vai fazer de mim responsável pelo erro deles, porque fui eu que ensinei o erro, veja.
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E digo-vos, é claro que isso o faz pensar profundamente quando começa a pensar nesses termos. 
Assim eu estou grato por todos vocês. É muito bom saber que vocês viajam por centenas de quilómetros 
por estradas perigosas, e por estas auto-estradas, onde há acidentes e assim… A vossa fé em Deus 
dirige-os de alguma forma, trá-los até aqui e leva-vos de volta. Estamos tão contentes por termos 
amigos desse tipo. E eu oro para que as ricas bênçãos de Deus estejam sobre vocês.

Agora, no Domingo passado eu disse: “Bem, nós vamos falar e depois eu vou chamar uma fila de 
oração.” Eu tenho estado a tentar arranjar alguma forma para tentar encontrar uma maneira de orar por 
mais pessoas. E se fizer por muitos como no Domingo passado, alguém vai estar a orar por mim. Eu saí 
daqui quase às duas horas. E não distribuí cartões de oração.
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Distribuir cartões de oração é um trabalho duro. Eu não sei se vocês sabem isso ou não, as pessoas 
não gostam de si. E o Irmão Banks Wood disse no outro dia, enquanto nós estávamos lá no Kentucky, 
que ele se voluntariava e distribuía cartões de oração se o Billy não viesse. Assim o Billy, sendo o meu 
próprio filho, vocês sabem, ora, eu recebo algumas cartas: “Ele prometeu-me um cartão de oração e 
não me deu, o mentiroso!” Assim eles… Ele  não  pode  dar  a  todos.  E  nós  não  podemos  ter  muitos  nas



2O Redentor Parente

filas. Veja, ele tem de me proteger.

E quando nós saímos, a minha nora disse: “Bill, você vai ter de mandar lá o Billy outra vez com 
cartões de oração ou,” disse, “você não vai durar muito mais tempo.”
8

Mas o meu erro foi no início do discernimento. E depois alguém volta e diz: “Eu esqueci-me, a minha 
mãe queria receber a oração.” Você sabe porque é que voltam. É para esse discernimento, veja. Mas eu 
não os culpo. Eu faria a mesma coisa, veja. Eu faria… Nós somos humanos e todos queremos viver e 
queremos saber o que fazer. É isso que nós estamos… Mas você só pode chegar até certo ponto com 
essas coisas, com um dom, e depois você cansa-se, quando isso acontece algumas vezes.

E assim, o Irmão Banks ia distribuir os cartões de oração esta manhã e acontece que o Billy veio 
ontem à noite. Assim eu pensei que isso seria terrível, ter um homem de boa reputação e assim como o 
Irmão Woods a distribuir cartões de oração. As pessoas começam a pensar mal dele. Acho que o Billy 
não se importa. Ele já sofreu tanto que ele já nem se importa. Muito bem.

Agora nesta próxima semana eu vou estar em Dallas, nesta próxima Sexta-feira à noite, na 
convenção da Voz da Cura. Se houver alguém por ali, eu vou estar ali nessa única noite para falar na 
convenção deles. E eu quero falar sobre o tema “A Abordagem ao Companheirismo” se o Senhor permitir.
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E depois, talvez no Domingo seguinte, que será neste próximo Domingo, se o Senhor permitir… Agora 
eu não tenho bem a certeza. Se o Senhor permitir, eu quero voltar e falar sobre o tema que eu devia 
falar hoje, “O Vento no Redemoinho.” Eu ia orar pelos enfermos hoje e isso é uma repreensão dura para a 
igreja pelos seus pecados; e esse não é um tema muito bom para se falar quando você vai chamar uma 
fila de oração. Você tem de edificar a fé das pessoas para a oração, para Deus, para ter fé. Assim eu 
disse ao Irmão Neville para anunciar que eu ia estar a falar esta manhã sobre outro tema; a edificar a fé 
das pessoas para Deus. Por outras palavras, repreender as pessoas por não guardarem os mandamentos 
de Deus. Desta forma, está a edificar as pessoas para que tenham fé em Deus, veja.

E lá atrás no escritório de oração esta manhã, ou na sala de gravações ali atrás, um amigo meu, o 
Irmão Kidd, oitenta e tal… oitenta anos de idade aqui sentado. Muitos de vocês lembram-se quando eu 
fui a correr ter com ele no outro dia de manhã, ele esteve (foi há cerca de um ano atrás, perto disso 
agora) a morrer, muito doente e os médicos deram-lhe uma semana para viver. Ou, não foi uma semana, 
eles… não podia viver até à manhã para o trazer até aqui, há cerca de três manhãs. E agora, ele chegou 
a 105 ou algo assim, ele disse há uns momentos atrás, ele está de volta a 132. Ele disse que se sentia 
como um jovem.
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Irmão Kidd, pergunto-me se gostaria de se levantar para que as pessoas saibam quem é este velho 
pregador. Aí está ele. Vamos dizer: “Graças ao Senhor!” Um homem a morrer de cancro, naquela 
condição. Ele tem uma companheira muito bonita ali. Gostava que ela se levantasse, também. Eu 
apenas… Irmã Kidd, que me diz de se levantar aí? Agora, vê como ela se consegue levantar tão rápido? 
Melhor do que eu. Deus vos abençoe, Irmão e Irmã Kidd. Que as ricas bênçãos de Deus repousem sobre 
vocês. Obrigado, irmã.

Eles tiveram dificuldades ao longo das montanhas do Kentucky, pelos caminhos de carvões, corridos, 
escorraçados, fizeram troça deles, perseguidos, viviam daquilo que podiam. Moíam o milho que 
encontravam no caminho em algum lugar e viviam para o reino de Deus. E com oitenta anos de idade, 
ainda a pregar o evangelho. Agora eles já têm demasiada idade para saírem, por isso eu oro sobre lenços 
de oração e envio para eles e eles continuam a levá-los aos hospitais e coisas assim. As pessoas vêm e 
recebem-nos. Agora, é preciso ter isso mesmo no coração, não é? Se não conseguir ir até lá encontrar-
se com eles, pode enviá-los num lenço de oração assim, às pessoas, tendo fé. Isso é muito bom.
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O Irmão Roger também está aqui, algures hoje, o sogro do Irmão Creech. Um grande amigo meu. Vou 
a sua casa como vou a casa do Charlie e do Nellie e dos outros ali agora e lá no Kentucky. E costumava 
ir lá e caçar a toda a hora com ele. E aqui há pouco tempo atrás, há cerca de treze meses atrás, o 
médico fez-lhe uma cirurgia (com cancro) e disse: “Ele está perdido.”
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E eu pensei: “Meu precioso amigo!” Um veterano da Primeira Guerra Mundial, um homem muito 
valente, a sua família. E eu baptizei-o no nome de Jesus Cristo há muitos anos atrás, para a remissão 
dos pecados, sabendo então que ele fora colocado no corpo de Cristo e estava pronto para se 
encontrar com Deus. Eu pensei: “O meu bom amigo vai partir agora.” Foi logo após aquela visão… ou, 
antes que essa visão viesse a mim acerca do céu. E depois eu fui vê-lo e lá no quarto veio um arco-íris. 
Deus mudou as coisas. Isso foi há treze meses atrás e ele ainda está aqui hoje, a comer.

Ele tomou uma espécie de… tomou uma espécie de pastilhas de enxofre, queimou-o na garganta 
aqui. E ele vai estar na fila de oração, penso eu, esta manhã. Venha, e eu sei que ia anunciar que 
depois que o Billy já tinha distribuído… ou, ia distribuir, sabia que eles iam distribuir cartões de oração. Eu 
disse ao seu genro, o meu bom amigo Irmão Creech, para o trazer. E eu pensei que se não o conseguisse

13
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ver depois ia apanhá-lo e colocá-lo numa destas salas de oração aqui. Mas ele tinha um cartão de 
oração; e eu disse: “Busty, quero que vá até ali.” O seu nome é Everett, nós chamamos-lhe Busty entre 
nós. E eu disse-lhe: “Vai ali e entra na fila de oração. É melhor eu orar por ti enquanto a unção está lá 
para isso.” Assim eu gosto de ter isso. Eu sei que se eu fosse receber oração, eu queria que alguém 
estivesse ungido quando fossem orar por mim.

Agora, vamos abrir na nossa Bíblia esta manhã, vamos abrir no livro de Rute. E eu vou ler uma 
Escritura a partir disto, do livro de Rute. E agora antes de abordarmos este tema, e se puder, gostava 
de anunciar o meu tema para esta manhã. Chama-se “O Redentor Parente.” Eu gostava de o abordar a 
partir de quatro pontos diferentes acerca da redenção.
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Pensando que no Domingo passado estava a pregar sobre como Cristo veio para nos redimir. E então 
hoje, eu quero falar sobre: “O que é um Redentor? E como é que Ele se torna um Redentor?” E lembre-
se, um Redentor redime-o completamente quando o redime: dos seus pecados, da sua enfermidade, de 
tudo aquilo que está errado. Ele é um Redentor.

Agora antes de abordarmos isso, vamos inclinar as nossas cabeças e vamos falar com Ele em 
oração. E agora com as nossas cabeças inclinadas, eu pergunto-me quantos esta manhã, na Sua 
presença, gostavam de ser relembrados em oração, ao levantar as mãos e dizer: “Deus, Tu conheces o 
meu pedido”? Deus abençoe, a cada um.

Nosso Pai celestial, estou tão contente, hoje, porque há um grande Poder do alto, conhecido como 
Deus; de que nos podemos aproximar através do Seu Filho, Cristo Jesus, e ter uma resposta àquilo que 
nós pedimos. Como na reunião passada, nós estávamos a falar sobre como esse homem vagueou com 
peles de ovelha e de cabra e foi destituído, procurando por uma cidade cujo autor e construtor era 
Deus. Sabendo que se pudessem aproximar-se Dele uma só vez, se conseguissem saber onde Ele 
estava… Como Jó antigamente, que disse: “Se eu pudesse bater à Sua porta,” melhor dizendo. “Se eu 
pudesse saber onde Ele habita, eu ia para casa com Ele e falava com Ele face a face.” Mas não havia 
forma de o homem fazer isso porque ele tinha pecado e tinha-se separado e tornou-se estranho para 
Deus.
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Mas através desse Precioso que veio e abriu o caminho e perdoou os nossos pecados… e trouxe-nos 
até Deus não como estranhos, mas como filhos vindo até ao seu Pai, sabendo que Ele nos concederá 
todo o pedido que nós pedirmos. Só uma lei é colocada, que é: “Se podes crer.” E esse é o acordo. 
Satanás afirma que não vamos crer e Deus diz que nós vamos crer! Agora a batalha está a decorrer e a 
decisão a tomar é nossa. Seja qual for a nossa decisão, é assim que vai acontecer. E está escrito de 
forma maravilhosa: “Tudo é possível àquele que crer.”

E hoje nós cremos.16

Vindo, abordando-Te para o favor divino, pedindo que Tu consideres os nossos pedidos. E que toda a 
mão que foi levantada, Tu sabes qual era o propósito que estava na base de toda a mão e de todo o 
coração. Porque está escrito que Tu conheces as intenções e os pensamentos da mente e consegues 
discernir a mente. E nós oramos, Deus, para que Tu respondas de acordo com as Tuas riquezas e a Tua 
graça a todo o pedido que foi mencionado.

Nós também pedimos hoje, Senhor, para que Tu me ajudes, aquele que está mais necessitado, 
talvez, na audiência; sabendo que perante mim aqui está a compra do sangue do Senhor Jesus. Estão, 
talvez, pecadores aqui sentados, que estão tão presos no pecado que seria difícil para eles, quase 
impossível, para eles chegarem ao ponto de aceitar Cristo, enquanto Satanás os tem presos no seu 
poder. Mas sabendo que está escrito: “Em meu nome expulsarão demónios.”

E dá-nos poder hoje, Senhor, através da pregação da Palavra, para expulsar todo o demónio da 
dúvida e da superstição e do medo dos corações e da mente das pessoas, para que aqueles que estão 
presos por frustrações e dúvida possam ser levados aos braços de Cristo. E também está escrito que 
“imporão as mãos sobre os enfermos e sararão.” Há pessoas aqui que são Cristãs e estão presas com 
demónios da enfermidade.
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Senhor, dá-me poder hoje do Espírito Santo para libertar todo o enfermo e aflito que está aqui no 
edifício hoje, para que o grande Espírito Santo possa ter as preeminências em cada coração e em cada 
corpo que está na presença divina. Fala a nós através da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Não 
sabendo o que dizer, mas à espera da liderança do Espírito Santo, para que Ele nos possa guiar e nos 
possa dirigir em toda a verdade. Concede, Senhor. Recebe glória para Ti mesmo. E unge o Teu servo. E a 
Tua Palavra já está ungida. Nós vamos dar-Te glória, enquanto a levas a todo o coração conforme temos 
necessidade. No nome de Jesus Cristo nós pedimos, Filho de Deus. Amém.

Antes de ler, eu posso dizer este pequeno slogan de que gosto muito:18

Se tens rios que não consegues atravessar,



4O Redentor Parente

E se tens montanhas que não consegues passar,
Lembra-te, o Deus no céu é especialista
Em coisas que os outros não conseguem fazer.

