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1 Pai todo glorioso, estamos tão contentes esta noite por sabermos que temos nos
nossos seres a vida imortal.  A vida do nosso Deus separada por línguas de fogo, e
repousaram sobre cada um deles. E eles foram todos cheios com o Espírito Santo e
começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhes concedia. Oh Pai, como Te
agradecemos por Te dividires no meio da igreja.

Não admira que o nosso Senhor dissesse, “Naquele dia sabereis que eu estou no
Pai, e o Pai em mim, eu em vós e vós em mim,” como o Deus do céu habita no meio do
Seu povo. “Um pouco e o mundo não me verá; mas vós me vereis, porque eu estarei
convosco, até mesmo em vós até ao fim do mundo.” Ao longo de todas as eras da igreja
Tu estarias aqui, o mesmo ontem, hoje, e eternamente, e nós Te conheceríamos pelas
obras que Tu fazes. “Estes sinais seguirão aos que crêem.”
2 Senhor, vendo que… vendo o clímax de todas as eras, o tempo está prestes a
esgotar-se, e a eternidade está prestes a chegar. Deus Pai, estamos tão contentes por
saber que vivemos nesse remanescente hoje, observando as nossas vidas e vendo o tipo
de objectivos que nós temos, os motivos que nós temos; e vendo que o Espírito Santo
tem tomado o controlo.

Deus, que todas as pessoas possam na presença divina esta noite dar conta destas
eras da igreja em que nós estamos a viver e fugir rapidamente para o Senhor Jesus;
porque está claramente escrito que “O nome do Senhor é uma torre forte.  O justo
correrá para ela e estará a salvo.”

Oh Deus, vem esta noite e unge o nosso ser, Senhor. Traz os dispersos, oh Senhor,
que estão tão confusos. Olha para as pobres ovelhas, Senhor. Elas não sabem em que
crer. Há pastores chamados de todo o lugar.

Nós oramos, Pai, para que ouçam esse grande pastor do rebanho, o Senhor Jesus,
o Seu grande Espírito, a falar esta noite, e dizer, “Filho meu, vem a mim e te darei o
Sábado,” o descanso que o sela no seu destino eterno; não é para ser lançado de um
lado para o outro na terra enquanto vemos o tempo a esgotar-se agora. Concede, Pai.
Fala através do pregador e ouve através dos ouvidos daqueles que ouvem, porque
estamos todos a ouvir. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
3 Agora, esta noite estamos a estudar a segunda era da igreja. Eu vejo muitos a
tomar notas e assim, e é por isso que eu quero sempre tornar isto claro.  Agora, a
segunda era da igreja foi chamada a era da igreja de Esmirna. E aconteceu… a era de
Esmirna iniciou na mesma altura em que a era de Éfeso terminou. A era de Éfeso durou
de 55 d.C. até 170 d.C. A era de Esmirna começou em 170 e dura até 312.

Esta igreja é a igreja perseguida, aquela que usa a coroa de mártir, a igreja da
tribulação. E a promessa de Deus para ela, para a igreja eleita nela, foi dar-lhe uma
coroa da vida.

4 Cada igreja teve uma estrela que estava na mão de Deus, que representava o
mensageiro a essa era da igreja. O melhor que consigo pensar foi o mensageiro na era
da igreja de Éfeso -  porque a Bíblia  não diz  quem eles são -  foi  Paulo,  porque ele
estabeleceu a igreja de Éfeso e foi o ministro daquela era da igreja que trouxe a luz à
igreja,  que… S.  João pegou a  partir  dali  e  depois  Policarpo e  continuou.  Policarpo,
melhor dizendo, continuou.
5 Agora, na era de Esmirna, eu creio com tudo o que tenho sido capaz de descobrir,
foi  Ireneu.  E  agora,  eu  quero  dar-lhe  a  razão  por  que  escolhi  Ireneu  em  vez  de
Policarpo. Agora, quase todos os ministros preferem pensar, e os estudiosos da Bíblia,
que esse anjo foi Policarpo.

Policarpo foi um discípulo de S. João. É verdade. E Policarpo selou o facto que ele
foi um mártir. Eles apunhalaram-no abaixo do coração, e mataram-no. Agora, mas… Ele
foi um grande homem, um homem notável, um homem santo, doce - sem dúvida que
foi um dos maiores Cristãos que já tivemos. E não havia nada que pudesse dizer contra
a sua vida.
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A  razão  por  que  eu  escolhi  Irineu  é  porque  eu  creio  que  Ireneu  estava  mais
próximo da Escritura do que Policarpo, porque Policarpo estava mais inclinado para a
ideia Romana de estabelecer uma organização. E Ireneu estava firmemente contra isso.
Ele denunciou isso.

E então,  como todos sabemos,  o  grande tema estava a chegar  ao Concílio  de
Nicéia. Um dos maiores assuntos era se deus era três, ou se Deus era um. E Ireneu
tomou o lado de que Deus era Deus - agora, apenas um.

6 Eu posso ler dos “Pais Pré-Nicéia,” volume um, página 412, uma pequena citação,
se quiserem apontar isso. Volume um dos “Pais Pré-Nicéia,” e na página doze. E é… Se
quiserem o volume, é a última parte do volume três. Podem ler isso tudo. Há vários
capítulos sobre isso, ou várias frases.

Agora eu vou começar a ler mesmo no final, por volta dos últimos vinte, trinta
parágrafos daí. Não vou ler tudo, mas apenas parte disso: “Todas as outras expressões
da mesma forma induzem o título de um e o mesmo ser.” Veja, ele está a tentar dizer o
que eles Lhe chamavam (Pai, Filho e Espírito Santo), e ele disse que isso são títulos, não
são  nomes  -  títulos  de  um ser.  É  exactamente  o  que  nós  ensinamos  hoje.  “Como
exemplo [e depois em parêntesis em Inglês], (O Senhor de poder, O Senhor Pai de
todos, Deus Todo-poderoso, Altíssimo, Criador, Aquele que Formou),” e assim. “Estes
não são os nomes e os títulos de sucessão de diversos seres, mas de um e o mesmo
[Amém!],  através do nome pelo  qual  o  único Deus,  Pai,  é  Ele  a  quem todas estas
coisas… o que concede toda a existência, favorável a toda a existência.”

7 Ireneu disse que todos estes títulos se resumem num nome, num Deus, e eles são
apenas títulos daquilo que Ele era. Ele era a rosa de Saron. É isso que Ele era. Isso é um
título. Ele era a estrela da manhã. Ele era o Alfa, Ele era o Ómega. Isso são títulos
daquilo que Ele era. Ele era Pai. Ele era Filho. Ele era Espírito Santo. Mas há um Deus.
Um Deus e o Seu nome é um. E essa é uma razão por que eu achei que Ireneu estava
certo no seu diagnóstico aqui, ou interpretação da Escritura.
8 Outra coisa que eu gostava de vos ler. Encontra-se no livro, “Como Foi Acontecer?”
E isto  foi  feito  pelos  historiadores  e,  “Como Foi  Acontecer?”  de R.  C.  Hazelton,  “A
História das Igrejas Primitivas.” E aqui na página 180, “Os Dons Espirituais No Tempo de
Ireneu,” de 177 a 202d.C. Agora, a razão por que estou a ler isto é porque vai estar em
fita, veja, e vai ser colocado em livros.

“Foi no tempo de Ireneu que a maioria da igreja apostólica de França teve todos os
dons do Espírito Santo.” Isso vem do seu ensinamento, veja. “Os membros da igreja de
Ireneu em Lyon [isso é Lyon, em França] falavam em línguas. Não era raro ver algum
morto voltar à vida. A cura era um acontecimento diário em todas as igrejas evangélicas
em toda a parte.” Esse Ireneu sabia como ensinar!

“Os milagres eram frequentes. De facto, aquelas igrejas nunca passavam sem uma
manifestação  milagrosa  da  presença  de  Deus  fosse  por  visão,  por  suspensão  dos
elementos da natureza num milagre, para relembrar os Cristãos evangélicos daquele dia
que eles eram os Seus discípulos amados. Mas desde as histórias do passado, não
conseguimos colher um único exemplo da ressurreição dos mortos na primeira igreja
Romana.”

Isso são pessoas que não… não estão interessadas em nenhum dos lados. Estão
apenas a dizer a verdade. São historiadores.

9 É por isso que eu penso que é Ireneu, porque, veja, ele tinha a mesma fé que foi
dada a Paulo e aos discípulos. É por isso que eu creio que ele foi o anjo da igreja de
Esmirna, porque ele era… ele tinha os mesmos ensinamentos na Escritura; e os mesmos
ensinamentos na Escritura com base na Palavra de Deus vão produzir sempre a mesma
coisa. Se apenas tomar a fórmula de Deus e a cumprir à letra - não importa o que as
igrejas dizem - siga apenas da forma que diz, vai produzir a mesma coisa. E foi isso que
Ireneu fez.

10 Agora, eu penso que Policarpo era um bom homem, entendam. Mas eu digo que ele
se inclinou demasiado à ideia de organizar a igreja, e… como os Nicolaítas estavam a
fazer. Eles estavam a organizar a igreja e a unir o companheirismo - que parece muito
bem, intelectualmente. Mas, veja, o Espírito está tão à frente do intelectual, que acaba
por nem pensar correctamente, para o Espírito. “Os meus pensamentos são maiores que
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os  teus  pensamentos,”  diz  Deus.  “Os  meus  caminhos  são  maiores  que  os  teus
caminhos.” Por isso só há uma forma de o fazer. É apenas segui-Lo à risca. Está certo.

11 Agora, nós podemos pensar,  se você fosse daqui… Se eu fosse a Chicago esta
noite, eu podia chegar aqui e pegar numa bússola e dizer, “Agora vamos ver, Chicago
fica nesta direcção. Muito bem, vou agora mesmo para lá.” Eu não chegava a sair de
Jeffersonville,  veja.  Eu tenho de encontrar  um mapa de estradas.  E há uma forma
traçada em que eu consigo chegar  a  Chicago em seis  ou sete horas de viagem de
automóvel. Mas eu não posso ir por qualquer caminho. O avião não pode ir por qualquer
caminho. Ele tem uma linha aérea, uma certa altitude e assim, a que tem de voar, com
certos graus em que tem de estar. Há um caminho traçado.

E Deus tem um caminho. Deus tem um caminho para a Sua igreja, para o Seu
povo.  E  Ele  nunca  quis  que  fosse  controlado  por  papas,  cardeais,  arcebispos,  ou
supervisores gerais. O Espírito Santo é o tutor da igreja do Deus vivo, para a fazer
crescer. E toda a santidade não vai parar a um cardeal, ou a um padre, para fazer dele
um homem santo na igreja, ou algo assim. Os leigos têm tanto direito ao Espírito Santo
como qualquer pregador, pastor, diácono, administrador, seja o que for. Os leigos.
12 E  a  razão  por  que  lhes  chamaram  Nicolaítas,  como  vimos  ontem  à  noite,
Nicolaítas… Nós estudamos a palavra e vimos no Grego e N-i-c-k-o, Nicko, significa
“conquistar, ou derrubar.” O quê? N-i-c-k-o, Nicolaíta, os leigos - conquistar os leigos, e
derrubá-los, ao dar-lhes uma ordem de homens, ministros que os ensinem, e tirassem
as suas próprias conclusões em conjunto. Foi assim que se realizou o Concílio de Nicéia,
porque muitos se reuniram e estabeleceram uma ordem no Concílio de Nicéia. Nós não
queremos falar muito sobre isso, porque isso é na Quinta-feira à noite, no Concílio de
Nicéia.

Mas foi  aí  que a igreja Católica Romana foi  formada,  a partir  de um grupo de
pessoas  que  eram  convertidos  de  S.  Paulo  e  de  Ireneu  e  de  S.  Martin  e  assim
sucessivamente. Eles eram Cristãos convertidos - do paganismo para o Cristianismo -
mas quiseram levar a igreja de volta à forma de ministério do Velho Testamento, como
tendo sumo-sacerdotes e sucessões apostólicas; como um papa e depois outro papa, e
outro papa.

Se  pudéssemos  continuar  a  ver  esta  Bíblia,  você  ia  ver  que  é  exactamente  a
verdade e ia ver como Deus condenou isso desde o princípio. E na igreja de ontem à
noite dizia, “Eu odeio isso,” e a igreja também odiava.

13 Deus nunca quis que a igreja fosse liderada pelo homem. Deus lidera a Sua igreja e
Ele lidera-a pelos dons do Espírito. Os dons do Espírito estão na igreja para corrigir o
espírito.  Ele  tem cinco  ofícios  ministeriais  na  Sua  igreja.  O  primeiro  deles  são  os
apóstolos, ou missionários. Missionário é o chamado mais elevado que existe. Apóstolo.
A palavra “missionário” significa “alguém enviado”; apóstolos significa “alguém enviado.”
Porque decidiram ser chamados de missionários, eu não sei. Mas eles são apóstolos.
Muito bem.

Apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores. Agora, esses são os ofícios
eleitos de Deus para a Sua igreja. Depois em cada igreja local há nove dons espirituais
que vêm entre o povo. Que são: conhecimento, sabedoria, dons de cura, operação de
milagres, falar em línguas, interpretação de línguas. E todas estas coisas vão a cada
corpo local. E cada pessoa na igreja tem um ministério individual. E esse ministério
individual opera em conjunto com o resto do ministério, para edificar o corpo de Jesus
Cristo. E nunca…

14 Agora lembre-se disto, que aqui está… eu vou desenhar estas linhas esta noite. A
primeira igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodicéia. Agora,
lembre-se, enquanto isto continua… Esta igreja tinha a plenitude do Espírito, mas no
final da era da igreja vemos que estava a sofrer pressão. A era da igreja seguinte fez
um pouco mais de pressão, um pouco mais, até que esta ali tinha apenas um pouco.
“Tens algumas coisas,” disse Ele. Oh, quando chegarmos a essa era da igreja de Tiatira!
15 Agora depois  disso… Deus levantou um Alemão chamado Martinho Lutero que
voltou a agitar a igreja. Começou a ter um pouco mais. Ele pregou justificação. Aqui
veio  Martinho  Lutero,  pregou  justificação.  Depois  veio  John  Wesley  e  pregou
santificação. Depois, nesta era da igreja aqui, eles voltaram novamente ao baptismo do
Espírito Santo novamente, com os mesmos sinais e prodígios, voltando.
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Aqui está onde passou por mil e quinhentos anos de Eras das Trevas [o período
medieval - Trad.] E aí está onde o mais negro… ou o período mais longo da igreja que
temos nas eras da igreja.

Então aqui está onde isso começa a surgir - a justificação, santificação, baptismo
do Espírito Santo. E a Bíblia diz que no final desta era, esta pequena minoria aqui será
espremida, porque a mesma igreja do Pentecostes vai começar a fazer a mesma coisa
que eles começaram a fazer aqui, Nicolaítas. (Oh Deus, ajuda-me a ficar calado até
chegar a isso.) Vê? O que eu consigo ver aí… Veja, até que consiga ver aqui… E eu vou
mostrar-lhe que o mensageiro a esta era da igreja vai odiar as denominações. O Espírito
vai surgir nos filhos. Foi sempre assim. E agora, nós temos um…

16 Agora, se reparar nisto, como foi grande aqui, saiu, e finalmente abafou tudo até
ao fim. Depois volta outra vez. Lutero afastou isso - justificação, santificação, baptismo
do Espírito Santo. E depois, mesmo no tempo do fim ele abafa outra vez, até que quase
desaparece. Só há um pouco aí, e é aí que Ele clama que se Ele não encurtasse a obra
por causa do eleito, nenhuma carne se salvaria, veja. Aí tem, mesmo no tempo do fim.
Agora lembre-se disso.
17 Agora vamos começar nesta era da igreja de Esmirna. Primeiro, eu quero ver bem
isto aqui num papel que eu tenho. Agora, a segunda era da igreja, sendo Esmirna, e eu
creio que todos vocês vão concordar comigo - ou espero que concordem, ou em parte,
de qualquer forma, que Ireneu foi a estrela a essa era da igreja.

Ele era o mensageiro de Deus, porque ele varreu o país, até à França (à Gália), ali
e estabeleceu igrejas. E cada uma delas foi estabelecida no baptismo do Espírito Santo,
em falar em línguas, em ressuscitar os mortos, em curar os enfermos, em parar as
chuvas e operar milagres diariamente. Eles sabiam que o Deus vivo habitava entre o
povo. Esse era o homem de Deus, porque Jesus disse, “Ninguém pode fazer…” Ou, as
pessoas disseram, “Nenhum homem pode fazer estas obras a não ser que Deus esteja
com ele.” Foi Nicodemos que disse isso a Jesus.

18 Agora, uma cidade de comércio, um lugar de trocas comerciais para a Lídia e para
o ocidente, a terceira maior cidade na Ásia, uma grande cidade numa baía; notável pela
sua riqueza, pelos templos, edifícios, escolas, medicina e ciência. Os Judeus viviam em
Esmirna e evangelizaram o povo de Esmirna.

Policarpo  foi  o  primeiro  bispo  de  Esmirna.  Policarpo  e  outros  servos  fieis,
estabeleceram a fé profunda de Deus nos crentes de Esmirna. Os pais da igreja primitiva
deram exortação acerca da verdade a Esmirna. A era da igreja de Esmirna, o nome da
igreja  era Samara… Esmirna,  melhor  dizendo.  Isso significa  amargura,  mirra.  Está
associado com morte, porque eles estavam a morrer - uma igreja perseguida. Deus
chamou-lhes “perseguidos.”
19 Deus olhou para as suas perseguições e deu-lhes graça para a suportarem. Ele
olhou para as suas tribulações e deu-lhes vitória sobre a morte. Olhou para a pobreza
deles e deu-lhes riquezas Nele. A igreja de Esmirna passou pela fornalha de fogo das
tribulações, mas foi um cheiro suave para Ele. É esse remanescente agora, não foi toda
a igreja de Esmirna; estou apenas a falar do remanescente.

Os  dez  grandes  dias  de  tribulação  significam  dez  anos  da  mais  sangrenta
perseguição. Eu não sei se consigo soletrar este nome ou pronunciá-lo, ou não. Este era
o imperador naquela altura. Creio que foi o mais sangrento de todos eles desde Nero em
67. D-i-o-c-l-e-c-i-a-n-o.

20 Durante o ano de 303 até 312 d.C. Deus exorta Esmirna a ser fiel até à morte como
Ele foi, “E te darei uma coroa da vida, como o Pai me tem dado.” Deus prometeu ao
vencedor nas tribulações a vitória sobre a segunda morte. “Não temais aqueles que
podem matar o corpo, mas aquele que pode destruir a alma,” que mata a alma. O povo
de Esmirna devia suportar até ao fim. “Não temais homem algum, e vos será dada uma
coroa da vida.”

A perseguição do Cristianismo nas eras está tipificada na era da igreja de Esmirna,
e é muito importante. Nós queremos ver isso daqui  a pouco, se o Senhor permitir.
Agora, se alguém perder alguma destas… se eu escrever um pouco depressa demais
para o resto da classe, então podem com certeza vir buscá-las em qualquer altura que
queiram. Teremos todo o prazer em lhes dar.
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21 Agora começamos esta noite no capítulo 2 e no versículo 8. Agora, com o que é que
O deixamos ontem à noite? Ele odiava esse Nicolaíta, com certeza. Está certo? Agora o
que é que Deus faz? O que é que vimos primeiro? A revelação de Jesus Cristo, quem Ele
é e o que Ele é. Agora a seguir descobrimos que Ele odeia qualquer coisa que coloque
alguma coisa a governar a Sua igreja para além Dele mesmo. Ele é um Deus zeloso.

Como eu gostaria de parar (porque só temos quatro versículos aqui), para ler uma
coisa. Quantos se lembram de quando o bom profeta, Samuel… quando todo o Israel se
queria comportar como o resto do mundo? Lembra-se disso? E o profeta disse-lhes,
disse, “Estão errados.” Mas eles quiseram agir como os Filisteus e como os outros.

Bem, foi exactamente o que aconteceu nesta primeira era da igreja. É estranho que
as pessoas não queiram que Deus as guie. Querem seguir… querem um homem. Israel
cometeu o maior erro de sempre quando… A graça já lhes tinha provido um profeta (um
líder), proveu-lhes um cordeiro como expiação e proveu-lhes comida desde os céus e
todas as coisas boas que a graça já lhes tinha provido; e no entanto, em Êxodo 19, eles
quiseram uma lei. Eles quiseram fazer doutores em divindade e ter alguns homens…
Eles quiseram ter alguma coisa que ver com aquilo, também.

22 O homem está sempre a tentar ser mais inteligente que o criador que o fez e ele
não faz nada a não ser matar-se a si mesmo.

Como  eu  preguei  há  alguns  Domingos  atrás  sobre  a  “Religião  Híbrida,”  e  é
exactamente assim. Quando você faz alguma coisa híbrida nunca mais pode… está
acabado. Está terminado. Não pode mais voltar atrás. Uma mula nunca mais se pode
reproduzir e ter outra mula, porque é uma mula. É híbrido. Milho bom - não se pode ter
milho bom a partir de um milho híbrido. Nem sequer vai… pode crescer… não presta.
Não se pode fazer isso. Qualquer coisa híbrida não presta.

E uma religião híbrida não presta.  Enquanto você estiver  a tentar  acrescentar
alguma coisa àquilo que Deus disse, ou fazer alguma coisa que Deus não quer que você
faça, é uma religião híbrida. Pode parecer bonito. Oh, o milho híbrido vai ser mais bonito
que o milho natural. Uma velha mula vai trabalhar mais que dois cavalos. Bem, isso é…
não é trabalhar, irmãos; estamos a pensar na graça. Não é pelas obras que somos
salvos, mas pela graça. Para que possa…

Eu espero que não pense que estes comentários… Vocês estão sentados e estão
preocupados e eu sinto isso aqui, vejam, porque há Presbiterianos, Metodistas e de
todos os tipos aqui. Nós sabemos isso. E assim, eu sinto isso, e vocês têm de se acalmar
um pouco por algum tempo, fiquem… afastem isso.

23 Agora ouçam. Qualquer coisa híbrida não presta. Têm de tomar o original da forma
que Deus o fez. Então têm alguma coisa que é real.

Agora,  nós vemos então que esta igreja de Israel… Enquanto passavam, Deus
tinha-os alimentado e tinha cuidado deles e fez tudo por eles. E finalmente eles olharam
para os Filisteus e para os Amorreus e para todos os outros, e disseram, “Nós queremos
um rei. Eles têm algo que nós não temos.”

Isso é o mesmo que as pessoas fazem hoje. Uma destas… as nossas irmãs, vão
olhar para a televisão e vêem Gloria Swanson [estrela de cinema - Trad.] - ou seja
quem for, uma dessas mulheres - com certos tipos de vestidos e não aguentam até
terem um, veja.  Vê-se mulheres no centro da cidade, “Oh, não é bonito?” Que lhe
importa o que ela veste?

As pessoas são assim. Eu disse, “É o dia da imitação.” Alguém quer imitar o outro.
Você toma… Há tantos Elvis Presley agora, digo-lhe, não os conseguia colocar a todos
em vagões, porque ele tornou-se popular. Imitações carnais.

24 Nós temos a mesma coisa na religião. Eu estava a ler a história de Martinho Lutero.
E qualquer um de vocês, historiadores, sabe, eles disseram que não era nada misterioso
que Lutero pudesse protestar da igreja Católica e sobreviver; mas o maior mistério era
ele conseguir manter a sua cabeça acima de todo o fanatismo que se seguiu ao seu
reavivamento e continuar na Palavra. Esse é o milagre, como Deus o manteve livre e
directo.
25 Agora, então eles vieram a este Samuel.  Eles disseram, “Faz-nos um rei.”  E o
Senhor disse-lhe que Ele rejeitou essa ideia - exactamente o que Ele rejeitou aqui com a
organização.  Tal  como rejeitou  aquilo,  Ele  rejeita  a  organização.  Ele  não rejeita  o
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organismo, mas a organização. O organismo, nós temos de ter isso. Mas não temos de
ter a organização, porque traça limites. “Nós somos assim e assim.”

“Você é Cristão?”

“Eu sou Metodista.”

“Você é Cristão?”

“Eu sou Baptista.”

Isso não significa mais do que um porco numa pocilga. Isso não tem nada que ver,
nada. Um Cristão…

Eu perguntei a uma menina uma noite na plataforma, “És Cristã?”

Ela disse, “Bem, deixe-me dizer-lhe, eu acendo uma vela todas as noites,” como se
isso tivesse alguma coisa que ver com o Cristianismo.

Outro homem disse, “Bem, eu sou um Americano. Claro.”

Bem, isso não tem nada que ver. Nada. Você é um Cristão porque pertence a outro
reino (está certo) e está noutro reino de cima.

26 Agora, o que fez Samuel? A mesma coisa que Deus fez aqui. Samuel mandou reunir
Israel. Ele disse, “Agora, ouçam-me. Quero perguntar-vos uma coisa. Já houve alguma
vez em que eu vos disse alguma coisa que não fosse verdade?” Disse, “Eu sou o profeta
de Deus no vosso meio. Digam-me uma vez em que eu vos disse alguma coisa no nome
do Senhor que não acontecesse.” Foi isso que Samuel lhes disse.

Ele disse, “E Deus não vos tem alimentado, e não tem cuidado de vocês, e não tem
feito todas essas coisas?” Disse, “Vocês estão a pecar ao tentar agir como os outros
países.”  “Oh,”  disse ele,  “quero perguntar-vos outra coisa.  Já alguma vez vos tirei
dinheiro? Já vos pedi alguma oferta? Ou já vos disse alguma coisa no nome do Senhor
que não acontecesse?”

Eles disseram, “Não, nunca nos tiraste o nosso dinheiro. É verdade. E nunca nos
disseste nada no nome do Senhor que não acontecesse.”

Ele disse, “Então ouvi-me. Vocês estão a pecar ao tentar agir como os outros.”

