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1 Agora esta noite nós estamos… antes de entrarmos nesta grande era da igreja… eu
espero  que  o  nosso  Senhor  derrame  do  Seu  Espírito  sobre  nós…  e  nos  abençoe
novamente. E nós apenas podemos ver os pontos mais importantes agora, porque no
grande evento de… a chegar, nós estaríamos aqui a semana toda. E ontem à noite
tivemos todos um tempo maravilhoso.

Bem agora, antes de lermos as Escrituras, podíamos apenas mudar a nossa posição
por uns momentos e ficar de pé para uma palavra de oração.

2 Nosso bondoso Pai celestial, nós vimos no nome todo-suficiente do Senhor Jesus,
sabendo que um dia Tu virás. E estamos a tentar preparar os corações das pessoas para
receber esta grande revelação, que Tu és o Filho vivo de Deus - não morto, mas vivo
para todo o sempre, e vivo na Tua igreja como a testemunha do Pentecostes, desse
grande tempo em que o tempo do refrigério viria da presença do Senhor. Estamos tão
contentes por desfrutar desses tempos aqui passados mil e novecentos anos.

E,  Pai,  nós  inclinamos  humildemente  as  nossas  cabeças  por  respeito  a  estes
grandes homens ao longo das eras,  essas estrelas que Tu tinhas na Tua mão, que
disseste que eram anjos das eras da igreja - os ministros. Como Te agradecemos pelo
grande S. Paulo, de Éfeso. Como Te agradecemos por Ireneu, oh Senhor, Ireneu, o Teu
grande  servo;  e  por  S.  Martin;  e  esta  noite,  por  S.  Columba.  Senhor,  como  Te
agradecemos por estes homens.

No  meio  das  trevas  do  Romanismo,  o  paganismo  chegando  à  igreja,  eles
defenderam com coragem a mensagem Pentecostal e a bênção, falar em línguas, e
grandes sinais e prodígios, a cura dos enfermos e a ressurreição dos mortos.

3 Muitos deles, Senhor, foram puxados e mortos e lançados aos leões. Aconteceram
grandes coisas. A terra está banhada do sangue dos justos. E, Pai, o sangue deles clama
hoje contra essa igreja maligna e adúltera. Tu disseste, um dia, quando derramaste… o
anjo  derramou  a  sua  taça  sobre  ela,  e  que  o  sangue  de  todos  os  mártires  fora
encontrado nela.

Senhor, ajuda-nos a estar prontos a nos levantarmos agora, porque o tempo está a
terminar, enquanto vemos esta besta de duas pontas a levantar-se da terra - não é da
multidão dos povos - “com pontas como um cordeiro; mas falava como o dragão.”

Nós cremos que a hora está próxima agora, Pai, em que estas igrejas se estão a
juntar numa confederação, fazendo uma imagem à besta. E vai ser terrível para esse
grupo, Senhor, que não se vai juntar lá. O boicote virá, mas, nessa hora, Tu prometeste
tirar a Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor.

4 Antes que uma gota de água caísse, Noé estava dentro da arca. Antes que o fogo
pudesse atingir Sodoma, Ló saiu. Pai, nós cremos que antes que os poderes atómicos
destruam completamente  esta  terra,  a  igreja  vai  embora.  Estamos  tão  contentes,
Senhor. E nós sabemos que as bombas estão colocadas nos hangares, esta noite.

E nós podemos olhar para o céu e ver o Filho do homem a levantar-se no Seu
trono, para começar a ir em direcção à terra para o rapto da Sua igreja; sabemos que os
Seus preciosos pés não vão tocar esta terra pecaminosa nessa altura. Porque como
Rebeca foi em cima do camelo e saltou do camelo, mesmo entre... a casa de Abraão, lá
no campo ela encontrou-se com o seu noivo. Oh Deus!