Eu estou a ler no livro de Rute, no capítulo 1:

E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam,… houve uma fome na terra; pelo 
que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e sua mulher, 
e os seus dois filhos:

E era o nome deste homem Elimeleque, e… o nome da sua mulher Noemi,… os nomes 
dos seus… filhos Maalon e Chilion, Efrateus, de Belém de Judá; e vieram aos campos de 
Moabe, e ficaram ali.

E morreu Elimeleque, marido de Noemi:… ficou ela com os seus dois filhos,

Os quais tomaram para si mulheres moabitas; e era o nome de… uma Orfa,… o nome 
da outra Rute; e ficaram ali quase dez anos.

E morreram, também, ambos, Maalon e Chilion, ficando assim esta mulher desamparada 
dos seus dois filhos e do seu marido.

Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe; porquanto… 
na terra… ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão.

Pelo que, saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela. E, indo elas 
caminhando, para voltarem para a terra de Judá,

Disse Noemi às suas duas noras: Ide; voltai cada uma à casa da sua mãe; e o Senhor 
use convosco de benevolência, como vós usastes com os defuntos e comigo.

O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa do seu marido. E, beijando-as 
ela, levantaram a sua voz e choraram.

E disseram-lhe: Certamente, voltaremos contigo ao teu povo.

Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu 
ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos?

Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já mui velha sou para ter marido: ainda 
quando eu dissesse: Tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda 
tivesse filhos,

Esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? deter-vos-íeis por eles, sem tomardes 
marido? Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas; 
porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim.

Então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar: e Orfa beijou a sua sogra; porém 
Rute se apegou a ela.

Pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses: volta tu, 
também, após a tua cunhada.

Disse, porém, Rute: Não me instes para que te deixe, e me afaste de ao pé de ti; 
porque, aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, à noite, ali pousarei 
eu; o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus;

Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada: me faça assim o Senhor, e 
outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti.

Eu quero dar um título a este pequeno discurso esta manhã, enquanto eu ensino, tentando trazer-
vos uma fé de redenção e o que isso é e como a receber, eu quero dar o título: “O Redentor Parente.”
19

Agora, redimir alguma coisa é trazer de volta. Algo que foi perdido, como se fosse colocado numa 
loja de penhores. E você vai lá e redime isso, é redimido por um preço. Então é a sua propriedade 
pessoal, depois de ter redimido. Mas a lei da redenção em Israel tinha de ser um parente para redimir 
uma propriedade ou alguma coisa que tinha sido perdida.

A nossa história começa no tempo dos governadores de Israel que eram os juízes, depois da morte 
de Josué. E para encontrar uma bela imagem disto, leia os primeiros cinco ou seis capítulos de I Samuel 
e vai ver a verdadeira história disto.

20
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Mas nós vamos saltar agora para ter o contexto principal disto, já que, há algum tempo atrás eu 
comecei a falar sobre este livro de Rute e foram três ou quatro semanas para ver tudo. Comecei uma 
vez a falar sobre o livro de Apocalipse e levou-me um ano, mais ou menos, para o ver todo. Cada uma 
das Escrituras liga-se com outra por toda a Bíblia. E é belo. Por isso, nós sabemos que a Bíblia é 
inspirada. Porque matematicamente, e de todas as formas… Não há outra literatura escrita que não se 
contradiga em algum lugar.

Este livro foi escrito com quase quatro mil anos de diferença, os livros da Bíblia. E foram escritos por 
cerca de… esqueci-me quantos homens a escreveram. Eu lembrava-me mas… peço desculpa. Eu quero 
dizer sessenta e tal mas posso estar errado aí. [Comentário da audiência.] Quarenta. Quarenta homens 
escreveram a Bíblia, no espaço de milhares de anos de diferença, nunca se conhecendo uns aos outros, 
nem se vendo uns aos outros, nem lendo uns aos outros muitas vezes, e nem uma palavra contradiz a 
outra. É inspirada.

Agora muitas pessoas olham para este livro de Rute, enquanto dizem: “É uma história de amor da 
Bíblia.” A Bíblia é uma história de amor. Toda a Bíblia é uma história de amor.
21

Não é só uma história de amor, mas é um profeta. Não é só um profeta, mas é também uma história. 
Não é só uma história de amor, uma história, um profeta, é o próprio Deus. Porque, “No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.” Assim a Palavra é Deus em forma impressa. Isso 
devia ficar esclarecido, irmãos. Deus em forma impressa. Jeová impresso num livro. E nada disso é uma 
espécie de conto de ficção, mas é absolutamente a verdade; cada frase fica na sua alma. Está lá, é a 
verdade. E Deus vai confirmar a Sua Palavra.

E esta história foi escrita… E todos os manuscritos antigos, quando eles estavam a fazer a 
compilação da Bíblia (os homens santos), quando eles estavam a tentar reunir o Velho Testamento, este 
livro de Rute foi um dos livros mais incríveis que eles aceitaram. Porquê? Se é apenas uma história de 
amor, porque será que os escritores e os sábios antigos aceitaram este livro como sendo inspirado? 
Porque há aí uma revelação escondida. E nesta revelação escondida, você entende o verdadeiro 
significado e isso vai levá-lo mais perto de Deus.
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E eu oro com toda a minha alma esta manhã, para que Deus capte todos os corações de forma tão 
profunda, até que Ele Se revele, aquilo que Ele é, nesta história - aquilo que Ele é para si, como O 
aceitar. E quando vir isso, é tão simples que se vai perguntar como é que nunca deu conta disso. Mas só 
pode ser revelado pelo Espírito Santo.

Agora, muitos, ao ler a Bíblia, lêem… levantam-se e lêem uma página e lêem uma página. Você nunca 
vai entender. Porque está em mistérios. E Jesus deu graças a Deus por a fazer assim. Disse: 
“Escondeste dos olhos dos sábios e entendidos, e vais revelar às criancinhas que querem aprender.”

23

Como eu já disse muitas vezes, e a Sra. Branham está sentada ali atrás esta manhã, mas quando eu 
vou ao estrangeiro, ela escreve-me uma carta. Ela diz: “Querido Bill, estou aqui sentada esta noite com 
as crianças; estou a pensar em ti.” E ela continuava e escrevia aquilo que ela ia fazer. Mas eu amo-a e 
eu conheço-a tão bem que consigo ler nas entrelinhas. Eu sei exactamente o que ela está a dizer, veja, 
quer ela o escreva ou não. Vê? Porque eu sei aquilo que ela está a dizer. Por que é que isso acontece? 
Esse é um contacto próximo. Nós somos um, veja. E ela conhece a minha natureza; eu conheço a 
natureza dela.

Ela não… Ela consegue estar sentada a olhar para mim e eu consigo dizer-lhe aquilo que ela vai 
dizer, veja. Porque eu conheço-a assim tão bem. E ela consegue fazer o mesmo comigo. Agora o que 
isso dá é confiança um com o outro. Amor!

Ontem de manhã nós estávamos deitados na cama até um pouco mais tarde e as crianças não 
tinham ido à escola e nós começamos a falar sobre várias coisas e como… “O que era o ódio?”
24

Eu disse, “O ódio teve um princípio por isso tem de ter um fim. O amor não teve princípio, por isso 
não tem fim.” O ódio dura para sempre. O amor é eterno. O ódio começa e o ódio vai acabar. O amor 
nunca começou e nunca vai acabar. Veja, é eterno.

E quando um homem ama uma mulher e casa com ela por ela ser bonita, isso vai ter um fim. Mas 
quando um homem encontra uma mulher que ele ama - ele não sabe porquê, mas ele ama-a - e ela 
encontra o homem que ela ama - não importa como ele se pareça, ele ama-a, ela ama-o - esse é um 
companheiro eterno na glória. A morte nem nada pode alguma vez separá-los. Porque eles são da 
eternidade e entraram no espaço do tempo e vão voltar para a eternidade. A eternidade desceu num 
corpo chamado tempo, depois volta acima à eternidade novamente. Não pode perecer.

Uma mulher que é bonita, essa beleza vai desaparecer de certeza… Dê-lhe alguns anos. Talvez hoje 
ela se esteja a abanar pela rua, uma mulher meia-vestida - a enviar mais almas para o inferno do que 
todos os bares do país.  Mas  ela  vai  abanar-se  pela  rua,  pensando  que  é  alguma coisa.  Como a  Bíblia

25
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disse que teriam “pescoços erguidos, a andar, cascavelando [isso significa ”abanando-se“] enquanto 
andam,” nos últimos dias. Cumprindo as Escrituras e não o sabem. Fica no jardim com roupas imorais, os 
homens a olhar para ela, e não sabe (ela pode ser completamente virtuosa para o seu marido ou para o 
seu namorado), mas no dia do juízo ela vai responder por cometer adultério com centenas de homens. 
Está um espírito nelas e não o sabem. A Bíblia disse: “Nus, cegos e não o sabem.” A pior parte é, “Não o 
sabem!”

Mas sabia que essa figura bem formada que Deus deu a essa menina pode estar podre por esta 
altura no próximo Domingo? Esse homem alto, de cabelo escuro e bela aparência pode não passar de um 
monte de lixo no próximo Domingo. Tudo isso perece. Mas isso no interior - Deus, o amor - vive para a 
eternidade. Assim veja o interior. Coloque os seus olhos no objectivo.

Agora, esta história começa desta forma; uma mulher bonita, doce, o seu nome era Noemi. Noemi 
significa “agradável.” Elimeleque era o seu marido, significa “adoração.” A adoração agradável era a sua 
família. Eles tinham um filho, Maalon, que significa “enfermidade.” E Chilion, o outro, significava “cansado, 
sombrio, triste.” Aí estava a família.

26

E eles… veio uma fome à terra de Israel. E o primeiro erro que um Judeu já cometeu foi deixar essa 
terra. Deus deu-lhes essa terra. Quando a terra foi dada a Abraão, Deus disse-lhe para não deixar essa 
terra. E ele cometeu um erro quando foi até Gerar, arranjou problemas. Um Judeu nunca deve deixar a 
Palestina. Esse é o lugar destinado para ele. E eles foram espalhados por todo o mundo e agora estão a 
voltar novamente.

Oh, é uma bela história que temos aqui esta manhã! Eles estão a voltar.27

Noemi foi levada para fora por causa da fome, Noemi e Elimeleque e eles foram até Moabe.

Agora para ter o contexto da história, para que vocês que ouvem possam ser capazes de entender 
o que isto é. Agora Moabe, os Moabitas, foram gerados a partir de um filho ilegítimo, que foram as filhas 
de Ló. Depois de escaparem dos fogos de Sodoma, pela graça de Deus, então as filhas embebedaram o 
pai e viveram com ele, como esposas. Geraram um filho e um deles foi… gerado e iniciou a nação de 
Moabe. Deviam ser Cristãos, mas estavam misturados com o paganismo. E veja, ao deixar a terra 
prometida, não importa se estava muito mau, ao peregrinar noutra terra, isso trouxe problemas.

E sempre que um crente sai do seu terreno dado por Deus… Muitas vezes na política (esta eleição 
que vem aí e assim por diante) um bom homem pode ser um bom homem e ele vai andar por esses 
caminhos, como um certo ministro que eu conheço, a concorrer para presidente da câmara da cidade. E 
quando fez isso, saiu do seu terreno ministerial e Satanás tomou conta dele.

28

Se algum Cristão sair desse terreno: “Bem, eu vou só ali esta noite, vou-me sentar com os rapazes 
no salão de bilhar por um pouco, não vou fazer nada de mal. Vou só ali beber alguma coisa.” Você está 
fora do seu terreno! Volte! Você só está a arranjar problemas.

“Oh, todas as outras mulheres fumam, eu vou só experimentar um.” Você está fora do seu terreno! 
Não faça isso. Permaneça na sua terra natal.

“Bem, todos aqui, eles chamam-me «velho» chamam-me «antiquado».” Fique aí na mesma! Esse é o 
seu lugar. Permaneça em Cristo.

Noemi, por causa da fome, vagueou por terras e foi até Moabe, para encontrar pão. Ela não tinha de 
fazer isso, porque os outros permaneceram na Judeia, em Belém. Belém significa, Betel, “casa de Deus, 
casa das adorações.” E eles permaneceram lá.

29

E ela vagueou com o seu marido. E os seus dois filhos casaram-se com raparigas Moabitas. Mas se 
Deus ordenou que algo seja feito, vai acabar por acontecer. É por essa razão que eu certamente 
acredito em predestinação - a presciência de Deus acerca das coisas.

Depois vemos ali que a morte atingiu a família e eles começaram a voltar. Mataram o rapaz… morreu, 
os dois rapazes morreram e o pai morreu. E Rute começou a voltar, Orfa, e Noemi.

Agora, eu quero comparar, esta manhã, Noemi, a senhora mais velha, com a igreja Ortodoxa, a igreja 
Ortodoxa Judaica. Rute, a Moabita, uma Gentia, sendo a igreja Cristã, a nova igreja.
30

E eu quero abordar isso a partir de quatro fases: Rute (eu tenho aqui escrito), Rute a decidir, a 
tomar a sua decisão; Rute a servir; Rute a descansar; Rute recompensada. Enquanto voltamos, Rute a 
tomar a decisão; Rute, depois de tomar a sua decisão, depois Rute está a servir; depois Rute está a 
descansar; depois Rute é recompensada.