Mas eles queriam um rei independentemente disso, estivesse certo ou errado. Eles
queriam levar a cabo a ideia deles. Foi a mesma coisa que a igreja fez aqui mesmo em
Éfeso. Eles tomaram a doutrina Nicolaíta. E quando fizeram isso, levou-a directamente a
converter o paganismo e o Cristianismo num só, e provocou mil e quinhentos anos de
Eras das Trevas. E quando Lutero os tirou de lá… na segunda ronda, os Luteranos,
fizeram a mesma coisa que eles lá em Éfeso! Exactamente.
27 Agora, se reparar, os castiçais não estavam exactamente assim. Eles começavam
nesta direcção, subiam. Bem, o mais alto a partir de onde ele estava era este aqui. E o
Cristianismo foi gradualmente sufocado, enquanto foi de onde ele estava na forma de
uma cruz, como O veríamos no capítulo 4, na forma de cruz assim. E esta era a Sua
mão direita; essa era a Sua mão esquerda.

Agora, aqui mesmo, Ele tinha a Sua mão sobre esta igreja e sobre aquela igreja.
Ele era tanto o Alfa como o Ómega e, claro, tudo isso estava entre os dois, todas as
outras cartas. Mas Ele disse especificamente, “Alfa e Ómega.” Ele tinha um arco-íris
sobre a Sua cabeça, que era o Seu concerto.

28 Agora, se reparar, a luz do Pentecostes, onde começou, foi gradualmente abafada.
Estes homens, Ireneu, Policarpo, todos os outros, selaram o seu testemunho com o seu
sangue, até que finalmente espremeram o Cristianismo para os dias mais negros.

Agora,  veja,  a  primeira  era  -  do  outro  lado  dessa  grande  montanha  que  se
aproximava - era um pouco de luz, mais luz, depois mais luz. Vê como começa a brilhar
novamente, chegando a esse dia? E agora no final desta era, está predito aqui que
chegaria a Laodicéia, morna… Agora, aqui está.

Ora,  se  isto  aqui  os  levou  a  isto,  por  que  é  que  quereríamos  isso  aqui  no
Pentecostes? E você sabe que a Bíblia disse que haveria uma besta e nós sabemos que é
o papado Romano. Exactamente. E depois, eles formariam uma imagem a essa besta.

O que é uma imagem? Algo feito à semelhança. E isso é a confederação de igrejas
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e o Pentecostes está nisso. Vai chegar o tempo em que você ou vai pertencer a uma
organização, ou não vai poder manter a sua porta aberta. Agora veja se isso não é
verdade. É por isso que atacamos isso até à morte. Sim, senhor.

Até mais do que isso, vão tentar prendê-lo tanto, até que vão tentar… não o vão
deixar comprar nem vender a não ser que tenha essa marca da organização em si.

29 Volta a trazer isso, exactamente como naquele dia. Eles queimavam-nos, eles… eu
estive lá naquela arena, chorei como um bebé quando olhei para ali onde os gladiadores
se sentavam, naquela velha arena ali e vi aquelas coisas; e sei que muitos dos meus
irmãos Cristãos  foram comidos  por  leões  e  foram feitos  em pedaços  no chão ali  e
mulheres, e criancinhas e assim. E eu penso, se todos eles caíram em fé, será que eu os
ia desapontar agora? Não, senhor, irmão! Deus, deixa-me defender a fé que uma vez foi
dada aos santos, a mesma coisa, não importa se não é popular!

30 Há sempre alguém que quer dizer, “Bem…” Uma pessoa disse há pouco tempo…
Oh, quantos grandes ministros no campo já me ligaram e disseram, “Irmão Branham, se
não parar com isso, todas as organizações vão ficar contra si.”

“Ora,” disse eu, “só há uma que não vai ficar. Aquela que é do céu. É dessa que eu
estou à procura,” veja.

Agora, eu gosto muito das pessoas em todas as organizações. Claro. Mas já alguma
vez vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não acontecesse? Foi tudo dito e
feito  correctamente?  Já  alguma  vez  vos  pedi  dinheiro?  Então  fiquem  fora  das
organizações. Fiquem livres em Cristo. Deixem que o Espírito Santo sempre se mova
dentro e fora da igreja.

31 A  única  coisa  que  importa  é  tirar  todas  estas  diferenças  do  vosso  meio  -  os
pequenos “ismos” e sentimentos estranhos do vosso meio pelos irmãos e coisas assim.
Afaste-se disso. Não deixe que nenhuma raiz de amargura entre na sua alma. Se deixar,
vai infectá-lo. Certo. Mantenha o amor. Não me interessa se as pessoas o odeiam muito,
você ama-as de qualquer forma. Se não conseguir fazer isso, você precisa… você não
está selado. Você ainda tem um lugar solto. Então volte atrás e faça com que isso seja
bem selado com o sangue de Cristo. Isso vai purificá-lo de toda a raiz de amargura.
Sim.

32 Agora, veja, mas nós estamos a tentar novamente.

A bênção Pentecostal  desceu por  volta  de 1906,  algures ali.  Está um ministro
sentado aqui connosco esta noite, um missionário do Tibete, um dos… eu não digo isso
por ele estar presente. Eu espero que ele não volte para casa. Eu penso que ele ainda
está aqui - ia falar-nos um pouco antes de eu chegar. E esse homem lembra-se do início
do Pentecostes. Não havia organização nenhuma. Todos tinham coisas em comum.

Oh, como é fácil dar o passo errado ali e como parece bom para o intelectual.

33 Veja, Israel não fazia ideia quando estavam ali na margem a gritar.

Agora, você diz, “Este tipo de religião é algo novo.” Ora, é a mais antiga que existe.
Claro. Até antes de o mundo ser feito, eles clamavam e louvavam a Deus. Deus disse
isso. Perguntou a Jó onde é que ele estava quando as estrelas da manhã cantavam
juntas e os filhos de Deus clamavam de alegria. Isso foi antes de o mundo ser criado.

34 Mas  agora  olhe  para  Israel…  viram  milagres.  Esse  é  o  Israel  do  início  do
Pentecostes, o Pentecostes daquele dia. Agora eles tinham sido tirados do Egipto. Deus
tinha-os abençoado, tinha-lhes dado todos os tipos de sinais e prodígios e libertou-os. E
quando eles estiveram naquela margem e tiveram uma reunião Pentecostal… Tiveram.
Agora  ouça.  Moisés  cantou no Espírito  e  Miriã  pegou num tamborim e  correu pela
margem, a bater no seu tamborim, dançando no Espírito e as filhas de Israel seguiram-
na, dançando no Espírito. Se isso não é uma reunião Pentecostal, eu nunca vi uma!

Mal sabiam eles que a terra prometida estava a quarenta anos de distância. Era
apenas a cerca de sessenta e quatro quilómetros, mas ia demorar quarenta anos para
percorrer sessenta e quatro quilómetros. Porque escolheram a coisa errada. Preferiram
ter uma lei, em vez de permitir que o Espírito Santo os liderasse - a coluna de fogo -
para os levar pelo caminho e guiá-los.  Eles queriam ter alguma coisa que ver com
aquilo. Eles queriam ter certos sacerdotes e certos dignitários e um pouco de teologia de
que pudessem discutir, em vez de apenas continuar e permitir que o Espírito Santo os
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liderasse.

Eles estavam no Espírito. Deus tinha provido tudo.

35 Mas eles tinham de ter alguma coisa que ver com aquilo, tal como a hibridação
mais uma vez. Deixe a vaca em paz. Deixe o cavalo em paz. Deixe a comida em paz. A
ciência afirmou no “Reader's  Digest,”  no artigo lá  que se continuarem a hibridar  a
comida e as pessoas a comerem… Como as galinhas. Eles põem essa pobre galinha até
não ter asas nem pernas. E se se deitar, é para morrer. Só pode viver um ano. E os
tecidos são tão frágeis, que mal se consegue comer aquilo. E as pessoas comem, está a
perverter as pessoas. Está certo.

Sabia que os homossexuais cresceram quarenta por cento nos Estados Unidos, há
um ano atrás? E sabia que a ciência afirma que as mulheres estão a ficar com os ombros
mais largos e as ancas mais estreitas e os homens estão a ficar mais estreitos nos
ombros e mais largos nas ancas? Estão a comer uma semente pervertida. Estão a comer
coisas pervertidas. O seu corpo foi feito para se alimentar das coisas naturais e o que é
que isso está a fazer? Está a mudar até o rumo natural dos homens e das mulheres, até
Hollywood, até o nosso governo, e tudo, está cheio de pervertidos. O que é que ele está
a  fazer?  Eles  estão  a  trazer  isso  sobre  si  mesmos  pela  sua  própria  árvore  do
conhecimento, mantando-se a si mesmos.

36 Volte ao princípio. Deixe a natureza em paz. Deixe Deus em paz. Mantenha a igreja
no Espírito Santo e afaste-se de todos estes bispos e papas e todo o tipo de doutrinas.
Volte onde nós começamos. Volte.

…Jesus viria hoje…

“Eu sou um Metodista.”

Ele diria, “No princípio não foi assim.”

“Eu sou Presbiteriano.”

“No princípio não foi assim.”

Como foi no princípio? Uma experiência Pentecostal do baptismo do Espírito Santo.
Foi assim que começou. Mas, veja, nós tínhamos de perverter isso. Oh, torna-o mais
bonito. Claro. Essa igreja pequenina ali, a dançar e a clamar e a andar pela rua; e as
pessoas a atirar-lhes pedras, a fazer troça deles e tudo o resto, isso não é muito bonito.

Mas agora nós temos a grande doxologia e o Credo dos Apóstolos e, oh, o Dr.
Doutorado, Doutorado em Direito, Assim e assim, para ser o nosso pastor; ele vem e
diz, “A-mém,” como uma vaca com cãibras e continuam assim, todo o tipo de coisas.
(Desculpem. Não quis dizer isso. Perdoem-me. Eu não queria dizer isso assim, vejam.
Eu não quis dizer isso. Isso não se adequa a um servo de Deus.

37 Mas, vejam, todos eles… Veio à minha mente, vejam.) Mas levantam-se e dizem
todas as diversas coisas assim, praticam antes do… vocês sabem, dizem, “Agora, não,
você não está a dizer correctamente. A-a-a-mém.”

Eu gosto de uma boa reunião Pentecostal à moda antiga, onde o poder de Deus
está a descer e clamam, e gritam e louvam a Deus, passando um tempo maravilhoso. É
assim que o Espírito toma as pessoas. Mas você quase não consegue ouvir mais um
“Amém;” é “A-mém.” No entanto, é aí que nós chegamos, veja - estas organizações,
teimosos.

38 Agora houve alguma profecia em relação a isso? Lembram-se da profecia de Paulo
ontem à noite? “Eu sei que depois da minha partida, lobos cruéis entrarão no meio de
vós. E homens da vossa classe aqui, mesmo na vossa igreja (aquela igreja Católica
Romana, a surgir), se levantarão no vosso meio e atrairão os discípulos após si.” E os
“lobos” de Paulo, vemos, tornaram-se Nicolaítas.

Ouçam o Espírito a falar através do profeta novamente. “Nos últimos dias surgirão
tempos trabalhosos, porque os homens serão amantes de si mesmos.”

“Eu sou o Dr. Assim e assim. Não me fale nada acerca disso agora.”

“Eu vou dar-lhe a entender que sou um Presbiteriano. Aleluia!” Ou, “Eu sou um
Pentecostal.” Que diferença faz, se não for Pentecostal por natureza? - a experiência
disso, veja. Sim, senhor.
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“Eu pertenço às Assembleias.”

“Eu pertenço à Igreja de Deus.”

Que diferença faz para Deus? Você tem de pertencer ao reino de lá de cima, veja.
Está certo.

39 Agora, vê-se todas estas coisas - um conjunto de coisas sem valor. Agora, dizia
que seriam obstinados, presunçosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Oh,  eles  não  podem ir  à  igreja  ao  Domingo  à  noite  enquanto  houver  algum bom
programa de televisão. Oh, bem! Sempre… até as igrejas têm as equipas de desporto e
as ceias de sopa e as festas de críquete e “mais amigos dos deleites do que amigos de
Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e sem amor para com os bons.” Estes
a desprezar aqueles, veja. Estes a desprezar aqueles, abafando-os - sem amor para com
os bons.

Oh, você diz, “Eles são comunistas, irmão.” Oh, não. Não, não.

40 “Obstinados,  presunçosos,  mais  amigos  dos  deleites  do  que  amigos  de  Deus,
irreconciliáveis,  caluniadores,  incontinentes,  sem  amor  para  com  os  bons,  tendo
aparência [uma experiência denominacional, veja], tendo aparência de piedade, mas
negando a eficácia dela.”

Como seria neste dia, vê? “Tendo aparência de piedade.” Vão à igreja da forma
mais santa que conseguem ao Domingo; e vestem calções ao Domingo à tarde, cortam
a relva do jardim e trazem a cerveja. E o pastor sai cá fora e fuma um cigarro e volta a
entrar. Oh, “Tendo aparência de piedade.”

“Bem, pastor, eles têm uma igreja ali. Eles dizem-me que a senhora foi curada no
outro dia de um…”

“Não faz sentido. Os dias dos milagres já passaram.”

“Bem, sabe que mais? Eu estive numa igreja no outro dia à noite, naquela pequena
missão na esquina. E houve alguém que se levantou ali a falar uma coisa, a balbuciar…”

“Oh, querida, nunca andes à volta de pessoas assim. São cães raivosos. Bem! Não
te metas com eles. São fanáticos religiosos. Nunca…”

41 “Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela, dos tais afastai-vos. Porque
deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres néscias
carregadas de várias concupiscências, que nunca são capazes de aprender, ou nunca
podem chegar ao conhecimento da verdade.” Exactamente. Aí tem.