E  a  igreja  vai  encontrar-se  com o  nosso  noivo  nos  ares.  “Porque  nós  os  que
ficarmos vivos não precederemos ou impediremos os que dormem. A trombeta de Deus
soará, os mortos em Cristo se levantarão primeiro e seremos todos arrebatados com
eles a encontrar o Senhor [no campo] nos ares e estaremos para sempre com Ele.”

Oh, ajuda-nos esta noite, Senhor. Dá-nos doçura aos nossos espíritos e tira toda a
amargura e indiferença de nós e que possamos ser derretidos com o Espírito Santo. Que
o anjo de Deus governe esta noite.

Senhor, eu não sei o que dizer a estas pessoas. Agora eu tenho as histórias e assim
escritas aqui  acerca daquilo que Tu fizeste,  mas é necessário que Tu interpretes o
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futuro. Assim eu oro para que Tu concedas, pelo nome de Jesus Cristo. Amém.

5 Agora vamos abrir agora no livro de Apocalipse. E estamos esta noite na era da
igreja de… na quarta era da igreja, Tiatira - na grande era da igreja conhecida como a
Era das Trevas [o período medieval - Trad.]

Esta  era  da  igreja  começou  em 606  e  terminou  em 1520.  Foi  tudo  o  que  eu
consegui descobrir… Muitos estudiosos vêem S. Patrício como a estrela, ou o… Cada…
sete estrelas eram os sete anjos das sete eras da igreja. Nós sabemos que amanhã à
noite, sem sombra de dúvida, é Lutero, e depois Wesley.

Nós não sabemos quem será esta estrela da igreja de Laodicéia. Nós estamos na
era agora. Já desde 1906, no princípio do Pentecostes. Mas vai surgir um anjo que vai
abafar todos os dogmas, vai preparar a igreja para ir para casa. Agora… um mestre no
espírito, que se levantará com sinais e prodígios. Agora eu oro para que Deus nos ajude
a saber isto.

6 Ao pegar nisto, ao olhar para… S. Patrício foi um grande homem. E ao ver alguns
dos manuscritos antigos, S. Patrício não era um Católico. Ele protestou contra a igreja
Católica. E durante o tempo da reforma esse dogma que eles tinham foi desenterrado e
foi provado que S. Patrício protestou contra a igreja Católica.

S. Patrício era mais um homem da organização. Ele tinha a sua própria escola. Ele
primeiro… Quando ele foi raptado nas margens do mar, ele e as suas duas irmãs mais
novas de quem ele nunca mais ouviu falar, foram levadas provavelmente para Roma, e
vendidas como escravas.

Ele foi  levado, também, e foi  vendido como escravo e foi-lhe dada a tarefa de
pastorear porcos.

7 Ele treinou cães para tomar conta dos porcos e assim por diante, para virem aos
vários roncos,  e coisas que ele daria aos cães.  E isso finalmente foi  uma forma de
escapar no fundo de um barco, quando os cães o cobriram até que ele foi para o mar.
Mais tarde chegou ao seu belo lugar, à Irlanda, e encontrou a sua mãe e o seu pai ainda
vivos.

E  S.  Patrício  foi  sobrinho  do  grande  S.  Martin,  que  foi…  Um dos  maiores  que
tivemos na linhagem dos homens desde Jesus Cristo foi  S.  Martin.  As suas igrejas
estavam todas cheias do Espírito Santo. Todos falavam em línguas, tinham sinais e
prodígios e milagres - todo o tipo de milagres a acontecer. Ele manteve a fé Pentecostal
no meio daquela era da igreja que se estava a casar com o Catolicismo - o paganismo e
os Nicolaítas casados, formando uma organização e fazendo os Nicolaítas, a que nós
chamamos…

“Nico,” significa “conquistar” - conquistar ou derrubar os leigos e tirar o Espírito
Santo da congregação. E só o padre é santo, só o homem, veja. E depois eles vivem da
forma que querem, penso eu, enquanto se confessarem ao padre. Então eles…

8 Descobri  ontem  à  noite  que  eles  estabeleceram  para  eles…  que  Constantino
ordenou o primeiro bispo e deu este… deu-lhes edifícios (como vos demos as datas e
tudo o resto, que vocês apontaram). E depois eles tinham a grande festa do solstício ali,
que era no dia 21 de Dezembro,  o dia mais  curto do ano; e então trouxeram esta
heresia, já que Ele era o “dia do sol,” veja, o dia de aniversário do sol. Eles passaram o
nascimento de Jesus Cristo de Abril para o dia 25 de Dezembro.