Agora, no caminho de volta, chegou uma altura… já que ela é um tipo da igreja, ou do Cristão; como 
cada  indivíduo  representa  toda  a  nação  Cristã.  Sabia  disso?  Você,  no  seu  comportamento,  na  forma
31
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como se comporta e naquilo que faz, representa todo o corpo de Cristo. Você diz, “Mas eu sou apenas 
um membro da igreja sem ministério.” Isso não interessa. Quando você toma esse nome de “Cristão” 
você representa Cristo na Sua igreja. Você devia viver dessa forma. Vocês deviam viver como 
cavalheiros e como senhoras. Nunca façam coisas do mundo, porque todos os olhos do céu e da terra 
estão colocados em si, para representar isso. Não importa se você está muito fraco, se você é muito 
pequeno, mantenha a sua cabeça erguida, porque você é um Cristão.

Agora, Rute era uma pagã (servia a ídolos) e Orfa também. E estavam a caminho, voltando com a 
sogra, porque ela ouviu que lá em Belém, em Judá, Deus tinha tirado a praga e as pessoas estavam a 
comer pão. Ela tinha estado ali durante dez anos. Assim diz Edersheim, cerca de dez anos. (O 
historiador.)

32

E ao voltar, triste (e o marido dela estava morto, os seus filhos mortos), com as suas duas noras, 
então ela voltou-se, deve ter sido assim, e olhou para elas e disse: “Por que voltais comigo? Agora, não 
podeis ter nada a não ser problemas.” Disse: “Eu sinto muito que a mão de Deus se tenha estendido 
contra mim.”

Quantas vezes é que Israel pensou isso? Não sabendo que tudo aquilo era o programa de Deus. 
Como o muro das lamentações está apenas do lado de fora de Jerusalém, ainda ali. As pedras antigas do 
templo, eles pegaram nelas e fizeram um muro. E elas estão lisas pelas lágrimas e pelo choro, de mãos 
Judias, a chorar e a implorar a Jeová: “Jeová!” Eles não se dão conta que a hora deles está próxima e à 
mão agora. O muro das lamentações. “Estas pedras em certa altura abrigavam a arca do concerto. O Rei 
David olhou para estas pedras. Oh Jeová, onde estás tu?” Não sabendo que em breve o seu Rei voltará, 
o seu Redentor. Eles tinham de ser dispersos por um pouco de tempo.

33

Noemi perguntou-se: “Por que tem sido tão cruel para mim a mão do Senhor, e para as minhas 
noras? Deus tem-me afastado. Eu sou uma escorraçada. Eu não sei o que fiz, mas sou uma 
escorraçada.”

34

Veja, Deus estava a cumprir o Seu programa. Porque, “Todas as coisas operam para o bem daqueles 
que amam a Deus.” Não importa o que seja.

Ela disse: “Voltem para as vossas mães e encontrem descanso em casa das vossas mães. Os vossos 
maridos estão mortos e vocês ainda são mulheres novas e bonitas. Voltem! Voltem para de onde vieram, 
encontrem descanso lá. Que Deus tenha misericórdia de vocês porque vocês foram boas para os mortos. 
E viveram de forma virtuosa desde que os vossos maridos morreram. E foram boas para mim, uma velha 
viúva sem marido e ficaram comigo. Voltem, e que Deus vos dê descanso em vossas casas.” Elas 
choraram.

Ela disse: “Eu sou velha e não posso ter mais filhos. Mas se eu tivesse um marido e um filho, de que 
vos serviria? Vocês nunca iam esperar por esse bebé.” Essa era, na verdade, a lei naqueles dias. Que se 
um irmão morresse e o seu… o irmão mais velho sendo solteiro, ele tinha de tomar a sua esposa para 
gerar um nome ao seu irmão falecido. “Mas,” disse ela, “vocês não vão esperar por ele, por estes bebés. 
Por isso voltem e encontrem descanso nas casas dos vossos maridos. Voltem para as vossas mães.”

35

E Orfa, um tipo da igreja morna que começou um dia, um tipo da igreja que não vai até ao fim, 
disse: “Isso parece-me bem.” Por isso ela beijou a sua sogra e voltou. Esse é um tipo do crente morno, 
que vai crer que Jesus é o Cristo e depois volta-se e regressa às coisas de que saiu. Ao homem que se 
vai chegar ao caminho dos poucos desprezados do Senhor e depois se vira e volta para trás: “Como um 
cão que regressa ao seu vómito e como uma porca ao seu espojadouro,” como a Bíblia diz.

Agora, ela voltou para os seus deuses. Muitas vezes nós voltamos para os deuses do nosso 
princípio. Talvez temos olhos de concupiscência atrás da coisa errada. Nós vamos voltar para a 
concupiscência novamente. Talvez tenhamos ídolos da bebida, ídolos do tabaco, ídolos da mentira, ídolos 
do roubo, todo o tipo de ídolos; e depois professamos e somos baptizados e depois voltamos 
novamente. Que coisa triste. Lembre-se, nunca mais se falou do nome dela. Ela foi excomungada por 
causa da sua decisão.

36

A igreja morna, o crente morno - como cada crente representa a igreja. Cada Americano representa 
a América. Cada Alemão representa a Alemanha. Cada Cristão representa Cristo!

Aqui, ela voltou para trás, para regressar às coisas de onde ela saiu. Como aqueles homens, até 
pregadores às vezes, vão tomar o caminho do Senhor e quando lhes fala do baptismo do Espírito Santo: 
“Não faz sentido!” - afastam-se disso. Essa é Orfa.

37

Fala-se-lhes do nome de Jesus Cristo, que “não há outro nome dado debaixo do céu entre os 
homens pelo qual deve ser salvo. Tudo aquilo que faça por palavra ou por obra, faça tudo no nome de 
Jesus Cristo.” Se não há outro nome debaixo do céu pelo qual deva ser salvo… Então Pedro disse, no dia 
de Pentecostes: “Se quereis ser salvos, arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para
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a remissão dos vossos pecados.” É assim que eles são remidos. E um homem, por causa da popularidade 
- ele não pode firmar a Bíblia naquilo - mas por causa da popularidade, vai despedir-se da igreja, vai 
despedir-se da mensagem, vai despedir-se de Cristo e vai voltar para de onde ele foi tirado do buraco. 
Orfa - morna, excomungada.

Mas, oh, como eu gosto dessa pequena Rute! Ela teve de tomar uma decisão. Eu tive de tomar uma 
decisão. Você tem de tomar uma decisão. Você nunca vai sair destas portas esta manhã sem algum tipo 
de decisão. Você nunca vai sair desta sala hoje… ou vai ser um homem melhor ou uma mulher melhor, ou 
vai ser um homem pior ou uma mulher pior. Ao rejeitar isto, vai ser pior. Vai ser mais difícil para si da 
próxima vez chegar a isto. Ou vai sair melhor.

38

A vida dela chegou ao momento da verdade. Na vida de toda a gente chega um momento da 
verdade. E Rute teve de tomar uma decisão. Assim a Bíblia disse que a sua sogra lhe disse: “Volta para 
os teus deuses como a tua irmã fez. Volta como a morna voltou. Por que não voltas para trás?”

O pregador do evangelho: “Se queres ir, vai!” O verdadeiro pregador fiel que vai falar assim em 
frente a um grupo de pessoas: “Tomem a vossa decisão! Levantem-se!” O morno, o indeciso, fora e 
dentro, não vai dizer isso. Mas um verdadeiro servo de Deus vai colocar isso à sua frente: “Tome a sua 
decisão.”

Rute disse: “Eu vou para onde fores. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. 
Onde viveres, eu viverei. Onde morreres, eu morrerei. E onde fores enterrada, eu serei enterrada.” Aí 
está a verdadeira decisão.

39

“Senhor, eu vou tomar-Te como meu Salvador. Se a Bíblia diz «Arrependei-vos e sede baptizados no 
nome de Jesus Cristo,» isso é suficiente. Se a Bíblia disse que eu devo receber o Espírito Santo, eu vou 
fazê-lo. Se a Bíblia me diz que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e eternamente, eu vou crer nisso. Eu vou 
crer na Bíblia e no que Deus escreveu e naquilo que Ele é, não importa o que outras pessoas digam.” Aí 
está a verdadeira Rute.

Ela tomou a sua decisão. Ela teve de voltar para trás ou ir em frente. Nós estamos na mesma 
posição esta manhã. Volte ou vá em frente. Nunca volte para trás! Vamos em frente. Elas foram até à 
terra prometida, até à terra do povo estranho.

Rute, um tipo do crente agora. O que é o crente? Quando ela ou ele saem, a pessoa do mundo, ele 
vem para o meio de crentes Cristãos. As mulheres que costumavam fumar, beber e jogar cartas nas 
sociedades e assim por diante, e tinham todo o tipo de coisas extravagantes e como uma espécie de 
“pássaro emplumado”; mas agora, ela mudou! Ela tomou a decisão de andar com Deus. Agora ela veio a 
um povo que não crê nesse tipo de coisas. Ela é uma estranha. Ela tem de andar como uma peregrina. 
Ela não conhece os seus costumes, são todos estranhos para ela. Ela não sabe o que fazer. Foi isso que 
Rute teve de fazer. É isso que você tem de fazer. É isso que eu tenho de fazer.

40

Quando eu aceitei Cristo, eu fui rejeitado na minha própria casa. Quando eu aceitei Cristo, os meus 
amigos, as minhas amigas, todos, me rejeitaram. Eu fui ter com um grupo de pessoas que tinham o 
Espírito Santo e que acreditavam em Deus, serviam-No. As meninas que estavam ali naquela igreja eram 
diferentes das meninas com quem eu tinha andado. O aspecto era diferente, comportavam-se de forma 
diferente, eram estranhas; e eu tinha medo delas. Eram pessoas diferentes.

Foi isso que Rute teve de fazer. Ela teve de sair do meio do seu povo, e ir até outro povo. Ela 
converteu-se. Ela tomou uma decisão. E você toma uma decisão! E você tem de fazer a sua escolha. 
Quer voltar para as coisas do mundo? Ou quer continuar com Deus?

41

Quer comportar-se como o mundo e como os outros? Então despeça-se de Cristo e volte para trás. 
Mas se quiser tomar o caminho dos poucos desprezados do Senhor, segure na mão imutável de Deus. 
Independentemente do que o resto do mundo diga, firme-se ali. “Deus disse isso, é verdade, eu creio. 
Apesar de não conseguir fazer com que isso se manifeste na minha vida, Deus disse isso, eu creio. Eu 
vou firmar-me aqui mesmo!”

Foi assim que ela fez com Noemi. “Não te deixarei. Eu vou para onde tu fores. O teu povo será o 
meu povo. Da forma como te comportares, é assim que eu me vou comportar. Da forma como fizeres, é 
assim que eu vou fazer. Aquilo que eles comerem, é assim que eu vou comer. Onde tu morreres, eu vou 
morrer. Onde fores sepultada, eu serei sepultada. E que o Senhor me faça mais a mim se eu falhar 
nalgum lugar.” Essa é a verdadeira decisão, clara. Deus quer decisões claras na Sua igreja!

“Bem, Senhor, se Tu me abençoares e fizeres isto por mim, eu vou fazer assim e assim.” Isso não é 
uma decisão.
42

“Deus, não me interessa aquilo que Tu fazes comigo, eu vou de qualquer forma. Se eu morrer, muito 
bem. Vivo ou morto, ou seja o que for; se eles se rirem de mim,  se  fizerem troça  de  mim,  não  me  faz
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diferença nenhuma, eu vou de qualquer forma.” Essas são decisões claras, como Rebeca tomou antes de 
ver sequer Isaque.

Os seus pais disseram, “Que a moça responda. A moça, ela tem idade, que responda.”

Ela disse, “Eu vou!” - uma decisão clara, tomada rapidamente. Ela firmou-se a isso. Foi o que Rute 
fez. Orfa voltou para trás.

Elas continuaram na jornada. Rute, no seu coração, não sabia para onde ia, mas era um tipo da 
igreja. Nós estamos na jornada, como Abraão. Peregrinos em terra estranha, no meio de um povo 
estranho. E ela continuou. E finalmente ela chegou à casa e ao lugar onde Noemi a estava a levar e o 
que é que ela encontrou? Todos a dar-lhe palmadinhas nas costas e a dizer: “Rute, estamos contentes 
por te ter aqui”? Ela encontrou discórdia. Ela encontrou algo mau. Ela encontrou problemas.

43

E os pregadores que lhe dizem que a vida Cristã é um mar de rosas, ele ou está a enganá-lo ou 
nunca aceitou essa experiência. O mundo odeia-o. E as pessoas vão odiá-lo. Você tem de tomar o 
caminho dos poucos desprezados do Senhor e têm de se rir de si e fazer troça de si, ou qualquer outra 
coisa. Você tem de ser diferente. Você nasceu de outra nação.

A minha esposa (como eu tenho… vamos citar isso novamente, parece muito bem fazê-lo) 
perguntou-me: “Por que é que as mulheres Cristãs não vestem essas roupas como as outras mulheres 
vestem?” Eu disse… Disse: “Somos todas Americanas, não somos?”

44

Eu disse: “Não, senhor.”

“Bem, o que é que nós somos?”

Eu disse: “Nós nem somos Alemães, nem Franceses, nem Belgas, nem Suíços, nem Africanos, nem 
Americanos. Não somos nenhum deles.”

“Mas o que é que nós somos?”