A Sociedade de Auxílio das Senhoras, esta sociedade, que… A pobre igreja tem
tantas sociedades que nem consegue pregar mais o evangelho. O pastor não pode ter
mais de vinte minutos e tem de falar sobre outra coisa qualquer então, veja. Senão, o
grupo de diáconos vai encontrar-se com ele. Sim, senhor.

Oh, irmão, o que é que um bom pastor tem de fazer hoje? Fazer o melhor que
pode, levantar-se e cortar os ramos onde eles quiserem, e deixar que as lascas caiam
onde quiserem,  e  agitar  aquilo  ali.  É  só  isso.  Sim,  senhor.  Está  certo.  Não  poupe
ninguém. Pregue a Palavra e fique ali com isso. Martele. Se eles o lançarem na prisão,
pregue na prisão. Se eles o colocarem noutro lugar qualquer, pregue onde quer que for.
Continue a pregar. Está certo. Agora, foi isso que aconteceu. Veja, eles abafam-no.
42 Agora estamos a chegar à Era de Esmirna. No versículo 8:

…ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o
último, que foi morto, e reviveu:

Quero que reparem. Sempre que Ele Se apresenta a uma era da igreja, Ele mostra
algo da Sua deidade. Essa é a primeira coisa que Ele tenta dar a conhecer à igreja. É a
Sua deidade. Ele é Deus.

Vê o grande tema aqui, que Ireneu e eles estavam a discutir? Eles tentaram dizer
que Deus em três cósmicos e Deus em três pessoas e Deus neste…

Ele disse, “Não existe uma coisa dessas. São títulos de um ser. E esse é o Deus
Todo-poderoso.” Está certo. Assim você não… Eles sempre tiveram isso. E Deus aqui no
princípio está a introduzir-Se, uma das Suas deidades. Veja, Ele está a introduzir-Se,
primeiro aqui, “Eu sou aquele que era, que é, e que há-de vir. Eu sou o Todo-poderoso.”
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Aqui Ele começa com a era de Esmirna agora.

43 Agora ouçam-No.

…ao anjo da igreja de Esmirna

[e nós cremos que era Ireneu]

…escreve: Isto diz o primeiro e o último

[Veja, apresentou-Se, “Eu sou Deus, agora, desta era da igreja. Eu não quero mais
quatro ou cinco deuses diferentes por aqui. Eu sou Deus,” veja. É isso.]

… que foi morto, e reviveu;…

Amém. Agora, essa é a introdução. Agora, Esmirna significa “amargura,” e vem da
palavra “mirra.” E a primeira igreja tinha perdido o seu primeiro amor, a igreja de Éfeso.
E esta igreja tinha começado a ter uma raiz de amargura a surgir neles porque esta
igreja - a igreja principal, a maior parte, a maioria deles - esteve sempre a bater contra
o governo do Espírito Santo na igreja e eles queriam governar eles mesmos.

Eles queriam estabelecer um sacerdócio. Eles queriam agir como o povo do Velho
Testamento. Eles quiseram sacerdotes. Se os deuses pagãos lá… Onde eles se tinham
convertido eles tinham sacerdotes e assim por diante, de Júpiter, e sacerdotes de Vénus
e assim por diante. Eles queriam trazer-lhes as mesmas coisas e fazer destes homens…
Veja, era tudo pagão para começar. Todos os pagãos têm esses sacerdotes e coisas
assim. Mas para a igreja do Deus vivo, isso é desconhecido. Cristo é o nosso sacerdote,
o nosso sumo-sacerdote.  Nós temos um sumo-sacerdote,  uma mesa também onde
comemos.

44 Agora nesta igreja tinha começado a surgir uma raiz de amargura. Porquê? Era
amarga contra aqueles que queriam continuar  com o Espírito  Santo.  O amor tinha
desaparecido e eles estavam a tentar trocá-lo por credos e denominações, afastando-se
da liderança do Espírito Santo. Pense nisso! É por isso que a amargura estava neles.
Muito bem.

Agora, na primeira igreja, a amargura começou a entrar. Na segunda igreja um
pouco mais. E, finalmente, entrou completamente, porque eles estavam a fazer uma
igreja melhor. Eles pensavam que estavam a fazer uma igreja melhor. Logo ali eles
dignificaram alguma coisa. O grande povo Romano pôde entrar. Porquê? Eles tinham um
papa. Eles tinham grandes homens, cardeais e assim por diante. Eles vestiam-se bem.
Eles afastaram-se de todo o barulho e de tudo o que eles tinham, muito sossegado -
mostravam que estavam a morrer. Eles estavam a morrer.

E assim, eles ficaram dignificados e fizeram um corpo melhor. A primeira coisa
aqui,  eles  tinham tudo numa grande denominação eclesiástica  -  a  igreja  universal
Romana,  a  igreja  Católica  Romana,  na  Era  das  Trevas.  Bem,  então  eles  tinham
dignitários e tinham a classe.

45 Oh, era muito mais bonita do que quando costumavam estar de pé na rua e tinham
de andar com peles de ovelha e de cabra; e eram destituídos e serrados e faziam troça
deles, como Paulo disse em Hebreus, no capítulo 11. Ora, esta grande igreja boa, bela,
bem vestida, com vestes interiores e todas estas coisas que eles vestiam assim, claro,
pareciam dignitários: Pai, Reverendo, Doutor, Pai Assim e assim. Oh, bem! Eles podiam
dar uma grande imagem.

Mas veja, era uma coisa híbrida. Híbrida. Veja, não tinha vida nenhuma nela. E não
pode voltar a ter. É por isso que eles nunca se levantaram. O reavivamento Luterano
nunca  mais  se  levantou.  O  reavivamento  de  Wesley  nunca  mais  se  levantou.  O
reavivamento Nazareno não se voltou a levantar. Nem o reavivamento Pentecostal vai
surgir novamente. Porquê?

Porque  o  mataram.  Hibridaram-no  com o  mundo,  com a  ideia  Nicolaíta;  não
deixaram que o Espírito Santo fizesse as coisas à Sua maneira. Está certo. Hibridaram a
igreja  e  ela  não  se  pode  reproduzir  novamente.  Quando  a  cruzam arranjam mais
Metodistas; os Baptistas cruzam-se, arranjam mais Baptistas; os Católicos cruzam-se,
arranjam mais Católicos. Ficam com a mesma coisa de que estão a tentar livrar-se.

Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Quando o Espírito Santo volta, traz um novo
nascimento e uma nova vida, uma conversão. O baptismo do Espírito traz a igreja de
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volta a si novamente; traz vida de volta a ela. O milho híbrido não tem vida nele. A vida
que tem esgotou-se.  Agora vemos isso nessa Era das Trevas aí.  O pouco que têm,
firmem-se a isso, disse Ele. Eles quase que espremeram tudo. Agora, mas isso não se
vai reproduzir novamente.

46 Agora, mas o corpo de Jesus Cristo não é - não é - uma organização. O corpo de
Jesus Cristo é um corpo místico. É um corpo e um reino que… o reino espiritual que está
estabelecido sobre a terra, por Jesus Cristo sendo o rei deste reino, o sumo-sacerdote
para oferecer sacrifícios pela jornada neste reino. Ele é o profeta, a Palavra, que prega a
verdade e traz a luz de Deus a este reino. E Ele é tanto profeta, sacerdote e rei neste
reino.

E como é que nós entramos neste reino? Pela denominação? Pela letra? Pelo aperto
de mão? Mas “por um Espírito  somos todos baptizados num corpo,”  que é o corpo
místico de Jesus Cristo. E nós somos baptizados ali não por água, mas por aspersão, não
por derramamento, não por qualquer tipo de baptismo na água. Mas por um Espírito, o
Espírito Santo, somos todos baptizados num corpo (I Coríntios 12).

Sim, somos baptizados neste corpo por um Espírito, pelo Espírito Santo. Então nós
não pertencemos a nada a não ser Cristo. Você é de Cristo. É um reino místico de Deus
que está estabelecido a que nós entramos pelo baptismo do Espírito Santo. Eu gosto
muito disso.

47 Há pessoas, em quase todos os lugares,
Cujos corações estão em chamas
Com o fogo que caiu no Pentecostes,
Que os purificou e limpou;
Oh, está a arder agora dentro do meu coração,
Toda a glória ao Seu nome!
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Eu sou um deles, eu sou um deles.
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles, Aleluia.
Um deles, eu sou um deles.
Agora estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Ainda que estas pessoas não tenham instrução para ser
[Doutoradas em Direito, Doutoradas, veja]… possam não ter

instrução,
Ou gabar-se de fama mundana,
Todas receberam o seu Pentecostes,
Baptizadas no nome de Jesus;
E todas dizem agora, em toda a parte,
Que o Seu poder ainda é o mesmo.
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Não está contente? Sim, senhor, apenas um deles. É tudo.

48 Eu lembro-me de caminhar por Memphis. Aquela senhora de cor com a sua cabeça
inclinada ali, ela disse, “Bom dia, pastor.”

Eu disse, “Como é que sabe que era um pastor?”

Ela disse, “O Senhor disse-me que vinha um pastor pela rua, com um boné, com
uma mala.” Disse, “Eu sabia que você era ele quando o vi a vir,” veja.

Oh, ela era uma delas. Está certo. Oh, como Deus é bom.

49 Agora eu creio que algo… [O Irmão Branham lê uma nota que lhe foi dada:] “A
menina por quem você orou no Domingo à noite, de Bedford, parece ter acabado de
falecer. Isto não pode… Por favor ore.” Uma menina por quem eles oraram aqui no
Domingo à noite, de Bedford, acabou de falecer, disseram. Vamos orar.

Senhor Jesus,  eu oro para que de alguma maneira,  de alguma forma, Senhor,
permitas que as nossas orações cheguem a essa criança. Nós entregamos a pequenina a
Ti, nosso Deus Pai. E lembramo-nos daquelas pessoas que estiveram aqui e que oraram
e pediram oração por essa menina. Deus Pai, eu peço que este relato não seja assim,
Pai.  Nós  não  sabemos.  Mas  eu  oro  para  que  Tu  tenhas  misericórdia  e  dês  força  e
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permitas que a pequenina ressuscite e viva para a glória de Deus. No nome de Jesus
Cristo nós pedimos. Amém. Que o Senhor Jesus possa acrescentar as Suas bênçãos.

50 Agora, uma igreja… Agora, o nome da igreja está associado com a natureza do seu
carácter.  Já  reparou em Esmirna,  que significa “amargo”? E repare,  cada uma das
igrejas, agora, o nome da igreja tem algo que ver com o carácter da igreja. Eu podia
dizer uma coisa aqui, mas é melhor não, porque vocês iam entender errado, veja. O seu
nome também. Você pode não saber isso, mas tem.

Oh, sim. Você diz agora, “É numerologia.” Não, não é. Quando Jacob nasceu eles
chamaram-lhe Jacob, que era “suplantador.” Mas quando ele lutou com o anjo, Deus
mudou o seu nome para Israel, “um príncipe.” Está certo?

Saulo era Saulo de Tarso, um homem mau. Mas quando ele chegou a Jesus, ele foi
chamado Paulo.  O nome de  Simão era  Simão.  Quando ele  chegou a  Jesus,  ele  foi
chamado Pedro, uma “pequena pedra.” Oh, sim, senhor. O seu nome associa aquilo que
você é… Tem uma marca sobre o seu carácter.

51 E esta igreja  foi  chamada Esmirna,  porque estava a morrer.  Esmirna significa
amargura. Por outras palavras, uma raiz de amargura estava a brotar e estava a abafá-
la. Estava a caminho da mirra. É com isso que eles ungem os corpos - com mirra, veja.
Foi… mirra e incenso são unguentos. A mirra é usada para ungir os cadáveres depois de
os prepararem, e assim por diante. Associado com a morte, e a igreja estava a morrer.

E, oh, não conseguem ver hoje, amigos, o grande movimento Pentecostal que tinha
vida há alguns anos atrás… Não conseguem ver que está a ser ungido agora com mirra,
vêem? O mesmo unguento que estava nesta igreja aqui voltou e está a ungir esta aqui,
a morrer porque eles estão a voltar aos trapos eclesiásticos e estão a tirar as suas
túnicas brancas dos santos!

O  povo  que  estava  ali…  E  um  Espírito  Santo  genuíno  falava  em  línguas  e
manifestava Deus. E, irmão, eles eram honestos e, oh, bastante honestos. Eles eram
completamente genuínos. Você podia confiar neles de qualquer forma. Agora você não
sabe em quê confiar e em quem confiar, veja. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa
aconteceu. O que é isto? Eles estão a ser ungidos com amargura, a surgir. Um…

52 O que provocou isso? Veio um….

Houve  uma  igreja  chamada…  o  primeiro  foi  um  Concílio  Geral.  Depois  eles
chamaram-lhe Assembleias de Deus. Das Assembleias de Deus veio a Igreja de Deus.
Da Igreja de Deus… Depois eles começaram a olhar para o lado e disseram, “Vocês são
Assembleias.” O outro dizia, “Vocês são Igreja de Deus.” Depois daqui veio a Igreja
Pentecostal Unida de Deus, por causa de um assunto.