25 de Dezembro - ao longo desses cinco dias os Romanos tinham as suas grandes
celebrações, o circo, e assim por diante. E era aí que eles tinham esta grande festa
pagã. E eles colocaram este homem como um deus ali, vestido, e tudo, e tinham o deus
deles mesmo ali com eles. E foi aí que o povo pós-milénio começou, ali mesmo; porque
eles pensavam que a igreja estava no milénio ali mesmo, veja; porque eram ricos, não
tinham falta  de nada (o  estado e  a  igreja  juntos).  O milénio  já  estava a  decorrer.
Continua a ser um ensinamento Católico até hoje, veja. Agora, já no milénio.

Bem, nós sabemos que isso está errado. O milénio… a segunda vinda de Cristo traz
o milénio. Está certo. “A terra geme, clamando, por esse dia de doce libertação, em que
o nosso Senhor voltará à terra novamente.”

9 Agora, este grande santo aqui foi Columba. Ele foi um grande homem de Deus.
Agora, eu tenho a sua história escrita aqui. Primeiro, a quarta era da igreja, Tiatira,
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significa ser negligente, despreocupado ou vago, veja. Foi um tempo ilegítimo. De 606 a
1500 a estrela foi Columba, da Irlanda e da Escócia, que foi sobrinho de S. Martin; e
viveu cerca de sessenta anos depois de S. Patrício.

E assim, o seu ministério começou cerca de sessenta anos depois de S. Patrício. Ele
nunca aceitou  a  doutrina  Romana.  Ele  foi  um grande homem de fé.  Ele  rejeitou  o
ensinamento Romano.  Ele  nunca foi  a  Roma e rejeitou tudo isso.  Eu não consegui
encontrar onde é que eles o chegaram a canonizar, como fizeram com S. Martin e com
os outros.  Eles  não o canonizaram a ele  nem a Ireneu porque eles  ainda estavam
naquela igreja que tinha sinais  e prodígios do Pentecostes,  mas creram. Ele nunca
assumiu o ensinamento Romano nos seus ensinamentos. Ele tomou a Bíblia para o
ensino,  de acordo com a sua santa mãe, a irmã de S.  Martin,  e  nunca assumiu os
ensinamentos Romanos em altura nenhuma.

Ele ensinava que os sinais de Marcos 16 deviam seguir todos os crentes. Amém. É
desse tipo de homem que eu gosto. Sim, senhor. Ele ouviu a voz audível de Deus a
chamar. Esse é outro bom sinal, veja. Então não há nada que o pudesse parar depois
disso. Ele partiu. Ele estava a caminho quando ouviu a voz audível de Deus.

10 Um milagre (eu tenho vários aqui, mas apenas tomamos este), um milagre foi
quando ele tinha ido a uma certa cidade a que o Senhor o tinha enviado… E a cidade não
o quis  receber.  Assim eles  foram ali  e  tentaram… levaram os músicos e assim por
diante,  e  fecharam as  portas  e  tentaram abafá-lo  ao  fazer  tocar  os  músicos  e  ele
começou a pregar e abafou os músicos. E as portas abriram-se. Ele entrou, pregou de
qualquer forma e converteu o grupo inteiro.

Aqui está outro pequeno de que eu gostava de falar. Ele entrou numa cidade. Eles
tinham as cidades com muralhas naqueles dias, claro. Assim, ele foi à cidade e eles
rejeitaram-no. Ele estava a ir embora e o filho do chefe ficou violentamente doente. E
eles foram pelo caminho para ir buscar o bom santo. Ele voltou e deitou-se sobre o
rapaz que estava a morrer e ele voltou à vida.