Eu disse: “Nós somos Cristãos!” O Americano age como o Americanos, o Alemão age como um 
Alemão, porque esse é o seu espírito nacional. E nós temos um espírito nacional. É o Espírito Santo, 
vindo de Deus do céu e você age assim. Isso faz com que você se conduza da mesma forma que eles lá 
em cima. Porque você é de outro mundo.

Nós estamos a viver na América, é verdade. Essa é a parte do corpo. Mas a alma que nos dirige, o 
nosso carácter, é de cima. Nós vivemos de cima porque nascemos de cima. Todos os Cristãos vêm de 
cima. Jesus disse, “Eu não sou de baixo, eu sou de cima. Se eu fosse de baixo, os meus súbditos 
lutariam por mim, mas o meu reino é de cima.” E é assim com qualquer homem que nasce do reino de 
Deus: ele é de cima.

Agora, veja, enquanto continuamos vemo-las a chegar a desapontamentos. É aí que você chega 
quando recebe o Espírito Santo? Claro que sim. Comigo foi assim. Fazem troça e tudo o resto.
45

Então repare, a vida foi difícil para ela. E é difícil depois que você se torna um Cristão. Porque você 
tem de se ajustar de uma vida de diversão e de prazeres do mundo, para outra vida de consagração a 
Deus. Você tem de se reajustar deste lado.

E Rute teve de se ajustar desde uma terra onde havia fartura para se comer e tudo o resto, era 
respeitada, até um povo que se ria, e fazia troça dela; uma terra em que ela apanhava espigas no 
campo para comer. Colocava no seu xaile e levava para casa e batia-o e fazia pão e ela e a sua sogra 
comiam.

46

Quando ela estava ali, eles vieram a descobrir que enquanto ela ia apanhar espigas ou ia apanhar… 
Agora ela tomou a sua decisão, essa foi a sua decisão.

Agora, a seguir ela tem de servir.

E é isso que a igreja tem de fazer. A igreja, depois de tomar a sua decisão, você tem então de 
servir. Sirva a Deus! De acordo com o diagrama Dele, de acordo com o esquema Dele. Você tem de servir 
a Deus.

Rute a tomar uma decisão. Agora, Rute a servir de acordo com a sua decisão. (Agora veja só um 
minuto.) Agora, ela vai até ao campo apanhar espigas.
47

Agora, a sua mãe disse-lhe (que é o Velho Testamento a dizer ao Novo, você sabe), a sua mãe 
disse-lhe, disse: “Nós temos um parente e o seu nome é Boaz. Ele é um homem rico. E ele é um parente 
próximo. Vai até ao campo dele e talvez… Não vás a outro campo, vai ao seu campo.”
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Como o Espírito Santo nos diz para não irmos para algum tipo de livro da igreja, algum tipo de 
catecismo, mas para irmos para o campo de Deus, o Velho Testamento, a Bíblia. Não diga: “Bem, nós 
vamos dizer isto. E vamos dizer isto para oração. Nós vamos ter isto.” Permaneça no campo. Entre nele 
porque Ele é um parente próximo.

A Palavra de Deus, o Velho Testamento, é um parente próximo do Novo. A antiga igreja é uma mãe 
para a nova igreja (veja), o Cristão, um crente. “Não vás para outro campo. Permanece no campo dele. 
E talvez um dia possas achar graça aos seus olhos.”

48

E um dia enquanto ela estava no campo, este jovem rico chamado Boaz, um governador, um homem 
rico, passou e viu-a. Oh! Quando ele a viu, ele apaixonou-se por ela. Ele pensou que ela era uma mulher 
maravilhosa. Ele gostou do carácter dela. Lembre-se que ele disse: “Eu sei, e o povo sabe, que és uma 
mulher virtuosa.” Tomou a sua decisão claramente. Voltou e viveu exactamente aquilo que ela disse que 
ia fazer.

Por outro lado, hoje eles diriam: “Nós sabemos que tu és um Cristão. Nós sabemos que tu és um 
homem de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres a não ser que Deus esteja com ele.”
49

Isso foi o que Nicodemos disse a Jesus, disse: “Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus: 
ninguém pode fazer as coisas que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele”; quando ele conseguia 
vê-Lo ali sentado e a discernir os pensamentos do coração deles.

Uma mulher tocou na Sua veste, voltou-Se e disse, “Quem Me tocou?” Todos negaram. E ele olhou 
para a audiência e disse: “Tu, com um fluxo de sangue, aí. A tua fé te curou.”

Disse: “Ninguém pode fazer isso a não ser que Deus esteja com ele! Nós sabemos que Tu vens de 
Deus. Nós não Te podemos aceitar, porque vamos ser expulsos da igreja.” Veja, essa videira enxertada, 
Irmão West, como estávamos a falar ontem à noite. Eles vão expulsá-lo. “Mas lá nos nossos corações 
nós sabemos que Tu vens da videira original.” Cristo é a videira, nós somos as varas. “Nós sabemos, 
porque vemos a mesma vida que está em Deus, e está em Ti.”

Era isso que Boaz tinha visto em Rute, essa decisão clara, essa mulher de virtude ali. E ele 
apaixonou-se por ela.

Agora, quero que repare, Noemi, a velha igreja, começou a explicar a Rute todas as leis acerca da 
sua religião; como o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Agora, eu quero que entenda esta 
história aqui mesmo.

50

Agora, eu quero mostrar-lhe as sombras. O Velho Testamento explica o Novo, se você ler, porque é 
uma sombra antecipada do Novo. Agora se eu fosse em direcção àquela parede e eu nunca me tivesse 
visto a mim próprio, e eu visse a minha sombra, eu saberia… eu teria uma ideia acerca de qual seria o 
meu aspecto. Se você sabe o que é o Novo Testamento, leia o Velho e vai ver a sombra, repare. E 
depois quando o Novo Testamento vem, você vai dizer: “Ora, claro, é isto.” O livro de Hebreus, voltando 
atrás, é Paulo a explicá-lo.

Agora, repare com atenção agora, quando Rute disse… ou, Noemi disse a Rute: “Agora, ele é nosso 
parente. E se conseguires achar graça, encontrarás descanso.” (Oh, bem!) “Se conseguires achar graça, 
encontrarás descanso.” Boaz representava Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, o Senhor 
da colheita. Oh, bem! Então, enquanto Boaz vinha a cavalgar ali naquela carroça, olhando à volta pelos 
campos, e os seus olhos deram em Rute. Ele era o dono. Ele era o senhor da colheita. E ela achou graça 
aos seus olhos.

51

É isso que a igreja faz hoje. Enquanto o Senhor da colheita está a passar, Ele não está a olhar para 
grandes edifícios, grandes pináculos, coros bem treinados. Ele está a olhar para indivíduos! Homens e 
mulheres que estão dedicados e tomam uma decisão clara para Cristo, consagraram-se para o Seu 
serviço: “Deus, eu creio! Toda a palavra. Quando a Tua Palavra diz algo, eu permaneço com isso. Essa é 
a Tua Palavra. Eu creio, em toda a palavra.” É isso que Ele está à procura, o Senhor da colheita. É isso 
que Ele quer dar - o Espírito Santo àqueles que têm fome e sede. “Bem-aventurados os que têm fome e 
sede: porque serão fartos.” Ele está a tentar encontrar essa igreja hoje.

Agora então, foi pedido a Rute que ela fizesse uma coisa que era vergonhosa, mas ela estava 
disposta a fazer porque ela tinha tomado a sua decisão. Que tipo do crente. Que tipo perfeito!
52

Noemi, a antiga igreja, disse: “Vai lá esta noite, é a época da cevada.” Oh, que belo pensamento 
podíamos ter aí mesmo.

Noemi e Rute vieram na época da cevada. A época da cevada era a época do pão! - a época em 
que o pão fresco estava a ser servido. E a igreja nestes últimos dias, depois de dois mil anos de 
ensinamento pagão e assim, chegou à época da cevada, a frescura da vida, o novo pão, mel vindo  do
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céu. (Russel, fale-me de pão com crosta dourada!) É isto! Pão do céu. “Eu sou o pão da vida. Os vossos 
pais comeram maná no deserto e estão mortos. Mas eu sou o pão da vida que vem de Deus do céu. Se 
um homem comer deste pão nunca morrerá.” E a igreja nestes últimos dias aqui é trazida, agora mesmo, 
na época da cevada.

Rute, uma gentia, excomungada, escorraçada, foi trazida (para ser aceite como noiva, para Cristo) 
veio na época da cevada.
53

Ele disse: “Agora, coloca das tuas vestes sobre ti”; não foi, “tira as tuas vestes de ti.” Como é 
contrário ao que se faz hoje. “Cinge-te, quando te fores encontrar com ele. Ele vai separar a cevada 
esta noite. Vai lá e coloca as tuas vestes sobre ti. Cobre-te, para te encontrares com ele.”

Hoje, elas querem descobrir-se. “Cobre-te. Vai lá porque ele está a separar a cevada. E depois 
marca o lugar onde ele está deitado.” Você fez isso? No Gólgota! Há muitos anos atrás, eu marquei no 
meu coração o lugar onde Ele deu a Sua vida para que pudesse tomar-me. “Marca o lugar em que ele 
está deitado. Vê onde ele se deita.” É o que todo o crente devia fazer. Marcar aquilo que Ele fez por si. 
A mensagem do Domingo passado sobre “A Visita ao Calvário.” Marca aquilo que Ele fez por si.

Ela disse: “Marca onde ele está deitado. Depois quando ele se deitar para dormir (para descansar), 
vai deitar-te aos seus pés.” Não é na sua cabeça; aos seus pés! - indigna. “E toma o cobertor com que 
ele se está a cobrir e coloca-o sobre ti.” Vê? Oh, bem! Eu sei que você pode pensar que eu sou um 
fanático, mas isso fica-me bem agora mesmo, esse Espírito de Deus. Marca onde Ele se deitou… o 
Calvário; onde Ele se deitou na sepultura; no Getsémani. Marca, e rasteja até os Seus pés e deita-te ali 
e morre para ti mesmo, veja. Aí está. Cobre-te com o Seu vestido. Ela disse: “o vestido,” foi o que ela 
chamou.

54

E Rute disse: “O que disseres, isso farei.”

Oh, que decisão clara por parte de um crente! “Aquilo que a Bíblia diz, isso farei. Diz: «Arrependei-
vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo,» isso farei. Se disser: «Ide por todo o mundo e pregai o 
evangelho,» isso farei. Se disser… seja o que for que diga, «Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, 
eternamente,» o que disser para eu fazer, isso farei!” Veja, a igreja a receber as suas ordens da Palavra. 
Ela deitou-se.

Agora lembre-se, isso era uma vergonha, para aquela jovem viúva estar deitada ao lado deste 
homem, aos seus pés. Uma vergonha para o mundo exterior! Oh, consegue entender? Aqui está.
55

Veja! Veja, é isto! À igreja, à jovem, ao jovem, ao velho ou ao novo, é pedido que se separem do 
mundo e cheguem a um lugar, um reino do Espírito Santo, que é vergonhoso para o mundo. No seu 
próprio coração eles sabem do que se trata. Mas para o mundo eles tornam-se fanáticos, tornam-se 
fanáticos religiosos ou algo assim, algum nome vergonhoso. Mas é pedido à igreja que faça isso. Estão 
dispostos a marcar o lugar, e a deitar? Deixe que o mundo lhe chame aquilo que eles quiserem.

A canção antiga costumava dizer:

Eu comecei a andar apenas com Jesus (Vê?),
Ter como travesseiro, como Jacob, uma pedra;
E eu vou tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor,
Eu comecei a andar com Jesus e vou continuar.

É isso. Não importa… eu vou pagar o preço, seja o que for que os outros façam. Se significa 
vergonha, se significa perder a casa, perder a família, todos os seus associados, amigas, amigos, seja o 
que for que isso signifique, eu vou sozinho. Eu vou tomar o caminho! Se o meu vizinho diz que eu sou um 
fanático religioso, ou um Pentecostal, ou um fanático, não me interessa o que eles dizem. Não faz 
diferença nenhuma para mim. Eu já comecei, eu tomei a minha decisão claramente, e vou continuar.

56

Agora, ele era o único que lhe podia dar descanso daqueles campos cansativos onde ela ia fazer a 
colheita. E, oh, é tão bom, quando Boaz, quando ele a encontrou lá no campo (não consigo deixar isto), 
Boaz encontrou-a lá no campo, e ele disse: “Olha,” disse ele, “quem és tu?”

57

Ela disse: “Chamo-me Rute.”

“Oh, a Moabita que veio para peregrinar connosco.”

“Sim.”

“Eu ouvi falar de ti. Não vás para outro campo.” Eu gosto disso. “Não comeces a andar de missão em 
missão. Fica aqui mesmo no meu campo. Fica comigo.” Ele amou-a. “Fica aqui! Fica comigo! Não vás 
correr de lugar em lugar. Fica aqui.”
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Se crê na mensagem, firme-se a ela, veja. Não importa qual seja o preço, permaneça com ela. 
Continue. “Se significa sacrificar isto, aquilo, ou outra coisa qualquer, e eu tenho de deixar a minha 
bebida, eu tenho de deixar de roubar, de mentir; eu vou permanecer com isso,” veja.

E disse mais uma vez… Ele disse: “Agora, eles não te vão incomodar, porque eu ordenei aos jovens 
que não te insultassem.” Amém. Eu gosto disso: a sua protecção. Quem disse isso? O senhor da 
colheita.