E depois, a primeira coisa que dá conta, é que em vez de aceitar a luz e andar nela,
ora, eles organizaram-se até não poderem aceitar a luz. Agora, quando o baptismo no
nome  de  Jesus  Cristo  foi  trazido  em  vez  do  Pai,  Filho  e  Espírito  Santo  para  as
Assembleias de Deus, eles já se tinham ancorado para que não pudessem mudar. E eles
sabem que é verdade. Eu desafio-os a todos a mostrar-me que isso não está certo pela
Bíblia. É absolutamente a verdade. Mas o que podem eles fazer? Eles não o podem
fazer. Veja, eles iam contra o credo deles. Eles não podem…

53 Depois o que fizeram os Unitários? Em vez de aceitar e continuar em frente, eles
ficaram formais. “Bendito seja Deus para sempre. Nós temos a luz e vocês não têm. Nós
somos o…” O que é que eles fizeram? Eles organizaram aquilo.

Você não pode organizar Deus. Deus é sem forma, disse a Bíblia. Não, não há nada
formal acerca de Deus.

Agora, depois as Assembleias tentaram organizá-Lo e fazer delas a verdadeira
igreja. E depois os Unitários vieram, tentaram organizar a igreja deles. E eles tinham
mais luz. Assim o que é que eles fizeram? Deram cabo daquilo pela sua própria maneira
egoísta, e amarga que eles tinham. Em vez de a distribuírem com sal e com doçura, eles
tentaram tirar o outro do companheirismo - não tinham nada que ver com ele - e foi isso
que provocou. Iria continuar naquela altura. A primeira coisa de que se dá conta, é que
veio outra. Eles tinham isto… e agora separaram-se.

Um dizia, “Ele vem num cavalo branco.”

O outro dizia, “Vem numa nuvem branca.”
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“Bendito seja Deus, eu vou começar uma organização aqui.”

Vê a forma como eles fazem? Isso espalha mirra.  O que é que isso provocou?
Rompeu a ligação entre os irmãos.

54 Muitas mulheres, muitos homens, esta noite, nas Assembleias de Deus, gostavam
de vir, e de ser baptizados no nome de Jesus Cristo, sabendo que é a verdade de Deus.
Eles seriam excomungados se o fizessem. E muitos Unitários, ou os… Agora, eu não sou
Unitário. Eu não creio na unidade como eles crêem. Eu não creio em Jesus como… Eles
vão dizer, “Jesus.” Há muitos Jesuses. É o Senhor Jesus Cristo. Está certo.

Agora, e eu creio nisso de uma forma diferente deles. Eles baptizam no nome de
Jesus para a regeneração; que sendo baptizado - a regeneração - traz Cristo a si para o
seu baptismo na água. Eu não creio nisso. Eu creio que a regeneração vem pelo sangue
de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Está certo. O baptismo é apenas um acto
exterior de uma obra interior de regeneração que foi feita, veja. Assim, eu não concordo
com isso. Isso está muito bem. Mas eles são todos meus irmãos.
55 Quando eu comecei no início como pregador Baptista, eles passavam e diziam,
“Irmão Branham, pode vir aqui? Nós temos isso aqui.”

“Nós temos isso aqui.”

Eu dizia, “Nenhum de vocês tem. Eu estou mesmo no meio dos dois grupos e digo,
«Nós somos irmãos,» não importa o que aconteça.” Não me importa se um homem
discorda. Isso não faz diferença nenhuma para mim. Ele continua a ser meu irmão.

Eu tenho um irmão que gosta de tarte de maçã. Eu prefiro de cereja, mas não vou
deixar de ter companheirismo com ele. Ele pode comer a sua tarte de maçã e eu como a
minha tarte de cereja. E eu ponho cobertura de ovos na minha. Se ele não quiser, ora,
ele pode ficar com aquilo. Você sabe o que é… o que é aquela coisa batida que colocam
por cima? Você sabe - um creme batido. Eu gosto disso. Estou a ficar demasiado velho
agora para comer isso, mas é um… mas é o que eu gosto. Se ele não gostar, ele não
tem de comer. Está tudo bem. Eu vou comer a minha. Mas ele continua a ser meu
irmão. Está certo. E assim, eu gosto disso.

Eu  gosto  de  um  companheirismo.  Mas  quando  nós  traçamos  linhas  assim  e
dizemos, “Não. Esta é a nossa denominação,” e não vamos até lá nem cumprimentamos
o homem que está ao nosso lado nem dizemos, “Deus o abençoe, irmão,” bem! É isso
que se chama companheirismo. Se não o fizer, você fica com essa raiz de amargura
como os de Esmirna ficaram lá e você provoca a mesma coisa. Muito bem. Então o nome
deles era amargo.
56 Os Nicolaítas continuaram a abafá-los até à Era das Trevas. A era de Lutero trouxe
o primeiro passo da graça. Uma pequena luz começou a brilhar. Depois surgiu… Depois
disso, veio John Wesley com a santificação, ficou um pouco mais brilhante. E depois veio
o baptismo do Espírito Santo com os Pentecostais, trazendo novamente a fé dos pais.
Mas eles não podiam manter isso dessa forma. Assim eles tinham de a organizar e
depois começaram a voltar novamente para os Nicolaítas - exactamente o que a Bíblia
disse que eles fariam.

57 Agora,  eu  tenho de  ter  cuidado aqui,  ou  vou usar  muito  tempo.  Vamos ver  o
segundo versículo, ou o… que seria o versículo 9. Muito bem. Agora a perseguição, o
versículo 9:

Eu sei as tuas obras, e tribulação,… e pobreza (mas tu és rico)…

[Oh, bem! Agora Ele está a falar da igreja agora, da verdadeira igreja, não dos
outros. Eles odiavam essas obras dos Nicolaítas.]

…Eu conheço a blasfémia dos que se dizem Judeus, e não o são, mas são a
sinagoga de Satanás.

Agora, eles estavam a reclamar por serem pobres. Tinham-lhes tirado tudo o que
eles tinham. Eles tinham construído a sua pequena igreja assim. E por serem um grupo
tão pequeno, eles tinham-nos afastado. A grande igreja tinha-os abafado.

E  Ele  disse,  “Eu  sei.  Eu  sei  que  vocês  se  têm de reunir  numa esquina.  Vocês
reúnem-se num beco, ou em qualquer lugar que podem. [E eu já estive nas catacumbas
onde eles tinham de se reunir - iam para debaixo da terra e encontravam-se e coisas
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assim…] Eu sei as tuas tribulações e sei os teus problemas e assim por diante. Mas tu és
enriquecido por essas tribulações.”

Oh, bem! Digam-me… sempre que a perseguição vem sobre a igreja, isso fortalece-
a. Sempre fortalece a igreja, nas tribulações.

“Eu sei as tuas tribulações. Mas tu és rico. Porquê? Porque te firmaste em Mim. Tu
és rico, mas as tuas tribulações não te vão magoar.”

58 Agora, reparou? Os Nicolaítas, arranjaram para si mesmos uma sinagoga agora. A
Bíblia disse isso aqui.  Já reparou aqui no versículo 9? “…que não o são, mas são a
sinagoga de Satanás.” Hum-hum, a verdadeira igreja tinha sido afastada. Os Nicolaítas
tinham assumido o controlo e tinham afastado o povo que tinha o Espírito Santo. Assim,
por isso, eles não tinham utilidade para eles.

Se Esmirna, na Ásia, soubesse apenas que as coisas… que as coroas dos mártires
estariam à espera deles, eles teriam fugido, veja. Agora, por outras palavras, o que…
quando esta profecia foi escrita e foi enviada, e a igreja a recebeu e eles viram que
eram eles que iam usar a coroa de mártir, ora, eles teriam… ora, isso iria assustá-los de
morte. Eles estariam à espera disso a qualquer momento. Não chegou na era deles.

Depois, talvez alguns deles disseram, “Bem, sabe… sabe, digo-lhe, essa profecia
estava errada. João estava errado, porque não aconteceu connosco aqui em Esmirna.”
Ora, seria centenas de anos mais tarde, veja.

Mas quando Deus fala alguma coisa, tem de acontecer.

59 É aí que nós firmamos a nossa fé, aí mesmo na Palavra de Deus. Deus cumpre
todas as promessas. Não importa se você pensa que tem de acontecer aqui mesmo, mas
talvez esse não seja o tempo de Deus para que isso aconteça. Mas, “A minha palavra
não voltará para mim vazia, mas vai cumprir o seu propósito.” Deus vai sempre honrar a
Sua Palavra e a Seu próprio tempo vai dar fruto. Assim estas pessoas não eram aquelas,
a primeira igreja. Mas naquela igreja estavam características que surgiriam na igreja de
Esmirna mais tarde. Agora, depois, eles deveriam usar a coroa de mártir. Muitas delas
deveriam morrer.

60 Agora vamos ver o versículo 10, enquanto lemos isto:

Nada temas das coisas [a sinagoga de Satanás] que hás-de padecer. Eis
que o diabo vos lançará… na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma
tribulação de dez dias. Sê fiel na morte, e dar-te-ei a coroa da vida.

Oh, bem! Foi-lhes dito para não temerem quando fossem chamados a morrer pela
religião deles. Agora, Irmã Wood, onde quer que esteja, espero que isto a ajude. A Irmã
Wood estava a dizer-me no outro dia que mal conseguia entender por que é que alguns
se puderam livrar e outros não. Por vezes você tem de saber…

Deus disse a estas pessoas, “Agora, não temas por causa… porque Satanás vai
lançar alguns de vós ali, porque este traje Nicolaíta que surgiu vos está a empurrar para
lá, porque eu vou deixar-vos morrer por minha causa. Mas eu vos darei uma coroa da
vida naquele dia.” Assim não…

61 Agora veja. Ele disse… Agora, se reparar enquanto lemos este versículo 10… Deixe-
me ler mais uma vez:

Nada temas das coisas que hás-de padecer. Eis que o diabo lançará alguns
de vós na prisão, para que sejais tentados; e tereis uma tribulação de dez
dias. Sê fiel na…

[Já reparou que não é até? Não é até à morte, mas na morte. Entende?]

…Sê fiel na morte [Veja, e eles foram.]…

Agora Ele  disse  a  Satanás… Já  reparou quem Ele  classificou como aquele  que
estava  a  fazer  aquilo?  Agora,  esta  sinagoga  de  Satanás  foram os  Nicolaítas.  Nós
sabemos isso. Não foram? Depois foi uma organização, um sacerdócio que estava a
surgir que faria estas pessoas sofrer; e eles deveriam ser fiéis ao evangelho na morte.
Já reparou numa cerimónia de casamento? Não é “até a morte nos separar,” mas “até
que a morte nos separe,” veja. Agora, “na” e “até” são diferentes. Agora, eles deveriam
ser fiéis a Cristo na morte. “Vão até à morte com isso. Não tenham medo, porque eu vos
darei uma coroa.”
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62 Agora  estes  dez  dias  de  que  eles  falam  aqui,  os  dez  dias:  um  dia  na  Bíblia
representa um ano. E os dez dias foram os últimos dez anos do reino deste D-i-o-c-l-e-
c-i-a-n-o, Diocleciano? Diocleciano. Diocleciano. Esse foi  um grande imperador que
reinou nos últimos… Bem, vários imperadores reinaram durante a era da igreja de Éfeso
e Nero, eu creio, foi um.

E este Diocleciano aqui foi o último que reinou, nos últimos dez anos e ele foi o
mais sangrento perseguidor de todos eles. Ele aliou-se a este grupo e eles assassinaram
os Cristãos e mataram-nos, queimaram-nos, fizeram tudo. E foram dez anos da mais
sangrenta perseguição. E o seu tempo e o seu reino durou de 302 até 312.

Isso terminou a era de Esmirna, com a tomada de posse de Constantino. E ele veio
em 312, Constantino. Esses foram os dez dias de tribulações. E começou com Nero e
terminou com Diocleciano. E isso começou com Nero, foi cerca de 64 d.C. quando Nero
assumiu o trono.

63 Agora,  o  versículo  11  é  uma  promessa.  Agora  nós  vamos  ver  isto  antes  de
encerrar:

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não
receberá o dano da segunda morte.

Agora eu tenho de dizer  uma coisa aqui,  para que… Se eu penso isso no meu
coração, e não o disser, então eu sou um hipócrita, veja. Eu quero que repare em algo
aqui nesta Escritura. E eu acho que foi um dos maiores quebra-cabeças para mim por
muito tempo, até que descobri. Agora vamos ler isso com muita atenção, agora, veja.

Quem tem ouvidos…

[por outras palavras, tem ouvidos para ouvir, veja. Está aberto para o Espírito]

…ouça o que o Espírito diz às igrejas; …

[Agora veja, esta mesma coisa, esta perseguição e tudo, vem… cada parte disso
sobrepõe-se em todas as igrejas, nas igrejas.]

…o Espírito diz às igrejas; O que vencer…

[Em que igreja? De Éfeso? Sim. Muito bem. De Esmirna? Sim. Todas elas.]

O que  vencer  [em todas  as  igrejas]  não  receberá  o  dano  da  segunda
morte.