58

“Tende cuidado. Não toqueis nos meus ungidos; não façam mal aos meus profetas.” Está certo? 
“Porque em verdade vos digo, que seria melhor que vos fosse presa uma mó ao pescoço e vos 
afogásseis no mar… até mesmo ofender o menor destes meus pequeninos.” Está certo? “Não lhes tragam 
ofensa.” (Eu ordenei que eles não te tocassem.“) Oh, veja esse mundo que é um perseguidor. A hora 
deles virá.

Depois ele veio ter com os jovens, os outros, ele disse: “Agora, ela está a apanhar cereais para ter 
o seu sustento. Agora eu quero que vocês, ceifeiros, vocês, anjos…” Por outras palavras, (é isso que 
eles são), Ele disse: “Eu quero que vocês, anjos, vocês, ceifeiros, de vez em quando deixem cair um 
punhado propositadamente. Não deixem que seja tudo tão cansativo para ela. Mas de vez em quando, 
deixem-na ouvir uma boa mensagem. Deixe que um bom poder do Espírito Santo a cubra de vez em 
quando, para lhe fazer saber que eu ainda estou ali. Operem alguma cura no meio dela. Mostrem-lhe 
algum sinal ou prodígio, para que ela saiba que eu estou no meio dela.” É isso.

59

Não gosta de encontrar esses punhados? Eu espero que encontremos alguns esta manhã, e vocês? 
Um punhado de cevada fresca, o Senhor a fazer alguma coisa que Ele costumava fazer, algo que nós 
sabemos que Ele faz. Ele é o Senhor da colheita. Ele é o único que pode deixar cair um punhado. “Eu 
ordeno aos anjos que vão lá a essa reunião esta manhã. Eu quero que eles façam uma certa e certa 
coisa. Eu dei ordem! E eles vão fazer.” Oh, bem.

Agora aqui, ela tinha de assumir a parte vergonhosa, ao se deitar, e ser chamada qualquer coisa que 
ela quisesse. Ela podia ser chamada prostituta, você sabe. Ela podia ser chamada mulher de má fama, 
mas ela não era. E ela estava exactamente a seguir as regras que lhe foram dadas. Assim ela vai até lá 
e cobre-se com a cobertura que ele tinha sobre ele. Onde é que ela foi? À sepultura. Onde é que ela foi? 
Ao lugar onde ele estava a descansar.

60

Foi aí que eu encontrei:

Lá na cruz onde o meu salvador morreu,
Lá para a purificação do pecado eu chorei,
Lá o sangue foi aplicado ao meu coração;
Há uma fonte cheia de sangue
Que vem das veias de Emanuel;
Onde os pecadores, mergulhados debaixo do fluxo,
Perdem todas as manchas de culpa.

Marque o lugar onde Ele se deitou. E deite-se ali com Ele. Está pronto para ir ao Calvário esta 
manhã, como eu disse no Domingo passado? Marcou o lugar na sua vida? Trouxe-se a si mesmo até esse 
lugar, onde Jesus foi crucificado?

61

“Oh, nós gostamos muito disso.” Mas então e a sua crucificação? Está pronto a tomar o caminho 
com o nome vergonhoso, como ser um fanático religioso, ou seja o que for… seja qual for o preço?

Marcou o lugar, para ir até lá e deitar-se com Ele, dizendo: “Senhor, aqui estou eu”? Então e depois? 
Coloque a mesma cobertura que estava sobre Ele sobre si.

Uma mulher disse uma vez ao nosso Senhor: “Senhor, concede que os meus dois filhos, que um se 
sente à tua direita, e o outro à tua esquerda, no reino.”
62

Ele disse: “Podeis beber do mesmo cálice que eu bebo?” Essa é a dura perseguição.

“Sim.”

“E podeis ser baptizados com o mesmo baptismo com que eu sou baptizado?” Deitado, colocou a 
mesma cobertura sobre ela.

Elias foi tomado. E Elias deixou cair a mesma cobertura que ele tinha, para cobrir Eliseu com uma 
porção dobrada do seu Espírito. A mesma coisa, apenas uma porção dobrada. O mesmo poder, não é 
mais… não é maior, é apenas uma porção dobrada disso.

Como Moisés, quando ele estava cansado, o seu sogro disse-lhe, disse: “Tu estás a cansar-te. Ora 
a Deus para que tome o teu espírito e coloque sobre outros.” Ele orou.
63
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Ele tomou o Espírito e colocou-o sobre outros setenta e setenta começaram a profetizar. Eles não 
tinham mais poder. Eles tinham mais maquinaria, só isso. Eles apenas tinham mais maquinaria.

Hoje é assim. Um homem só não consegue fazer isso. Deus tem a Sua maquinaria a operar por toda 
a parte, mas é o mesmo poder. O mesmo poder, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus.

Agora… pegou no cobertor, o Espírito Santo. Quando ela morreu para ela mesma, marcou o lugar 
onde ele morreu… onde ele se deitou para descansar, depois ela deitou-se e pegou no cobertor que 
estava sobre ele e puxou-o sobre si. E o homem acordou, disse: “Quem está aí?”

64

Ela disse: “Eu sou Rute, a Moabita, a tua serva.”

E ele levantou-se. Ele disse: “Percebo e sei que és uma mulher virtuosa.” Amém. Isso não lhe dá 
pequenos arrepios pela sua alma? “És uma mulher virtuosa!”

E como é que ela respondeu? “Mas tu és um parente próximo.” Amém. “Tu és um parente próximo. Tu 
podes fazer isso por mim. Tu podes colocar-me em descanso. Eu vim aqui e deitei-me aqui, não por ser 
uma mulher imoral. Eu deitei-me aqui, não para fazer um espectáculo [para mostrar às pessoas ”eu 
consigo falar em línguas,“ e mostrar às pessoas ”eu consigo dançar no Espírito,“ e mostrar às pessoas 
”eu consigo clamar“], mas eu vim aqui porque tu és um parente próximo. Não foi para mostrar que eu 
consigo fazer uma coisa grande; mas tu és meu parente. Eu vim porque tu és um parente próximo, e tu 
és o único que me pode redimir.”

65

Vê a atitude do convertido a Cristo, à igreja? Vê, vê? “Tu és meu parente próximo.”

E ele disse: “Tu és uma mulher virtuosa. E eu sou teu parente próximo. Agora, cobre-te e deita-te 
até à manhã. Cobre-te nesse cobertor, eu sou teu parente. Deita-te até de manhã, a descansar.” Amém, 
amém. “Eu sou teu parente próximo. Descansa!” Amém.

Quando a manhã chegou, muito antes do romper da aurora, ela juntou um grande punhado de 
cevada (seis medidas creio que era) e colocou no seu xaile e foi para casa. E Noemi disse: “Minha filha.”
66

Depois que ela se levantou do altar e voltou: “Agora o que vai acontecer, Mãe? O que vai acontecer 
agora?”

“Descansa!” (Amém.) “Descansa, Rute, porque o homem não terá descanso até ter pago o preço 
completo da redenção.” Amém, amém. É aí mesmo que eu estou. Amém. Ele não vai descansar até ter 
pago o preço completo da redenção para o redimir, tudo aquilo que você já perdeu, tudo aquilo que você 
era.

Agora lembre-se, a lei da redenção (enquanto estamos a chegar ao… perto do final do serviço), a lei 
completa da redenção é isto: que antes que um homem pudesse redimir uma propriedade perdida, ele 
tinha de ser o parente mais próximo. E a seguir, ele tinha de ser um homem recto, um homem justo, para 
o fazer. E depois, ele tinha de ter dinheiro suficiente para o fazer. E depois ele tinha de fazer um 
testemunho público daquilo que ele tinha feito. E dali em diante, aquela era propriedade sua.

67

Assim agora, veja. Boaz representava Cristo. Agora, Rute representava a igreja, você, o crente. E 
agora, Deus no Velho Testamento, a única forma em que Ele podia vir e redimir aquilo que tinha sido 
perdido era que Deus tinha de se tornar parente do homem. E a única forma de Deus se poder tornar 
parente do homem era ser um deles. Amém.

Eu discordo de Billy Graham nas três pessoas individuais na Divindade, ou de qualquer outro doutor 
trinitariano, acerca disso. Eu creio numa trindade, claro, mas não dessa forma, sendo três pessoas. São 
um. Essa história ali só, se não tivéssemos mais nada, ia provar isso.

68

Deus tornou-se homem! Ele tinha de se tornar parente. E Ele não podia ser Deus e nós sermos 
pecadores (criações da Sua criação, seres criados a partir da Sua criação) porque nós não podíamos ser 
parentes ali. Assim Deus tornou-se homem, para que o homem se pudesse tornar Deus. Amém.

Nós sendo homens, pecadores, Deus tornou-se um pecador, tomou sobre Si os nossos pecados. Não 
conhecendo os pecados, ainda assim foi um pecador porque os nossos pecados foram colocados sobre 
Ele, para que nós… Ele tornou-se eu mesmo, para que eu me pudesse tornar Ele, veja. Ele tornou-se um 
pecador para que eu pudesse tornar-me um filho de Deus. Ele tornou-se um pecador para que você se 
pudesse tornar um filho de Deus. E agora nós somos filhos e filhas de Deus, porque Deus foi feito 
parente! Quando Ele tomou a forma da nossa carne, nasceu de uma mulher. Deus! Não era outra pessoa; 
era o próprio Deus.

69

I Timóteo 3:16 dizia: “Sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade: porque Deus se 
manifestou em carne.” Deus! “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 
E o Verbo se fez carne.”
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A Palavra feita ser humano, tornou-se um parente, Ele tornou-se um homem. (Oh!) Ele tornou-se a 
morte, para que através da Sua morte eu me pudesse tornar vida. Ele tornou-se um pecador, para que 
através da Sua justiça eu me pudesse tornar… ter vida. Ele fez-se pobre, para que eu, através da Sua 
pobreza, pudesse ser feito rico. Ele tornou-se aquilo que eu era para que eu pudesse, pela Sua graça, 
tornar-me aquilo que Ele é. Oh, bem! Depois fale dos poderes de Deus. Agora isso é exactamente a 
Escritura. Isso é o que a Escritura diz.

70

Para que possamos ser… O amor que o Pai tem seja… derramado sobre nós. Derramado sobre nós 
para que nós que éramos pecadores, estranhos, afastados de Deus, pudéssemos ser trazidos para perto 
de Deus, de tal forma que nos tornamos filhos e filhas de Deus - não servos. A igreja Gentia nunca foi 
uma serva. Não, senhor! A igreja Gentia é filho e filha. Vocês são filhos e filhas de Deus que têm 
recebido o Espírito Santo. Agora se vocês são o grupo de Orfa e vão embora - mas se vocês 
continuaram até ao Espírito Santo, vocês tornaram-se filhos e filhas.

Agora, filhos e filhas, quem tem mais poder perante Deus? O que é um anjo? Um anjo é um servo. 
Está certo? Eles são servos Dele. O que é que você é? Seu filho e filha. Quem tem mais poder no céu, 
então? Um pecador que foi salvo pela graça, ou um arcanjo que está de pé à Sua destra? O pecador 
que foi salvo pela graça tem mais autoridade no céu do que o arcanjo que está ao Seu lado sem 
pecado! Porque ele é um filho. Um filho tem mais autoridade do que um servo, claro. Oh, nós 
esquecemo-nos de quem nós somos. Nós esquecemo-nos, muitas vezes, daquilo que nos fez quem nós 
somos. Depois de nos tornarmos aquilo que nós somos, depois esquecemo-nos de como chegamos aqui. 
Quando o próprio Deus…

71

Oh, que amor precioso o Pai
Deu à raça caída de Adão;
Deu o Seu Filho unigénito para sofrer
E nos redimir pela Sua graça.

(Oh, como é que vamos chegar a saber?)

No meio de rochas fendidas e céus obscurecidos
O meu Salvador inclina a Sua cabeça e morre;
O véu aberto revela o caminho
Até às alegrias do céu e aos dias sem fim
Em Cristo, a Rocha sólida, eu estou;
Todos os terrenos são areias movediças.
Quando olho para a cruz maravilhosa,
Sobre a qual o Príncipe da glória morreu,
Eu considero todo o meu pecado perdido,

(Está certo.)

Alguém disse:

Vivendo, Ele amou-me; morrendo, Ele salvou-me;
Sepultado, Ele levou os meus pecados para longe;
Ressuscitando, Ele justificou livremente para sempre:
Um dia Ele virá - Oh dia glorioso!

Tem sido o tema da igreja. Tem sido a sua visão. Tem sido o seu coração. A terra está banhada com 
o sangue deste Redentor Parente, para redimir a raça caída de Adão.
72

Repare, aqui está Ele, um Redentor Parente. Agora a primeira coisa: Ele tinha de ser um homem 
digno. Quem era mais digno do que Cristo, do que Jesus? Depois outra coisa: Ele tinha de ter o dinheiro. 
Ele tinha de ser capaz de o fazer. Ele possuía os céus. Ele provou isso. Ele podia pegar em cinco pães e 
dois peixes e alimentar cinco mil e levantar cinco cestos cheios de pedaços. Ele podia tirar água de um 
poço e transformá-la em vinho. Ele podia pegar num peixe do oceano e tirar moedas da sua boca, de 
ouro. Amém.

Ele não era um… Mas Ele tornou-se pobre, nem tinha um lugar onde reclinar a Sua cabeça. Ele 
tornou-se um parente. Não foi um parente dos ricos, um parente de todos os homens. Ele tomou o lugar 
de um redentor.

Depois o que é que ele teve de fazer? Depois ele teve de dar um testemunho público. Na manhã 
seguinte, Rute disse… ou, Noemi disse: “Descansa, Rute. Vai ficar tudo bem agora, porque achaste 
graça aos olhos dele.”

73

Deus, deixa-me fazer isso. Deixa-me achar graça aos Seus olhos. Depois quando a manhã irromper:
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Quando a trombeta do Senhor soar e não houver mais tempo,
E a manhã irromper, eterna, brilhante e bela;
Quando os salvos na terra se reunirem na outra margem,
Quando a lista for chamada, lá estarei.

(Descansando agora, à espera da redenção plena.)

Repare: “Eu tenho, a garantia disso, agora. Eu levei para casa um xaile cheio de cevada. Eu tenho 
ali…” Ele deu-lhe aquilo, mediu, seis medidas. “Seis” significava os seis mil anos de existência do mundo. 
O dia do homem é seis. O homem foi criado ao sexto dia. Haverá seis mil anos em que o mundo foi 
criado, ao sétimo milhar Deus descansou. Seis mil anos em que a igreja vai trabalhar contra o pecado 
com o poder de Deus destes pães de cevada, e depois vai entrar no descanso eterno. Descansar, 
esperar. Seis medidas de cevada fina que ele colocou ali, para a levar até ao tempo da redenção plena. 
Estou tão contente por disfrutar disso.

74

Agora, rapidamente, vamos chegar ao final. Agora vemos, agora, que na manhã seguinte quando ela 
acordou ela estava feliz, à espera, e o homem chegou. Ele foi… Ele tinha outro parente, que teve 
realmente a opção sobre a mulher primeiro. Eu tenho tempo para entrar nisso? Bem, só um minuto, e 
vamos ver parte disso de qualquer forma.

75

Esse próximo na parábola, que tinha a opção sobre si, era o diabo, porque você tinha pecado. E 
primeiro você pertencia-lhe, porque era propriedade dele. Porque você foi “nascido em pecado, formado 
em iniquidade, veio ao mundo a falar mentiras.” E ele não podia redimir isso. Veja, ele não podia redimir 
isso. Assim Cristo veio e foi feito homem, para tirar os nossos pecados, para nos redimir! Vê? E o outro 
homem não conseguia fazer isso. O diabo não podia morrer pelos pecados, porque ele foi o próprio 
pervertido que fez o pecado. Veja, não podia, ele ia estragar a sua herança, o outro homem. E Satanás 
ia estragar a sua, porque ele é um demónio. Ele não se podia tornar outro demónio para tirar o primeiro 
demónio. Ele não podia ser feito pecado, porque ele já era pecado. Mas Cristo estando sem pecado 
tornou-se um pecador. Ele podia redimir-nos! Aleluia, nós estamos redimidos! Nós estamos redimidos; 
significa ser “trazido de volta.” Nós estamos redimidos.

Assim, na manhã seguinte, depois ele teve de fazer um testemunho público. Ele foi e encontrou-se 
com este homem à porta, perante os anciãos (e tinha de ser um lugar público), e ele olhou para ele cara 
a cara e disse: “Podes redimi-la?” Agora ele tinha de redimir primeiro Noemi para ter Rute; e Cristo tinha 
de redimir a igreja Judia primeiro para ter a noiva Gentia. Ela veio com Noemi, como uma estranha de um 
outro país, uma Moabita, pagãos. Nós éramos isso, os Gentios, os pagãos. E lembre-se, ele tinha de 
tomar Noemi. E quando ele tomou Noemi, ele ficou com tudo o que ela tinha.

76

Lembre-se, quando Cristo veio, Ele nunca falou para a igreja gentia. Era: para os Seus. “Ele veio 
para os Seus, e os Seus não O receberam.” Ele ia sempre aos Seus. “Não ides para o caminho dos 
Gentios. Não ides a Samaria, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. E enquanto lá vão, 
pregai o evangelho, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai os demónios; de graça 
recebestes, de graça dai.” Está certo? Enviou-os dois a dois. Ide primeiro… Ele tinha de redimir aquela 
igreja. E quando Ele redimiu aquela igreja, Ele ficou com a noiva Gentia. Amém. Esse foi o acordo. Veja, 
Ele ficou com a Noiva quando redimiu a igreja.

77

Agora, Boaz, ele teve de fazer publicamente… Ele disse: “Podes redimi-la?”78

Ele disse: “Não.”

Então ele teve de fazer um testemunho público. Ele pegou no seu sapato e atirou-o a ele, disse: “Aí 
está! Que todo o Israel saiba que eu redimi Noemi e tomo também Rute.” Amém. “Eu tomo Rute como 
minha noiva.” Quem era? O Senhor da colheita. Amém. Aí está ela. “Eu vou redimir Noemi e vou tomar 
Rute. E Rute será a minha noiva.”

O que é que eles iam dizer? Que ela… seja como Leia e como Raquel e as outras e que suscite 
milhares [e suscitou, está certo] a Israel. Que ela seja assim.“ E veja, ele fez um testemunho público.

O que é que Jesus fez, para fazer isso? Ele fez um testemunho público. Quando, Satanás não podia 
morrer pelos pecados porque ele era um pecador. Ele é o pai do pecado. Mas Jesus, o inocente, Deus do 
céu, que não tinha de morrer! Veio e deu um testemunho público ao morrer, levantado entre os céus e a 
terra. Um testemunho público! Despiram-Lhe as Suas roupas, e foi pendurado entre os céus e a terra em 
vergonha. E morreu uma morte pecaminosa, vergonhosa para nos redimir. Um testemunho público. Amém!
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O que é que Ele fez? Deixou de lado a Sua própria justiça, deixou de lado a Sua própria glória, 
deixou… “Eu tenho poder; eu falaria ao meu Pai e Ele logo me enviaria vinte legiões de anjos.” Eles 
podiam mudar o rumo. Um anjo apenas poderia ter feito isso; Ele podia ter chamado vinte legiões! Isso 
teria sido cerca de quarenta mil anjos. O que é que eles teriam feito? Ele disse: “Eu podia falar ao meu 
Pai e  imediatamente  [ou  seja,  agora  mesmo]  Ele  me  enviaria  vinte  legiões  de  anjos  que  viriam aqui  e
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tomariam conta disto.” O que é que um teria feito? Um destruiria a terra num segundo. Veja, Ele tinha 
milhares que poderiam ter vindo. Vê? Mas Ele deixou isso de lado. Ele deixou isso de lado. Ele deixou de 
lado toda a Sua dignidade, tudo, de lado, e tornou-se um pecador, e morreu por si e por mim.

Agora para encerrar, podemos dizer isto, a encerrar. Ele fez isso. Depois ele tomou Rute e casou com 
ela. E ela gerou um filho chamado Obede. Obede foi o pai de Jessé. Jessé foi o pai de David, que foi um 
antepassado de Cristo (amém), antepassado do Senhor Jesus. Não vê? Através dessa justiça, através 
dessa decisão clara!

80

Ele tornou-se o nosso Redentor Parente. Deus tornou-se parente nosso, para descer e ser feito 
como nós, um ser humano, para padecer fome, para padecer sede. “Tenho sede, dêem-me de beber”; e 
eles colocaram vinagre na Sua boca, fel.

Ele teve sede como nós. Ele soube como passar sem isso. Ele esteve enfermo como nós estamos. 
Ele disse: “Não me dirão a velha parábola: «Médico cura-te a ti mesmo»?” Mas o Seu grande poder não 
era para Ele. Ele tinha o poder para o fazer, mas Ele não o podia usar em Si mesmo.

Alguém me disse no outro dia, disse: “Irmão Branham, antes que alguma coisa aconteça, você sabe 
tudo o que vai acontecer consigo.”
81

Eu disse: “O dom não é para mim. Eu não o posso usar para mim mesmo.” É para vocês. São vocês 
que recebem os benefícios, não eu. Eu sou apenas um servo público de Deus, para vocês.

O pregador é um servo público. Ele apenas se mantém ali, como um lírio no campo: o zangão voa e 
recebe a sua parte, a abelha do mel voa e recebe a sua, quem passa recebe a sua e tudo o resto. Ele 
trabalha dia e noite para manter o seu brilho. E o ministro do evangelho faz a mesma coisa. Anda na 
linha de Deus, mantém o seu testemunho verdade, para que o mundo possa receber uma parte dele, 
veja. O Sr. Pastor Lírio. Ele é bom. Jesus disse: “Olhai para ele. Nem Salomão é como ele.” Está certo. O 
Dr. Lírio, acho que todos o conhecem, vejam.

“Olhai para os lírios do campo, como trabalham e nem… ainda digo, Salomão em toda a sua glória…” 
Um lírio tem de lutar dia e noite para manter o brilho das suas vestes, para manter o perfume e assim. E 
os outros, ele apenas se abre e eles passam e tiram isso dele. A abelha e a mosca e tudo o que passar, 
bom ou mau, tira dele.
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O servo é assim, de Cristo, o servo Cristão. Abre-se: “Mundo, tira de mim.” Não é nada para ele, é 
para os outros. Foi isso que Cristo se tornou quando se fez parente nosso. Ele fez-se homem para que o 
mundo pudesse tomar da Sua justiça, veja, e serem feitos filhos de Deus.

Agora, o que é que eles fizeram? Casaram-se e por aí veio esta grande coisa. Depois Rute foi 
recompensada, ao tomar Cristo… ou, ao tomar Boaz como seu marido. Já que a igreja é recompensada 
por… quando a vinda do Senhor vier, nessa manhã brilhante e sem nuvens. Nós estamos a descansar, à 
espera, agora. Ela virá. Agora… Ora, está redimida.

83

Agora, vou ler mais um texto antes de sair para iniciar a fila de oração; mais um texto. Eu fui 
procurar, esta manhã, a palavra redimido. E perdoem-me, meus irmãos Arminianos, mas eu tenho de 
acrescentar isto; não é para magoar, mas é apenas para vos fazer pensar. Veja o que redenção significa. 
Redenção aplicado, na verdade, na palavra Grega, é tirar um escravo do mercado. Eu não consigo 
soletrar a palavra Grega agora, mas significa, “tirar um escravo do mercado” - para redimir.

84

Um homem fez alguma coisa errada e por isso o ser senhor vendeu-o para a escravatura, ou seja, 
para a morte. E ele está no mercado, ele é um escravo. Mas chega um homem, um homem digno que é 
capaz de o fazer, e encontra este homem (e acha graça aos seus olhos), ele redime-o. Isso tira-o do 
mercado de escravos e leva-o com ele. Repare, e esse escravo, uma vez redimido, nunca mais pode ser 
vendido no mercado. Amém. Nunca mais pode ser vendido novamente! Ele está marcado! E se ele foi 
tido em consideração uma vez para ser redimido, ninguém pode mais vendê-lo novamente como escravo.

Oh, graças a Deus! Que quando um homem veio a Cristo e foi redimido pelo sangue precioso, o diabo 
nunca mais pode fazer de si um escravo novamente. Você está seguro no sangue de Jesus Cristo até ao 
dia da sua redenção. Como escravo (Veja em Êxodo e descubra se essa não é a lei de Levítico. Eu estou 
a falar de Levítico, veja se essa não é a lei) um escravo, uma vez redimido, nunca mais pode ser 
vendido como escravo. Está certo.
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Oh, estou tão contente. Estou tão contente por saber que o nosso Redentor Parente, o Deus do 
céu, que é Espírito, desceu à terra e se fez carne (feito como eu, feito como você) e tomou a forma de 
carne pecaminosa, não conhecendo pecado, para que os nossos pecados pudessem repousar sobre Ele 
e se tornou parente nosso, deu um testemunho público ao morrer, pagando o preço completo.

E o Espírito de Deus testifica de volta. O templo se rasgou… o véu, de cima a baixo. Não foi de baixo



17O Redentor Parente

para cima, mas de cima a baixo, mostrando que foi o próprio Deus que o rasgou de cima a baixo; rasgou-
o de cima a baixo e abriu o caminho. E os blocos do sacrifício foram tombados e os relâmpagos 
apareceram na escuridão, o céu zangado, o sol pôs-se a meio do dia, as estrelas recusaram brilhar e 
tudo deu um testemunho! Nós estamos redimidos. Aleluia!

Vamos orar. [Um homem na congregação fala uma mensagem.]86

Com as vossas cabeças inclinadas, agora, só por um momento… Essa foi uma voz profética, 
chamando a igreja após a mensagem.

Agora se houver alguém aqui que não O conheça, se as vossas vidas não estão certas, vocês são 
convidados agora a ficar de pé aqui, na presença desta audiência - perante Deus - para O aceitar como 
vosso Salvador. A água está na piscina para o baptismo. Está alguém à espera para iniciar o serviço de 
baptismo rapidamente.

Enquanto temos as nossas cabeças inclinadas, vamos aproveitar o momento agora para cantar “Eu 
Estou a Passar.” Com as vossas cabeças inclinadas agora:
87

Eu estou a passar, sim, eu estou a passar,
Eu vou pagar o preço, não importa o que os outros façam,
Eu vou tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor,
Eu comecei a andar com Jesus e estou a passar.