Aquele na igreja de Laodicéia que vence o quê? Que vence os Nicolaítas, que vence
as coisas do mundo, que vence estas denominações, que vence estes sacerdócios, que
vence tudo do mundo e separa-se disso e ama Cristo.  Ele não receberá o dano da
segunda morte. Porquê? Ele tem vida eterna. Vida eterna não pode morrer. Jesus disse,
“Aquele que me ouve tem a vida eterna, nunca morrerá. Eu o ressuscitarei no último
dia.”
64 Agora, agora ali… Agora você vai… muitos vão discordar disto, mas eu quero que
pense bem antes de tomar a sua decisão, veja. Eu vou dizer uma coisa agora. É por isso
que eu não creio que haja um inferno eterno. Não pode haver um inferno eterno, porque
se  alguma vez  houve  um inferno  eterno,  então  sempre  existiu  um inferno  eterno,
porque eterno…

Só há uma forma de vida eterna e é disso que todos estamos à procura. E se você
vai arder para sempre e pela eternidade, então você vai ter de ter vida eterna a arder.
Então seria Deus a arder. Não se pode ter um inferno eterno.

E a Bíblia diz claramente que o inferno foi criado. E se foi criado, não é eterno.
Qualquer coisa que é eterna nunca foi criada. Sempre existiu. É eterna. E a Bíblia diz
que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. O inferno foi criado; não é eterno.

E eu não creio que uma pessoa vá ser punida eternamente.

65 Eu creio que a Bíblia afirma claramente aqui, que, “O que vencer não receberá o
dano da segunda morte.” Agora morte, a palavra “morte” vem do… é isto. É separação.
Agora, quando nós somos separados de Deus em pecado, já estamos mortos. A Bíblia
disse isso. Nós estamos afastados de Deus. Estamos cortados. Estamos mortos em
pecados e transgressões. Estamos afastados de Deus e da Sua comunhão.

E depois quando nós recebemos Deus e temos vida eterna, nós somos os Seus
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filhos e somos parte Dele.

66 O meu filho aí, Joseph, faz parte de mim, não importa o que ele alguma vez faça.
Ele pode não ter… Se eu fosse um grande homem, rico, e tivesse uma grande herança,
ele podia… até herdar alguma coisa, mas ainda assim ele é um filho. Ele faz parte de
mim. Claro. Ele faz parte de mim. Agora, eu não posso negá-lo como não me posso
negar a mim mesmo, porque ele faz parte de mim. O teste de sangue iria mostrar que
ele é meu, veja.

E o teste de sangue mostra se você é filho de Deus ou não, veja. Vocês são filhos
de Deus e têm de ter a vida eterna. Mas a alma que pecar, essa alma será separada.
Está certo? Então não vai existir mais.

Agora veja. Qualquer coisa que teve um princípio tem um fim, porque qualquer
coisa que teve um princípio é uma criação. Mas Deus não foi criado. Ele foi sempre
Deus. Não há lugar onde Ele fosse criado. E a única forma de podermos ter vida eterna é
fazermos parte dessa criação. Glória!

Oh, se conseguisse ver, o que o Espírito Santo faz por si? É o Espírito Santo, o
próprio criador, Deus o Pai na forma de um espírito chamado Espírito Santo, porque
esteve sobre o corpo chamado Jesus, o Seu Filho que Ele criou - Jesus, o corpo. Foi por
isso que teve de morrer. Deus habitou nesta carne humana e a célula de sangue foi
rompida, e a vida e a célula de sangue voltam.

67 É por isso que o antigo adorador do Velho Testamento não podia continuar… ele ia
embora com a mesma condenação que ele tinha quando veio. Mas no Novo Testamento,
disse Hebreus, o adorador uma vez purgado não tem mais consciência do pecado.

Agora, no Velho Testamento eles traziam um cordeiro. Ele deitava-o, colocava as
suas  mãos  sobre  ele  -  o  adorador.  O  sacerdote  cortava  a  garganta.  Ele  sentia  o
sangramento e ouvia o balir e morria. E ele sentia o seu corpo duro e estava morto. Ele
sabia que aquele devia ser  ele;  o cordeiro tomou o lugar dele.  Aqueles sacerdotes
tomavam o sangue, colocavam-no no altar e o fumo subia e era uma oração de perdão
para o adorador. [Espaço em branco na fita.]

…e aquela vida animal não podia voltar para um humano e coincidir com o espírito
humano, porque é um espírito animal. A vida animal e a vida humana - não podia ser.
Mas quando um… É por isso que ele ia embora com o mesmo desejo de pecar, a mesma
coisa. Vinha por ter cometido adultério, oferecia o sacrifício e ia embora, com a mesma
coisa na sua cabeça. Está certo.

68 Mas aqui, quando o adorador… Oh igreja de Deus, não deixem de entender isto.
Quando o adorador vai até ao Filho de Deus uma vez, e pela fé coloca as suas mãos
sobre Ele, oh, bem! Ao olhar ali  para a Sua face, cuspido, com isso na Sua face, o
sangue a escorrer pela Sua face; a sentir as dores de “Meu Deus, meu Deus, por que me
abandonaste?” Oh irmão, quando você vê que preço… que morreu por si e quem era -
Emanuel, Deus - a morrer em seu lugar…

Depois o que aconteceu? O adorador depois… Quando essa célula de sangue foi
rompida no Filho de Deus… Quem fez essa célula de sangue? Quem é você? Você é uma
pequena célula que veio do seu pai. A fêmea não tem hemoglobina. (É isso?) A fêmea só
produz o óvulo, a incubadora. Ela tem de levar os pintos. Mas o sangue vem do macho.
É por isso que o filho toma o nome do pai. E a mulher quando se casa com um homem
toma o seu nome por causa dos filhos. Ela torna-se uma incubadora para os filhos que
ela vai ter para o homem.

69 Mas, como eu disse, uma galinha pode pôr um ovo; mas se ela não esteve com o
macho, não vai chocar. Como eu disse, é por isso que nós temos tantas igrejas frias e
formais hoje. Elas entraram nesta ideia Nicolaíta, arranjaram um bando de ninhos cheios
de ovos podres. E eles nunca vão chocar porque não são… Você pode fazer tudo o que
quiser com eles - chamar-lhes bispos, diáconos e seja o que for - eles nunca vão crer
em sinais a seguir ao que crê, porque nunca estiveram com o macho, Jesus Cristo.

Mas se você alguma vez for fertilizado com o macho pelo poder de Deus!

70 Quando essa célula de sangue foi rompida no Calvário, e essa vida que estava lá…
O pequeno Jeová! Oh, tem de ser incrível.

Sabe, estão todos à procura de um sinal. Não estão? Todos dizem, “Oh, mostre-me
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um sinal.” O Judeu disse, “Mostra-me um sinal.” Deixe-me dar-lhe um sinal. Deus deu-
lhe um sinal uma vez. Eles pediram um sinal. Israel pediu um sinal.

Ele disse ao profeta, “Eu vou dar-lhes um sinal eterno: uma virgem conceberá.
Uma virgem conceberá e dará à luz um Filho.” Amém. “Ele será chamado Emanuel, Deus
connosco” - o maior sinal que já foi dado.

Quando  Deus,  o  criador  dos  céus  e  da  terra,  fez  o  sistema  solar…  Vá  lá  ao
Observatório Palomar [observatório localizado em San Diego, Califórnia, a 145 km de
Los Angeles - Trad.] e olhe por aquele telescópio lá e pode ver cento e vinte milhões de
anos-luz.  Calcule isso em quilómetros.  E para além disso ainda há luas,  estrelas e
mundos. E Ele fê-los a todos - soprou-os das Suas mãos, assim. Sim.

71 E esse grande criador tornou-se o meu Salvador - veio numa pequena célula de
sangue (não através de um homem, mas veio pela virgem) a uma mulher, e tomou este
pequeno pólen da mulher e formou-Se numa pequena casa e viveu nela. Oh! Tem de ser
incrível.

Jeová! Jeová sobre uma pilha de estrume num celeiro, a chorar - Jeová, numa
manjedoura de palha. Esse é um sinal eterno. Algumas destas pessoas importantes…
Jeová, Deus, um bebé a chorar (Aleluia!),  num estábulo mal cheiroso e depois nós
achamos que somos importantes.  Levantam o nariz,  se chovesse, afogavam-se - e
depois, andam a pensar que são importantes e Jeová deitado num estábulo, sobre uma
pilha  de  estrume,  a  chorar  como um pequeno… como qualquer  bebé.  Tem de  ser
incrível. Esse é o sinal.

Deus disse, “Eu vos darei um sinal eterno.” Esse é um verdadeiro sinal: Jeová, a
brincar como um menino. Jeová! Jeová, a trabalhar numa oficina, a serrar madeira como
um carpinteiro. Aleluia! Bem, oh, bem! Jeová, a lavar os pés dos pescadores. “Eu vos
darei um sinal.”

“Oh, mas nós temos de ter o ministério, sabe, com as vestes e todos os cartões, os
colarinhos e…” Vê? Oh!

72 “Eu vos darei  um sinal  eterno.”  Jeová,  no tribunal  com a face cuspida; Jeová,
esticado num corpo nu, entre os céus e a terra. Ele desprezou a vergonha da cruz. Nós
temos a Sua estátua ali com um pequeno trapo à Sua volta. Claro que foi um escultor
que fez isso. Eles despiram-No, envergonharam-No.

Oh! Aquele bando de hipócritas quando essa hora vier! Hoje é o dia do homem. O
dia do Senhor está a chegar. Jeová… Jeová, a morrer. Sim. Nada aconteceu. Jeová a
orar. Nada aconteceu. Está certo. Tem de ser incrível. Esse é um sinal eterno. Esse é o
sinal que todos os homens deviam conhecer.

Depois Ele morreu. Jeová morreu. Depois a terra começou a tremer. Oh, bem!

73 Depois Ele ressuscitou da sepultura e ascendeu ao alto; Jeová, voltou na forma do
Espírito Santo para viver na Sua igreja, no meio do Seu povo. Glória! Jeová a andar pelo
meio da igreja a discernir os pensamentos da mente; Jeová a curar os enfermos; Jeová
a falar através de lábios, até que o homem deixa de ter controlo sobre si mesmo; Jeová
a voltar em Inglês e a traduzir. Quer um sinal? Amém!

Isso foi Jeová que veio a uma prostituta, levanta-a até que ela é tão… ela está tão
baixo que nem os cães vão olhar para ela - e limpa-a até ficar branca como a neve e dá-
lhe um coração assim tão puro. Oh, bem! Jeová a pegar num bêbado deitado ali no beco
e as moscas à volta da sua boca; e fá-lo pregar o evangelho ali… O sangue de Jesus
Cristo purifica-nos.

74 Quando Ele estava na terra, Ele foi à cidade mais baixa que existia e ao povo mais
baixo  que  havia  e  eles  deram-Lhe  o  nome mais  baixo  que  havia.  Está  certo.  Eles
trataram-No da pior forma e chamaram-Lhe o pior nome que podiam chamar - Belzebu,
um  demónio.  O  mais  baixo  que  Lhe  podiam  dar,  o  homem  deu-Lhe.  Mas  Deus
ressuscitou-O e deu-Lhe um trono tão alto que Ele tem de olhar para baixo para ver o
céu (Amém! Glória!); e deu-Lhe um nome sobre todo o nome e colocou-O no céu e na
terra, para que toda a família no céu e na terra se chame após Ele. Isso foi o que o
homem pensou acerca Dele; isso é o que Deus pensou acerca Dele.

Oh Deus, deixa que os meus pensamentos sejam como os Teus, Pai. Sim, senhor!
Oh precioso nome!
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75 Agora, “Aquele que crê em mim tem a vida eterna.” Agora, se só há uma forma de
vida eterna e você a tem - e nós estamos em busca dela por Jesus Cristo - essa é a vida
de Deus. Então quando a célula de sangue foi rompida no Filho de Deus e esse pequeno
Jeová que foi colocado no interior deste homem chamado Jesus, quando Nele habitava
corporalmente a plenitude da Divindade… E agora, quando nós aceitamos esse sangue
para a remissão dos nossos pecados, esse Espírito que estava sobre… não sobre um
homem, mas sobre Deus… Glória!

A Bíblia disse que era o sangue de Deus. Uma pessoa disse, “Lembre-se, não fale
nada acerca dos Judeus, porque Ele era um Judeu.” Ele não era um Judeu. Ele não era
Judeu nem Gentio. Ele era Deus. Está certo. Ele foi um sangue criado. Deus fê-lo de
forma especial. Era Dele mesmo. E através desse sangue criado, nós aceitamo-Lo como
sendo o nosso perdão porque Ele foi morto por nós. Essa célula de sangue rompida,
liberta esse Espírito Santo para voltar a nós e agora nós somos filhos e filhas de Deus
através de um nascimento do Espírito. Depois a vida que era de Deus - que não teve
princípio, nem nunca terá um fim - é minha e é sua, pela graça de Deus em Jesus
Cristo. Aí tem.

76 Agora o inferno, nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Eu digo-lhe que não pode
haver… eu creio num inferno ardente. Sim, senhor. A Bíblia disse isso, o lago de fogo.
Agora… Mas isso nunca pode ser… não pode ser eterno. Pode ser… A Bíblia nunca diz
que é eterno; diz inferno para sempre. Não usa a palavra “eterno”; diz um inferno “para
sempre”. Agora está preparado para o diabo e os seus anjos. Um inferno para sempre,
não eterno.

Agora depois… Essa alma pode ser atormentada ali pelos seus actos durante dez
milhões de anos, por aquilo que eu sei. E não sei o que pode querer dizer para sempre
aos olhos de Deus. Pode ser por cinco minutos. Pode ser por um milhão de anos. Pode
ser por dez milhões de anos. Mas virá um tempo em que essa alma vai deixar de existir.

77 Aqui está o que a Bíblia disse, veja. “O que vencer não sofrerá o dano da segunda
morte.” A primeira morte é a separação dos nossos amados. Nós vamos à presença de
Deus. Nunca saímos da Sua presença, veja.

Agora, se há uma segunda morte, então teria de ser a morte da alma. E depois
aquele que vence o mundo, ou que vence as coisas do mundo tem a vida eterna e não
será tocado pela segunda morte. Aí tem. Vida eterna. Mas o pecador…

A Bíblia  disse,  “A mulher que vive em prazer está morta enquanto vive.”  Está
certo? “A alma que pecar, certamente morrerá.” O que é “morrer”? Completamente
separado, nunca mais, veja. Agora, é cortada como a vida. É cortada; não existe mais.

Quanto tempo vai levar para fazer isso? Vai pelo mesmo processo que veio e vai
para um lugar onde não vai… não vai restar nada. Vai voltar para de onde foi feita.

78 Nós podemos ver a célula e dividir  a célula numa célula,  noutra célula,  até se
chegar à primeira célula. Dividir essa célula. Depois você tem a química do sangue. Você
chega a químicas diferentes do sangue. E depois chega a uma pequena parte nessa
célula que é a vida. Eles não conseguem encontrar isso. Eles não sabem nada acerca
disso. Agora, essa vida vai finalmente chegar a um ponto em que não existe mais.

Qual  é  a  química  dessa  vida?  Eu  não  creio  que  tenha  química  alguma.  Seria
espiritual. E depois nisso, finalmente seria completamente separado e não existiria mais.
Foi isso que a Bíblia disse, “A alma que pecar, morrerá.” E os que vencem nestas eras
da igreja aqui não sofrerão o dano da segunda morte. O corpo morre primeiro; a alma
morre a seguir e não existirá mais, veja. Agora, crê que foi a Bíblia que disse isso?

79 Agora lembre-se, se o inferno é eterno, então a Bíblia está errada quando dizia que
o inferno foi  criado.  E então se um homem vai  ser  queimado pela eternidade num
inferno, então ele teria de ter a vida eterna para ter consciência, para queimar. Está
certo? Bem, quantas formas de vida eterna existem? Uma. Está certo, só uma vida
eterna.

Agora, não vá embora a dizer, “O Irmão Branham não crê no inferno.” O Irmão
Branham crê no inferno. A Bíblia ensina que existe um inferno. Da mesma forma que
existe um lugar de repouso, existe um lugar de castigo. E Deus certamente vai fazer
com que uma alma que pecar contra Ele seja punida. Por rejeitar Jesus Cristo como seu
Salvador, você certamente será punido por isso.
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Mas haverá um tempo em que você deixará de existir. Mas quantos milhões de
anos levará para você voltar a isso, eu não sei. Mas um dia…

80 Você é um ser temporal até nascer de novo, depois você é um ser eterno. E a única
forma de ter isso é ter parte de Deus em si, sendo vida eterna. Consegue ver? Claro.
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.”

Eu  amo-O.  E  você?  Eu  estou  tão  contente  por  ter  vida  eterna.  Isso  não  me
incomoda mais - porque nós temos vida eterna agora e eu sei isso. E eu confio que
todos a vamos ter, todos nós.

81 Ireneu, sim. Eu tinha uma nota aqui acerca de Ireneu sobre, “Ler esta história.”
Pois  a  razão  por  que  Ireneu  foi  escolhido  é  porque  ele  tinha  os  sinais  da  igreja
Pentecostal original a segui-lo.

Agora, se Deus… Quantos crêem que a igreja começou no Pentecostes? Muito bem.
Quantos crêem que Deus confirmou a igreja no Pentecostes? Muito bem, senhor. Então,
se essa foi a primeira igreja de Deus e se foi a isso que Ele chamou igreja… E Ele é a
vinha agora, nós somos as varas. Se a vinha fizer brotar outro ramo, como vai ser?
Pentecostal.  Agora,  talvez  não  com  esse  nome.  Agora,  nós  temos  nomes  do
Pentecostes, mas isso não é mais do que Metodista, Baptista, Presbiteriano, Pentecostal.
Isso não significa nada, veja. Isso é apenas um nome. Mas enquanto você tiver uma
experiência Pentecostal no seu coração, o Pentecostes na sua alma, dando-lhe vida
eterna, então Deus prometeu-lhe que nunca sofrerá o dano da segunda morte; você tem
vida eterna e não pode ser tocado pela segunda morte, veja. Você tem…

Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Agora não entristeçais, não façais coisas
que são erradas. Se fizerdes, pagareis por isso, porque a Bíblia disse, “Não entristeçais o
Espírito Santo de Deus pelo qual estais selados até ao dia da vossa redenção.” Está
certo? Não entristeçais o Espírito Santo.

82 Oh, vai ser um dia maravilhoso uma destas manhãs, um destes dias.

Para lhe mostrar que a ressurreição vai ser universal, “Dois estarão no campo, e eu
vou tomar um; e dois numa cama, e eu vou tomar um,” veja. Será noite num lugar e
dia no outro lado da terra, será uma ressurreição universal, esse rapto. A trombeta de
Deus soará e todos estes… desta pequena igreja aqui, aqui, aqui; e até aquele pequeno
grupo que passou por lá e veio aqui, aqui, aqui.

Quando aquela virgem, quando ele viu na sétima vigília que… Agora lembre-se,
havia sete virgens. Está certo? Quero dizer, cinco virgens que saíram… dez virgens
saíram a encontrar-se com o Senhor. Cinco eram sábias, e cinco eram néscias. Está
certo? E agora nas vigílias então, havia sete vigílias. E no final da sétima vigília, algumas
adormeceram nesta vigília, esta, esta, esta, essa, veja. Na sétima vigília, surgiu uma
voz,  “Eis  que  aí  vem  o  noivo,  saí-lhe  ao  seu  encontro.”  E  elas  levantaram-se  e
prepararam as suas lâmpadas. E todas as outras se levantaram por aqui. Oh, não será
uma altura maravilhosa?

83 Eu costumava cantar uma pequena canção:

É um tempo maravilhoso para si
Que tempo maravilhoso para mim;
Se todos nos prepararmos para encontrar Jesus o nosso Rei,
Que tempo maravilhoso será.

Um tempo maravilhoso para si
Um tempo maravilhoso para mim:
Se todos nos prepararmos para encontrar Jesus o nosso Rei,
Que tempo maravilhoso será.

(Não será maravilhoso?)

Oh, não será maravilhoso lá,
Não tendo pesos para carregar?
Cantando alegremente com os sinos todos a tocar,
Oh, não será maravilhoso lá?

84 Quantos sabem que vão chegar a casa? Quantos sabem que vão sair  por essa
porta? Vocês não sabem. Quantos sabem que se saírem vão voltar outra vez? Não
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podem dizer. Por isso, não deixem que falhe esta noite. Não falhe a Deus esta noite,
porque  esta  pode  ser  a  última  noite  em  que  você  tem  uma  hipótese,  ou  uma
oportunidade.

Quem é você, afinal? De onde veio? Para onde vai? O único livro no mundo que lhe
pode dizer o que isso é, é esta velha Bíblia abençoada aqui. E é nessa Bíblia que nós
cremos. É nesse Deus que nós cremos. E se você não está nessa noiva, nestas pequenas
minorias, aqui hoje a ser espremido por credos e denominações e assim por diante… Se
você não estiver nesse pequeno grupo…

Agora, você não tem de se juntar a este Tabernáculo. Você não tem de se juntar a
nada. Você só tem de nascer nesse reino. Agora, se quiser o seu companheirismo na
Metodista, na Baptista, na Presbiteriana, seja o que for que você queira, isso é consigo,
veja. Você tem o seu companheirismo com quem quiser. Mas eu vou dizer-lhe uma
coisa: quando você nasce de novo, você sabe, “pássaros da mesma plumagem…” Bem!

85 Uma pessoa perguntou-me uma vez, disse, “Irmão Branham, você disse àquelas
pessoas, «Voltem para a igreja Metodista.»”

Eu disse, “Claro. Deixe que eles os expulsem. Eles não têm para onde ir.” Assim
então… Assim, volte para lá. Não vai demorar muito, veja. Não vai demorar muito. Eles
vão voltar outra vez.

Você sabe, uma vez na arca, no lugar de segurança, Noé… Veio um grande dilúvio.
E assim, Noé soltou o corvo da arca e ele foi a piar e a olhar à sua volta. Ora, ele estava
satisfeito, porque ele era um abutre para começar. Ele podia voar para uma carcaça
velha e comer até ficar cheio desta mula e ir ali para esta ovelha e comer até ficar cheio
e algo assim. Bem, havia todo o género de carcaças à volta.

Assim o corvo vai ficar ali e vai piar por ali. “Bem, tenho aqui um jubileu só para
mim,” a piar.

86 Mas quando eles soltaram a pomba, ela tinha uma natureza diferente. Esse mau
cheio era insuportável. Porquê? Uma pomba não tem fel. É a única ave que não tem fel.
Não pode digerir aquilo. Assim, a única coisa que pode fazer é voltar à arca e bater à
porta.

Vá onde você quiser. A única coisa que eu lhe peço é que apenas entre no reino. E
eu sei onde você vai. Você não vai ser capaz de ficar mais ali, irmão. Você vai dizer, “Eu
atravessei a linha de separação. Eu já deixei este mundo para trás.” Sim, senhor. Claro
que sim.

87 Oh, eles estavam reunidos no aposento alto,
Todos a orar em Seu nome,
Eles foram baptizados com o Espírito Santo,
E veio o poder para o serviço;
Agora o que Ele fez por eles naquele dia
Ele vai fazer o mesmo por si,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles, (E você?)

Um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles; Aleluia!
Um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Quantos estão contentes esta noite? Oh, bem!

Venha, meu irmão, buscar esta bênção
Que vai purificar o seu coração do pecado,
Que vai fazer com que os sinos de alegria comecem a soar
E vai manter a sua alma em fogo;
Oh, está a arder agora dentro do meu coração,
Oh, glória ao Seu nome,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Eu sou um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles; Aleluia!
Um deles, eu sou um deles,
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Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

88 Agora enquanto cantamos o verso seguinte, quero que se cumprimentem, como
fazem  todas  as  noites,  todos  os  Metodistas,  e  Baptistas  e  Presbiterianos.
Cumprimentem-se. E sejam amigos ao ponto de partilharem tudo, se puderem. Agora
sejam mesmo, mesmo amigos. Sejam sociáveis agora enquanto cantamos:

Eu sou um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
Um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Ainda que estas pessoas possam não ter instrução,
Ou gabar-se de fama mundana,
Todas receberam o seu Pentecostes,
Baptizadas no nome de Jesus;
E todas dizem agora, em toda a parte,
Que o Seu poder ainda é o mesmo.
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Agora vamos cantar mesmo, isso:

Oh, um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles; Aleluia!
Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

89 Estava disposto a ser um mártir para Ele, de Esmirna? Se chegar ao ponto em que
você teria de enfrentar a morte, ou recusar, você iria enfrentá-la? Sim, senhor! Oh
Deus, seria um prazer! Sim, senhor! É assim que eu quero ir - mesmo no púlpito. Está
certo.

Eu pensei que tinha… que ia ter isso na Alemanha aqui, há pouco tempo atrás. Oh,
eles iam disparar sobre mim por uma mira nocturna e os soldados Alemães correram à
minha volta e impediram-me de avançar assim. Eu pensei, “Que coisa maravilhosa seria
morrer para o meu Senhor, aqui mesmo no campo.” Oh, bem! Que coisa maravilhosa!

90 Bem, deixem-me cantar uma pequena canção. Posso? Têm tempo para um pouco
de uma canção? Muito bem. Eu não consigo cantá-la; vou falar. Oh, eu sempre quis
cantar. E um dia destes, quando chegarem ao vosso belo lar lá no Paraíso, lá no final da
floresta ali - onde Russell Creach e eu vamos estar para esta caçada, você sabe - lá no
final da floresta, há uma pequena cabana ali de que o Irmão Neville canta: “Constrói-me
uma Cabana no Canto [eu pensei que ele falar do meu lugar] na terra da Glória.”

Uma destas manhãs quando sair para o seu grande alpendre ali e olhar à volta
assim, lá no canto vai ouvir alguém a cantar: “Graça sublime, como é doce o som, que
salvou um desgraçado como eu.”

Você vai dizer, “Bem, bendito Deus, o velho Irmão Branham conseguiu. Ali está ele.
Eu ouço-o ali agora, a cantar «Graça Sublime.»”

Será a graça sublime que me levará lá. Está certo.

91 Mas está a pingar sangue, sim,
(É por isso que eu estou a pregar isto)
…está a pingar sangue,
Este evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue,
O sangue dos discípulos que morreram pela verdade.
Este evangelho do Espírito Santo continua a pingar sangue.

O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo,
Foi João Baptista, mas ele morreu como um homem.
Depois veio o Senhor Jesus, eles crucificaram-No,
Ele ensinou-me que o Espírito iria salvar os homens do pecado.