Eu estou a passar, sim, eu estou a passar,
Eu vou… (Quer realmente dizer isso agora? Se quer, venha aqui e fique de pé) não 

importa o que os outros façam,
Eu vou tomar o caminho… (Estão prontos para ficarem junto, como Noemi naquela 

altura?)
Eu comecei a andar com Jesus e estou a passar.

Da manjedoura de Belém veio um Estranho,
Na terra eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

Ser como Jesus,… (Quer ser como o seu Redentor?) como Jesus,
Na terra eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

Brilha sobre mim, Senhor, brilha sobre mim,
Que a Luz do farol brilhe sobre mim;
Brilha sobre mim, Senhor, brilha sobre mim,
Que a Luz do farol brilhe sobre mim.

Ser como Jesus, …(Há mais alguém que gostasse de ser, além Dele?)

Mais ninguém quer vir agora e ajoelhar-se aqui com esta jovem, enquanto ela está ajoelhada? 
Tomando, como Rute antigamente, tomando o seu caminho esta manhã.

…como Ele;
Ao longo de toda a jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

Só ser como Jesus,…

Mais alguém venha agora, venha até aqui e ajoelhe-se, como esta senhora se ajoelhou aqui. Já 
começaram? Vão colocar as vossas mãos nas Dele?

… eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

Nosso Pai celestial, enquanto a igreja está a sussurrar esta canção, “Ser Como Jesus”; esta mulher, 
esta manhã, deu um passo em frente como Rute. Ina Belle, vindo como Rute lá naquele tempo, não 
importa qual seja o preço, ela vem para o pagar. Não importa o que… se vão rir dela, ou fazer troça dela, 
ela tomou o lugar agora; aqui de pé, a confessar os seus pecados. Ajoelhada, marcando o lugar onde o 
grande Senhor da colheita se deitou na cruz ali para receber o Seu Espírito, a Sua graça que falou com 
ela enquanto a Palavra vinha - como Noemi naquela altura, a dirigir. E atingiu o sítio certo no lugar certo. 
E agora ela vem para tomar o lugar de um crente; ajoelhando-se na cruz, ali onde ela confessa os seus

88
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pecados, deixa de lado todas as coisas antigas da vida e torna-se uma nova criatura em Cristo Jesus.

Nós oramos, Pai, esta manhã, para que todas as pessoas afastadas neste edifício, todo o homem, 
mulher, rapaz ou menina que não Te conheça, não deixe que estas palavras passem, Senhor. Nós não 
sabemos em que hora vamos chegar ao juízo. Pode ser ainda hoje que muitos de nós terão de ir. Pode 
ser antes de chegarmos a casa, pode acontecer um acidente. Talvez um ataque cardíaco nos atinja. 
Nós não sabemos. Oh Deus, deixa-nos preparar nesta hora, enquanto o Espírito está aqui, enquanto 
temos o testemunho de que Ele está aqui; enquanto o Deus do céu, em toda a Sua misericórdia infinita, 
está aqui para nos trazer para dentro.
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Dá-nos da Tua graça, Senhor. Envia outros ao altar esta manhã para aceitar Cristo como Salvador 
como esta mulher está a fazer agora. Concede, Senhor. Sê misericordioso para com ela, sabendo que o 
seu povo… O seu irmão está aqui sentado na plataforma comigo, a sua irmã Wood sentada ali atrás, a 
mãe e o pai aqui sentados. Senhor Deus, eu oro por misericórdia. Concede, Senhor. Tu sabes o que eu 
quero dizer no meu coração. Eu peço que o Teu derramamento do Teu sangue em misericórdia venha 
agora nesta hora. Concede, Senhor. Concede, enquanto estamos à espera de outros, que outros 
venham também, Pai, e se reconciliem com Deus por Cristo.

E enquanto estamos à espera agora e nos questionamos, vamos cantar mais uma vez:90

Brilha sobre mim, oh Senhor, brilha sobre mim,
Que a Luz do farol brilhe sobre mim.

Muito bem:

Brilha sobre… (Haverá mais alguém que queira vir?) brilha sobre mim,
Que a Luz do farol brilhe sobre mim;

Brilha sobre mim, Senhor, brilha sobre mim,
Que a Tua Luz do farol brilhe sobre mim;

O que é que isso vai fazer de mim?

Ser como Jesus, ser como Jesus,
Na terra eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

Deus Pai, esse é verdadeiramente o nosso testemunho. Senhor, nós queremos ser como Ele: mansos 
e simples, humildes, doces, perdoando sempre àqueles que O estão a maltratar e a fazer errado. Nós 
queremos ser dessa forma. Nós Te damos graças por esta mulher que veio aqui esta manhã. Como é que 
sabemos como virá a ser esta vida, daqui a pouco tempo. Talvez ao longo de todos os seus erros e as 
coisas da vida (como todos temos cometido), vendo-os lançados para lá da torrente esta manhã, eu 
oro, Deus, para que esta mulher viva uma vida consagrada em que vá guiar aqueles que estão à sua 
volta até esta experiência. Que ela não pare aqui, mas continue até à terra prometida, marcando o lugar 
e deitando-se, recebendo ali o Espírito Santo. Concede, Senhor.
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Se houver mais alguém aqui, Pai, que devia vir e que não veio, que o Teu Espírito não os deixe. Que 
eles não tenham descanso, dia e noite, até que tenham vindo também e tomem esta mesma decisão. 
Não é para ser duro, Senhor, mas, oh Deus, sabendo o que eles estão a perder - ao saber como vai ser 
naquele dia ao ouvir dizer: “Afastai-vos de Mim, vós que praticais a iniquidade. Naquela manhã na Rua 
Oito e Penn, eu chamei-vos e vocês não vieram.” Oh Deus, que hora terrível seria para eles, quando 
somos pesados na balança e achados em falta. Pai, concede que isso nunca aconteça a ninguém na 
presença divina. Que possam todos ser salvos. Pedimos no nome de Jesus. Amém.

Nós queremos agradecer ao Senhor esta manhã pela Sua bondade e gentileza. Eu agradeço-vos a 
todos pela vossa paciência por esperarem tanto tempo comigo. Irmã Ina Belle, eu… Irmã Wood, essa é a 
sua irmã, e Irmão Charlie. Aquilo por que eles têm orado e aquilo por que nós temos orado, durante 
muito tempo. Irmã Ina Belle, pode ficar de pé só por um momento? Essa é a Irmã Wood… O nosso 
administrador aqui na igreja, essa é a sua nora que aceitou Jesus como seu Salvador pessoal esta 
manhã. E quantas orações têm sido… Deus a abençoe, Irmã Ina Belle. Acho que disse o seu nome 
correctamente. Está certo? Que Deus possa sempre abençoá-la, querida irmã. E se nunca foi baptizada 
no nome de Jesus Cristo, eu aconselho-a a ser baptizada e receber o Espírito Santo.
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Que Deus esteja sempre consigo e abençoe o seu precioso marido ali. Eu conheci-o há alguns dias 
atrás. Se não estou enganado, o seu nome é Stanley. Está certo? Stanley. Deus o abençoe, Stanley. O 
lar é uma coisa doce, mas creio que será agora mais doce que nunca. Que Deus vos abençoe a todos e 
vos dê da Sua graça e misericórdia todos os dias da vossa vida. E continuem com o Senhor. Seja como 
Rute agora, Ina Belle, firme-se a isso. Continue em frente. Por vezes vai ficar difícil e os caminhos vão
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ficar obscurecidos, mas lembre-se: Olhe para o chão e depois olhe em direcção ao céu; vai encontrar 
uma pegada ensanguentada que vai até lá acima. Ele vai guiar o caminho.

Agora, já é meio-dia - doze horas. Ainda estão dispostos a ter a fila de oração?93

Billy, onde está… Ele distribuiu os cartões de oração? Eu nunca… eu creio que ele me disse que 
distribuiu cartões… Qual foi? Alguém me diga que letra e números foram. B? B, 1 até 100?... 50 a 100. 
Muito bem, B número 1.

Agora temos muita gente, por isso não podemos… vamos tê-los todos em pé e vamos fazê-los 
passar pela fila, orando por eles.

Agora quantos nunca viram uma das filas de oração? Vamos ver as vossas mãos; nunca estiveram 
numa das minhas reuniões numa fila de oração. Oh, bem, muitos de vocês.
94

Agora nós podemos apenas orar pelas pessoas, ou podemos ter discernimento; ou nem termos fila 
de oração, podemos apenas chamá-los, na audiência. Não importa. O Espírito Santo está aqui. Sim, 
senhor. Mas vamos colocar em pé a fila de oração. Número 1. Quem tem o número 1? Cartão de oração 
B núm… 50. Peço desculpa. Ninguém tem o 1, claro. Muito bem. Cartão de oração 50, quem tem? Venha 
aqui, senhor. Cartão de oração 51, 52. Cartão de oração 52. Muito bem. 53, 53. Muito bem. 54, venha 
nesta direcção, até aqui. Se estiver lá atrás, venha nesta direcção até aqui. 51, 52, 53, 54. Quem tem 
o 55? Cartão de oração 55. A senhora aqui mesmo. Cartão de oração 56. Fique de pé do lado da parede 
ali, se puder. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Busty, vá por aquele corredor ali, irmão, ali mesmo. 
Muito bem. Vire-se assim.

Quantos não têm um cartão de oração e querem que o Senhor vos cure, levantem a mão. Muito 
bem. É só isso que têm de fazer. Creiam nisso agora. Creiam apenas. Muito bem. 56. Já tenho? 57, 58, 
59, 60, fiquem de pé. 61, 2, 3, 4, 5, fiquem de pé. 66, 67, 68, 69, 70, fiquem de pé. Não quero que 
venham todos de uma só vez, é por isso que estou a chamar os números. Até ao 70. Do 70 ao 80 fiquem 
de pé, venham até aqui a este lado, do 70 ao 80. Muito bem. [O Irmão Branham conta as pessoas.] 
Muito bem. Do 80 ao 90, fiquem aqui de pé. Doc, ajuda-os ali atrás, se puderes. Do 80 ao 90, fiquem de 
pé deste lado. Do 90 ao 100, fiquem de pé deste lado, aqui.

Muito bem, enquanto se estão a alinhar, eu gostava de pedir uma coisa à igreja. Quantos 
desconhecidos estão aqui, nunca estiveram numa das minhas reuniões antes? Muitos de vocês. Quantos 
sabem que não há nenhum homem que possa curar outro homem? Nem sequer um médico. Não, senhor. 
Um médico não é um curador. Ele apenas auxilia a natureza. Deus é o curador, veja. Um médico pode 
colocar um braço no lugar, mas ele não consegue curar um braço. Um médico pode remover o apêndice, 
mas não pode curar o lugar onde o cortou. Um médico pode tirar um dente, mas não pode parar a 
hemorragia ou curá-la. Deus tem de fazer isso.

95

Muito bem, quantos sabem que quando Jesus esteve aqui na terra, que Ele afirmou não ser um 
curador? Ele era um homem. Ele disse: “Não sou eu que faço as obras: mas é o meu Pai que habita em 
mim, é ele que faz as obras.” Está certo? Quantos sabem que quando Ele esteve aqui… Que tipo de 
ministério é que Ele teve quando esteve aqui? Ele fazia o que o Pai Lhe mostrava para fazer. Está certo? 
Quantos sabem isso? S. João 5:19, Ele disse: “Em verdade, em verdade vos digo: O Filho nada pode 
fazer por Si mesmo, mas apenas aquilo que vê o Pai fazer [Está certo?]: isso o Filho faz.”

96

Agora, então é Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente? Você crê nisso de todo o seu 
coração? Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente? Crê que Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem, 
hoje, e eternamente, que isso significa que na verdade Ele é o mesmo?

Muito bem. Como é que Ele é o mesmo? O mesmo em todo o princípio. Está certo? Ele é o mesmo 
Deus, o mesmo curador, o mesmo Salvador, Ele é o mesmo… a mesma atitude, é tudo o mesmo. Está 
certo? O mesmo. Muito bem, então se Ele era o mesmo, e se é o mesmo, Ele vai fazer e agir da mesma 
forma. Está certo? Agora, agora quantos sabem que isso é verdade?

Eu vou só tomar um momento aqui. Estou à espera. Não me parece que estejam cinquenta pessoas 
ali. [O Irmão Branham conta as pessoas.] Não. Alguns deles provavelmente foram para casa mais cedo; 
eu vi algumas pessoas a sair lá atrás. Muito bem, só esta fila pequena. Quantos gostariam de ter 
apenas… Quantos são desconhecidos para mim nessa fila? Levante a sua mão se sabe que eu não sei 
nada acerca de si. Levante a sua mão.
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Quantos aqui são desconhecidos e sabem que eu não sei nada acerca de vocês? Levantem a vossa 
mão, os que estão enfermos. Muito bem. Quantos gostariam de ver a fila de discernimento, para que nos 
possamos apressar e ter isso? Agora, não importa. Eu posso apenas orar por eles, quando os trouxerem, 
pela fila; ou eles podem sentar, passar e sentar. Não importa, o Espírito Santo vai discernir da mesma 
forma. Crêem nisso?
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Agora, depois se é assim, então fiquem em silêncio só por um momento. Está a ficar um pouco 
tarde. Assim fiquem em silêncio só por um momento. Eu quero perguntar-vos uma coisa agora.
98

(Eu posso estar no microfone errado aqui. Estão os dois bem? Estão os dois ligados? Muito bem. 
Este também?)

Muito bem, agora, fiquem em silêncio só por um momento. Eu vou olhar para esta fila e ver se 
conheço alguém.

Eu conheço este homem ali de pé. E eu conheço o Earl. Earl, eu conheço-o; Earl Cobbin. [Alguém 
fala com o Irmão Branham.] Oh, sim. O homem aqui. É esse o homem com quem fomos caçar lá no 
Colorado? Oh, bem. Claro que não. Eu creio que o Earl me disse que você esteve muito doente. E você 
veio… Agora se não conseguir ficar de pé, deixe… Alguém lhe leve uma cadeira ali. Ou alguém se levante 
e lhe dê um lugar, ali mesmo perto da fila da frente, porque o homem está muito, muito doente. Bem, ele 
perdeu cerca de quarenta e cinco quilos ou mais, de peso, e está muito, muito doente. Agora deixe-o 
sentar ali. Obrigado, irmão.

Agora, deixe-me ver. Agora o Earl estava ali de pé com ele. Agora este homem aqui atrás a olhar 
para mim, de lá perto de La Grange, Kentucky, eu não sei o seu nome, mas eu conheço-o. E depois o 
Irmão e a Irmã Kidd ali, eu conheço-os. E esta senhora, mesmo… essa é a Irmã Rook? Ou… com esta 
mulher aqui, de Sellersburg creio eu, que está cega. Está certo?
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Muito bem, acho que são todos na fila que eu realmente conheço. Oh, sim, aqui está o meu bom 
amigo Busty Rogers aqui de Milltown. E na fila, acho que os outros são desconhecidos para mim. Agora 
isso é perante Deus, que eu saiba, eles são desconhecidos para mim.

Agora deixe-me ver na audiência. Agora vocês que são desconhecidos para mim, que estão doentes, 
levantem a vossa mão - e vocês conhecem-se a vocês próprios e o pedido no vosso coração. Levantem 
a vossa mão, onde quer que estejam, os que sabem que eu… Muito bem. Ok. É geral, por toda a parte.
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Agora, não fará mal esperar só por mais uns momentos. Eu quero colocar-vos uma questão solene. É 
melhor vir para aqui atrás, para que me possam ouvir. Eu quero perguntar-vos uma coisa. Agora, estas 
mensagens que eu estou a pregar, vocês crêem que são verdade? Vocês não vinham até aqui se não 
cressem.

Agora, será que Deus ia fazer algo assim sem me dar uma ideia daquilo que eu estava a fazer? 
Certamente que não. Certamente que não. Agora, se Ele tem feito isso...

Agora, estou a afirmar que Jesus Cristo não mudou. A Sua morte não O mudou. Glorificou-O. E Ele 
ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu ao alto. E Ele enviou o Espírito Santo, que foi Deus… é o Espírito 
Santo que estava sobre Ele. Todos crêem nisso? E Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele disse: “As 
obras que eu faço vós as fareis também. Um pouco, e o mundo não me verá [essa é a ordem do mundo, 
você sabe, a igreja incrédula e assim], não me verão mais; mas vós me vereis [vós, essa é a igreja, o 
crente]. Porque eu [eu é um pronome pessoal], eu estarei convosco, até mesmo em vós, até ao fim do 
mundo. [E a palavra Grega ali é consumação, que significa ”o fim do mundo.“]… estarei convosco até ao 
fim do mundo. E as obras que eu faço vós as fareis também.” Isso é verdade?
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Agora nós temos Baptistas, Metodistas, Protestantes e Católicos e até mesmo Judeus, aqui 
sentados nesta manhã. E nós temos a Igreja de Deus, Nazarena, Peregrinos de Santidade, Testemunhas 
de Jeová - todas essas denominações diferentes representadas. Eu estou a olhar à volta, a olhar para 
eles. Metodistas, Luteranos, Pentecostais, todos os tipos diferentes, enquanto olho à volta e vejo as 
pessoas que eu conheço. E são todos visitantes de fora da cidade. O Tabernáculo Branham é uma coisa 
pequenina aqui na cidade. Mas é formado a partir do mundo.

102

Agora, vamos apenas ver isto e pensar com atenção, pensar firmemente e ser reverentes e colocar 
esta questão. Então se Ele não está morto, então a Sua atitude em relação a si e em relação ao 
enfermo deve ser a mesma hoje como foi ontem. Então como é que Ele tinha a Sua atitude ontem? Era 
isto: “Eu posso, se creres.” Está certo? “Se creres.”
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O homem disse: “Senhor, tem misericórdia de nós.” Disse: “O meu filho está miseravelmente 
endemoniado. Eu levei-o aos teus discípulos e eles gritaram e clamaram e tudo.”

Ele disse: “Eu posso, se creres. Se creres, eu posso.”

Agora repare, como é que Jesus fez? O que é que Ele era ontem? Como é que Ele ministrou? Agora, 
isto é para o desconhecido, agora, é para ele que eu estou a falar. Vamos ver o que Ele era ontem. Vai 
levar-me três minutos. Vamos ler alguns lugares pequenos.

104

Quando o Seu ministério começou no início, havia um homem chamado André, um pescador, que se 
converteu (creu Nele); e ele foi e chamou o seu irmão chamado Simão. Lembra-se disso? Ele trouxe-o a
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Jesus. Ele era um pescador iletrado, nem conseguia assinar o seu próprio nome. E ele veio perante Jesus 
e Jesus olhou para ele e disse: “O teu nome é Simão. Tu és o filho de Jonas.”

Quantos sabem que isso é Escritura? Eles sabiam que esse era o Messias, porque Deus prometeu, 
Moisés prometeu, que quando o Messias viesse Ele ia ser um profeta. Está certo? O Messias-Profeta. E 
Ele olhou e disse: “O teu nome é Simão.” E disse: “O nome do teu pai era Jonas.” E ele sabia que era o 
Messias.

A mulher no poço; essa é outra nação. Agora, só os Judeus e os Samaritanos O receberam. Os 
Gentios, nós ainda não tínhamos entrado, o grupo de Rute. Agora, a mulher no poço, que era uma 
Samaritana, ela veio buscar água. Jesus disse: “Dá-me de beber.” O que é que Ele fez? Falou com ela, 
tal como eu falaria com alguém ali na audiência. Disse: “Dá-me de beber.” Eles nunca se tinham 
encontrado antes.
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E ela disse: “Ora, não é costume, nós temos segregação aqui.” Como costumávamos ter no Sul, com 
os nossos amigos de cor e assim. (Mas eles não têm mais isso; graças a Deus por isso.) Assim ela disse: 
“Nós temos segregação aqui; não é costume para ti, tu és um Judeu.” Jesus era um Judeu. Ela era uma 
Samaritana. Disse: “Não é costume para ti pedires-me a mim, uma mulher Samaritana, tal coisa.”

Ele disse: “Mas mulher, se soubesses com quem estavas a falar, tu me pedirias de beber.”

Isso parou aquela mulher bonita. E ela olhou e disse: “Ora, tu não tens nada com que tirar água. O 
poço é fundo.”

Ele disse: “As águas que eu dou são vida eterna.”

E finalmente Ele encontrou qual era o problema dela. Quantos sabem (desconhecidos), sabem qual 
era o problema dela? Ela tinha cinco maridos. Assim o que é que Ele lhe disse? Ele disse: “Vai buscar o 
teu marido e vem cá.”

Ela olhou para Ele, ela disse: “Eu não tenho marido.”

Ele disse: “Disseste bem: porque tiveste cinco e aquele com quem estás a viver agora não é teu 
marido.”

Ela disse: “Senhor, vejo que és profeta. Agora nós sabemos que quando o Messias vier, que é Jesus: 
quando o Messias vier, Ele nos dirá estas coisas. Porque nós sabemos que ele será esse Profeta. Nós 
sabemos, que quando o Messias vier, ele vai fazer isto. Mas quem és tu?”
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Ele disse: “Eu sou ele.”

E com isso, ela correu para a cidade e disse: “Vinde ver um homem que me disse o que tenho feito: 
não é este o Messias?”

Se esse foi o sinal do Messias ontem, e se Ele é o mesmo hoje, hoje é a mesma coisa. Agora, vocês, 
desconhecidos, crêem nisso? Agora isso é para vocês na fila aqui.

Agora para esses aí fora, só uma Escritura, para que tenham algo em que se basear. Quantos crêem 
que Ele é um sumo-sacerdote agora, que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades? 
Todos vocês…
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[Quebra na fita.] Esse é o seu problema. É provocado pela próstata. Está certo. Levanta-se à noite 
e assim por diante. Você é de Ohio. E você pertence à igreja do Irmão Sullivan, ou vai lá. Eu vejo o 
Irmão Sullivan aqui de pé. Você veio com o Kidds, foi com quem você veio. Está certo. Muito bem, nesta 
altura você sente-se diferente agora. Saiu de si. Agora pode ir para casa, a fé cura-o. Deus o abençoe. 
[Quebra na fita.]

Mas eu, no que diz respeito a conhecê-lo, Deus no céu sabe que eu não sei nada acerca de si. Eu 
não sei o que está errado consigo. Eu não teria forma de saber o que está errado consigo. Você é 
apenas um homem que está aí. E você tinha um cartão de oração… tinha um número nele, você 
apenas… O rapaz deu-lhe esse cartão e você foi chamado aqui à fila de oração.
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Agora veja como se está a esclarecer. Veja, essa única vez. É mais difícil, isso fez mais a mim essa 
única vez, do que todo o tempo que tenho estado a pregar esta manhã. Algo que sai, veja. Algo que 
sai.

Jovem, você na verdade não está aqui por você mesmo. Você está aqui por causa de outra pessoa, 
que é uma criança. A criança não está aqui, está numa terra de planícies, Kansas. Tem uma espécie de 
espasmos, como epilepsia. É epilepsia. Há escuridão sobre a criança.

Você tem alguma ligação, ou você é… com Strickers. Vocês não se casaram todos com irmãs ou algo
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assim? Está certo. Você crê? Então ele não vai ter mais espasmos. Se crer de todo o seu coração. Como 
tem crido, assim será feito com a criança. [Espaço em branco na fita.]

A orar por essa tia, que tem cancro ali.109

Crê de todo o seu coração, ali atrás? Eu não a conheço. Eu nunca a vi na minha vida. Mas quando 
você me ouviu a dizer àquele homem algo em que ele estava a pensar, um parente, isso veio a si. Agora, 
crê de todo o seu coração?

Agora o que é que ela tocou? Eu quero que alguns de vocês me digam o que é que aquela mulher 
tocou. [Espaço em branco na fita]

Agora são dois, ou quantos são? Nós já tivemos três? Dois… dois? Muito bem.

Muito bem. A senhora tem uma sombra de morte sobre ela. Há uma sombra negra sobre ela, já que 
ela tem cancro. Está correcto. O médico diz-lhe que é cancro nas glândulas linfáticas. Se está certo, 
levante a sua mão. Você é de longe daqui; de Iowa. Crê? Você ou tem um filho ou… é um neto, e ele 
tem algo de errado com os seus olhos e você está a orar por ele. Crê que Deus me pode dizer quem 
você é? Sra. McKee, então volte para sua casa e fique bem. Jesus Cristo já…?... [Espaço em branco na 
fita]

A luz que você vê naquela fotografia está sobre aquela mulher sentada ali atrás. Crê que eu sou 
profeta Dele, irmã? Você está a orar pelo seu marido, perto de morrer no Hospital dos Veteranos. Isso é 
assim diz o Senhor. Creia de todo o seu coração agora, ele vai ficar bem. O que é que ela tocou?
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[Espaço em branco na fita] Agora, continuem a crer aí, vejam. [Espaço em branco na fita]

Um acidente de automóvel. Você vem do norte. Você vive perto de Bedford, em Indiana. É verdade. 
Isso é verdade? Você crê que o seu pescoço vai ficar bem? Como crê, assim seja feito para consigo. 
Volte para casa e dê glória a Deus. [Espaço em branco na fita.]

Oh Deus, este jovem, a lutar o bom combate da fé, firmando-se na Presença de Jeová-Jiré, o 
Senhor proveu o sacrifício, possa o poder que ressuscitou a Jesus da sepultura, tocar-lhe agora mesmo. 
Dá-lhe o desejo do seu coração, no Nome de Jesus Cristo. Amém.

Senhor Jesus, eu imponho as minhas mãos sobre a minha irmã. No Nome de Jesus Cristo, possam 
esses olhos ficar bem. Que a sua - a sua aflição desapareça do seu corpo, no Nome de Jesus Cristo. 
Amém.

Nosso Pai celestial, eu oro pela minha irmã Kidd, querido Pai, para que Tu lhe dês força na sua idade 
avançada como deste a Noemi. Senhor, que ela ainda possa ser usada para a Tua glória. Concede, Pai, 
no Nome de Jesus Cristo.

Então para o Irmão Kidd, Senhor, que a morte o atingiu, mas a Vida trouxe-o de volta. Deus, eu oro 
a Ti, para que Tu o mantenhas forte. Ele já passou o seu tempo destinado há muito. Mas Tu és Deus e 
Tu fizeste isto para a Tua glória como me prometeste no hospital. Agora, dá-lhe força para o 
testemunho. Que o seu testemunho possa passar por todo o estado de Ohio, por todo o mundo. [Espaço 
em branco na fita]

Que Jesus me cura agora.
Eu vou tomá-Lo na Sua Palavra…