Houve Pedro e Paulo, e João o divino,
Eles deram as suas vidas para que este evangelho pudesse brilhar.
Eles misturaram o seu sangue, como os profetas de antigamente,
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Para que a verdadeira Palavra de Deus pudesse ser dita
honestamente.

Há almas debaixo do altar, estes mártires, a clamar, “Até
quando?”

Para o Senhor punir aqueles que fizeram errado. (Ouça!
Rapidamente!)

Mas vão haver mais que vão dar o sangue das suas vidas
Por este evangelho do Espírito Santo e é uma fonte vermelha de

sangue.

Está a pingar sangue, sim, está a pingar sangue,
Este evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue,
O sangue dos discípulos que morreram pela verdade.
Este evangelho do Espírito Santo continua a pingar sangue.

92 Oh, vai haver… [Uma irmã fala noutra língua; um irmão dá uma interpretação:
“Sim, eu vos digo,  meu povo: Assim como o servo do Deus vivo vos trouxe a sua
palavra esta noite, eu vos digo que a hora está sobre o mundo. Sim, eu vos digo meu
povo para que estejais preparados; sim, para que examineis o vosso coração. (”Sim,“
diz o Senhor.) Porque eu digo que por todo o mundo a esta hora, há muitos espíritos
malignos agora a mover-se em lugares altos. Sim, coisas estão a ser preparadas (diz o
Deus Todo-poderoso),  que vão fazer com que estas coisas, que o meu servo falou,
aconteçam.”

“E eu vos digo, meu povo, que quando essa hora vier completamente, sim, quando
eu fizer com que essas coisas aconteçam, sim, quando vos for requerido que tomem
decisões no vosso coração acerca do que fareis, eu vos digo esta noite, podem levantar-
se pela verdade? Sim, vão crer em Mim (diz o Deus Todo-poderoso)? Vão ter no vosso
coração o propósito de me seguir, mesmo como eu preparei o caminho para vós?”

“E eu vos digo meus filhos e filhas, esta noite, não fiqueis desencorajados, porque
eu  digo  que  haverá  dias  sombrios  que  vos  esperam.  Mas  eu  vos  digo  que  tomeis
coragem, porque eu visitarei o meu povo com grande poder. Eu vindicarei a minha
Palavra (diz o Senhor). Eu provarei o meu povo, porque eu vos digo que eu os provarei
e os aperfeiçoarei  e eles saberão que eu sou o grande Deus Todo-poderoso que os
redimiu, (diz o Senhor.)”] Amém.

[Um irmão fala noutra língua. Espaço em branco na fita. Uma irmã fala noutra
língua. Um irmão dá uma interpretação: “Eu vos digo, meu povo, esta noite, que vos
falei novamente esta noite, que deveis examinar o vosso coração. Deveis reconhecer-Me
esta noite porque eu vim ao vosso meio para vos trazer estas boas-novas, não para vos
assustar. Porque eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacob, mas eu ando no meio de vós
neste dia.”

“Eu vos digo, meu povo, que deveis perseverar na fé; que deveis deixar de lado
estas extravagâncias e estes sentimentos por afeições pessoais; que deveis colocar o
vosso coração para o vosso Deus; que vos deveis separar das tolices; que deveis colocar
estes caminhos humanos para longe de vós; que vos deveis virar para o meu Espírito e
permitir que Eu glorifique o meu nome através do vosso ser.”

“Eu vos digo nesta noite, sede zelosos e afastai-vos da vossa estultícia. Deixai de
lado o vosso medo, porque eu sou o vosso Deus que cuida de vós esta noite e os meus
olhos percorrem toda a parte. Como eu vos falei, assim vou fazer até ao fim.”

“Por isso, olhai para Mim e crede em Mim e arrependei-vos da vossa maldade e da
vossa incredulidade e dos vossos medos; e vinde a Mim e servi-Me.” Assim diz o Espírito
do Deus vivo.]

Amém. “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” Eu O amo… Adore
agora. Veja o que Ele vai fazer. Se nunca O amou antes, quer amá-Lo agora? Pode
levantar-se e reconhecê-Lo, tomá-Lo como seu Salvador? Deus o abençoe, irmão.

E comprou

(Mais alguém se vai levantar, e dizer, “Eu quero-O agora, eu quero amá-Lo”?)
…salvação
No Calvário…
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(Deus a abençoe, irmã, Deus a abençoe aí atrás, menina).

Eu O amo…

(“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.”)

…Ele primeiro me amou,
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

93 Nosso Pai celestial, enquanto vês estes três de pé, oh Deus, eu oro a Ti para que
sejas misericordioso, oh eterno, e lhes dês o perdão de todo o pecado e a salvação e o
Espírito Santo na vida deles, para que não sejam tocados pela segunda morte. Eles dão
conta, Senhor, esta noite enquanto estão de pé ali, que algo está próximo. O Espírito
Santo deu o aviso. Ao ver o Espírito de Deus a descer no meio do povo, ao ver a operar
de acordo com as Escrituras, as três mensagens e encerrou; Oh Deus, uma mensagem
para cada pessoa.

Agora,  Pai,  nós  oramos  para  que  Tu  sejas  misericordioso.  Que  esse  precioso
Espírito permaneça no nosso meio. Que nós o possamos reverenciar, Deus. Concede.
Toma estas almas ao Teu cuidado, Pai. Eles são os frutos da mensagem desta noite, da
mensagem do Espírito Santo que foi falada no nosso meio.

E nós pedimos, Deus Pai, que Tu estejas com eles todos os dias da sua vida. E que
possam… no mundo infindável, que os possamos encontrar lá, salvos pelo sangue e pela
graça de Cristo. Nós os entregamos a Ti agora, Pai. Enche-os com o Teu Espírito Santo,
porque pedimos no nome de Jesus. Amém.

94 Deus  vos  abençoe,  meus  irmãos.  Quem estiver  perto  dessas  pessoas  que  se
levantaram,  Cristãos,  cumprimentem-nos  quando  eles  se  sentarem.  Dêem-lhes…
desejem-lhes uma boa jornada.

Vê como o Espírito Santo é obediente, como faz certo no final? A Bíblia disse, “Que
falem em línguas por dois ou três, no máximo, por três. Veja - a mensagem não veio
enquanto eu estava a falar; depois de tudo terminar. Agora é dessa forma que tem de
ser. Estejam todos reverentes, ouçam o que o Espírito diz. Depois o que aconteceu? Os
pecadores levantaram-se para se arrependerem. Oh, pense! O próprio Espírito Santo…
não estava a ter isso, apesar de a Palavra ter vindo, e manifestou.

Eu conheço algumas destas pessoas que estão a falar em línguas. Eu conheço as
três pessoas que falaram, e conheço as que deram interpretações. Eu sei que a vida
delas está sem pecado perante Deus. O Irmão Neville aqui, o nosso pastor, um ministro
Metodista; um ministro Metodista aqui sentado, recebeu o Espírito Santo. Junie, aqui, o
Irmão Jackson, outro pregador Metodista, recebeu o Espírito Santo (está certo), com um
dom de línguas e interpretações.
95 E repare como nós tínhamos a igreja, todos, reverentes. Deus está a falar. Vê como
Ele  fala  exactamente  de  acordo  com  a  Bíblia?  Alguém,  se  a  mensagem  não  for
entendida, Ele fala-a novamente. Mas Ele não vai falar mais de três vezes, veja, de
acordo com as Escrituras aí, veja. Ele vai dar essa mensagem. Ele nunca torce isso,
porque “o espírito dos profetas é sujeito ao profeta.” Todos ouvem e em silêncio… Agora
é assim que a igreja devia estar em ordem.

Agora, para vocês que podem estar e que não sejam de cá, que me ouviram a falar
isso, é assim que devia ser. Veja, a mensagem surge. Vê os resultados? Acontece logo.
Algo acontece, exactamente como o discernimento, ou como qualquer outro espírito.
Não  é  maravilhoso?  Oh,  estou  tão  contente  por  saber  que  essa  mesma  coisa  foi
ordenada por S. Paulo aqui mesmo, e não morreu até aqui - continua a ser a mesma
coisa. Oh, estou tão contente por poder dizer que sou um deles. E você? Muito bem.
96 Agora, amanhã à noite às sete horas vamos ver a era de Laodicéia e essa é a era
do casamento. Eu quero que venham se puderem.

Eu estava um pouco atrasado esta noite, porque, talvez fosse o Espírito Santo a
falar, e assim por diante, mas ainda é cedo. Ainda são nove e vinte e normalmente eu
estou  aqui  até  às  dez  ou  onze  horas  por  isso  ainda  é  bastante  cedo  aqui.  Assim,
gostaram das mensagens do Senhor? E realmente… está a alimentar a vossa alma?

Deus vos abençoe, meus filhos. Sabem, eu amo-vos de todo o meu coração. E por
vezes, quando o Espírito me toma, corta tanto… A Palavra é assim. É aguda, como uma
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espada de dois gumes. Corta a entrar, a passar, para dentro, para fora, em todas as
direcções. Mas é isso que nos circuncida. A circuncisão corta a carne que está a mais, as
coisas que não devíamos ter.

E eu quero que reparem. Ouviram o Espírito na interpretação esta noite? “Parem
com essa tolice.” Isso circuncida. Sejam sinceros. Todos nós saímos da linha. Mas Deus
sabe como limar as nossas arestas. Ele faz isso, com certeza. Eu estou agradecido por
isso. Vocês também?

97 Você é a pianista aqui? Eu não vejo… É o Teddy? Eu não o vejo aqui  em lado
nenhum. Muito bem, irmã, se puder. É a sua filha, Irmão Daulton? Nora. Uma jovem
muito boa. Estou muito contente por você ser uma Cristã. Muito bem.

Qual é a nossa boa canção de encerramento? Vamos tentar uma, antes de irmos
agora. Só um minuto, irmã, antes de cantarmos, “Leva Tu Contigo o Nome de Jesus.”
Quantos conhecem “Não Esqueça a Oração Familiar?” Quantos oram na família, quantos
oram com a sua família? Oh, é bom. Vamos tentar uma vez, como nos velhos tempos
agora.

Não esqueça a oração familiar,
Jesus quer encontrar-se consigo lá;
Ele vai tirar toda a sua ansiedade,
Oh, não esqueça a oração familiar.

Gostam disso? Vamos tentar mais uma vez:

Não esqueça a oração familiar,
Jesus quer encontrar-se consigo lá (você tem um encontro,

agora);
Ele vai tirar toda a sua ansiedade,
Oh, não esqueça a oração familiar.

98 [Uma irmã diz, “Irmão Branham, posso dizer uma coisa?”] Claro que pode, Irmã.
[Espaço em branco na fita.] Irmã Nash, isso é muito bom. Oh, se puderem apenas:

Se confiarmos e nunca duvidarmos,
Ele vai certamente ajudar-te;
Leva o teu fardo a Jesus e deixa ali.

Deixa ali, deixa ali,
Leva o teu fardo ao Senhor e deixa ali;
Se confiarmos e nunca duvidarmos,
Ele vai certamente ajudar-te;
Leva o teu fardo ao Senhor e deixa ali.

99 Não gostam desses velhos hinos? Oh, eu apenas… eu creio que esses homens
pegaram na caneta e foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever isso. Como a cega
Fanny Crosby.  Quando aquelas  pessoas  mundanas  daquele  dia  tentaram levá-la  a
escrever canções mundanas, disseram, “Ora, tu serás uma mulher rica,” ela disse, “eu
dediquei a minha vida a Cristo com todo o meu talento.” Ela era cega, você sabe. Disse,
“Eu devo a minha vida e tudo a Cristo.” Ela disse…

E depois, eles ficaram zangados com ela por ela rejeitar uma oportunidade assim.
Ela não vendeu os seus direitos de primogenitura como o Sr. Presley [Elvis Presley -
Trad.] e os outros fizeram, mas ela manteve a sua integridade. Assim ela…

Eles  disseram,  “Então  quando  chegares  ao  céu,  se  houver  um  lugar  assim,”
disseram, “se fores como aqui, vais ser cega.” Disseram, “E se fores cega,” disseram,
“como é que vais saber que é Ele?”

Ela disse, “Eu vou saber quem Ele é. Eu vou saber quem Ele é.”

Disseram, “E se fores cega? E se fores cega?”

Ela disse, “Eu vou sentir as marcas dos pregos.” Depois ela virou-se e começou a
afastar-se. Ela disse:

Eu vou conhecê-Lo, eu vou conhecê-Lo,
Como redimida ao Seu lado eu vou estar;
Eu vou conhecê-Lo, eu vou conhecê-Lo,
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Pelas marcas dos pregos nas Suas mãos.

100 Oh meu Jesus, com essas cinco feridas preciosas, sangrando por mim lá, como é
que eu posso negar esse precioso? Deixa-me morrer, deixa-me ir para o… Deixa-me ir
por qualquer lado, mas nunca me deixes negar esse precioso a sangrar lá que morreu
por mim. Sim.

E enquanto sai esta noite, você quer “Levar Consigo o Nome de Jesus.” Muito bem,
irmã. Vamos ficar de pé agora, audiência.

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Filho de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto,
Leve-o para onde quer que for.

Precioso nome (precioso nome),
Ó quão doce! Ó quão doce!)
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, (precioso nome),
Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Agora enquanto inclinamos as nossas cabeças e cantamos suavemente:

Prostrado ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.

Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.
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