11 A sua igreja estava cheia do Espírito Santo. Ele não teria nada menos do que isso,
pois cada membro da sua igreja devia ser cheio do Espírito Santo. E ele protestou, e foi
bastante odiado por isso, contra a hierarquia de Roma. Eu creio que ele foi a estrela da
era.

O que é que ele fazia? Falava em línguas, o baptismo no nome do Senhor Jesus,
cumprindo aquilo que eles começaram. Se Deus é infinito, e se foi dessa forma que Ele
estabeleceu a Sua igreja no princípio, tem de permanecer da mesma forma. E tem
permanecido, mesmo na minoria, por todo este tempo. Quase que foi espremida aqui -
voltou novamente por Lutero.

12 Agora, nós queremos começar agora e ver se podemos começar para ver alguns
destes versículos agora. Vamos começar no versículo 18:

…ao anjo da igreja de Tiatira escreve…

Reparou? Estas estão dirigidas… estas mensagens estão dirigidas ao anjo, ou ao
ministro, carregando a luz dessa era da igreja, veja. Agora, ontem à noite vimos, no
encerramento da outra era da igreja, de Pérgamo, que o anjo da igreja, ao vencer nesta
era da igreja, receberia uma pedra. E nesta pedra…

Agora, nós vimos essa pedra e simbolizava, significava, uma “rocha.” O que é isso?
O anjo seria um como Pedro foi chamado “pedra.”

13 Vemos que o seu nome tem importância na sua vida. Agora, eu não posso avançar
muito nisso, porque o diabo tem uma falsa numerologia. Nós sabemos isso - começa a
fazer com que as pessoas se sintam… e assim por diante, que entra no espiritismo. E o
espiritismo é do diabo. Nós sabemos isso.

E é assim que você tem de observar. Como a razão por que eles chamaram a Jesus
um “Belzebu,” um demónio - porque, veja, Ele conseguia discernir os pensamentos das
mentes deles, veja. Mas Ele era a Palavra de Deus. Hebreus 4 disse, “A Palavra de Deus
é  mais  aguda  que  uma  espada  de  dois  gumes,  até  discerne  os  pensamentos  das
intenções do coração,” a mente, vê? Assim Ele era a Palavra.

Ele é a Palavra viva. E a Palavra viva vem a nós e depois tem o mesmo efeito sobre
nós, porque é a mesma Palavra. Veja, é a mesma coisa no nosso meio. E é por isso… E
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por vezes aqueles que não estão nessa categoria falam em línguas e outro interpreta. O
que é isto? A Palavra feita carne no nosso meio.

14 E depois, nós reparamos então, que este anjo receberia… o anjo da era da igreja
que recebeu a pedra… Era uma pedra branca, o que significa que não é a sua própria
justiça, mas é a própria justiça de Deus. E nesta pedra estava um nome, um nome que
ninguém sabia a não ser aquele que a recebeu. Ele sabia, mas mais ninguém podia
saber a não ser ele.

Quando você ouve estes homens a elogiar-se muito, a dizer-lhe que são João, que
são Paulo, que são Maria, que são isto, aquilo, ou outra coisa qualquer, não creia nisso -
porque se fosse, ele nunca diria nada sobre isso, veja. Está certo. Ele tem de manter
isso para si mesmo. Ele sabia que mais ninguém sabia a não ser ele próprio. Mas ele
sabia, porque todo o perfeito vencedor recebe um novo nome dessa forma.

15 Já reparou que Abraão foi chamado Abrão? Mas quando Deus foi usá-lo, Ele mudou
o nome dele para Abraão. S-a-r-a-i era Sarai. Mas quando Deus a ia usar, Ele mudou o
nome dela para S-a-r-a, Sara, princesa.

Já reparou em Jacó? Jacó era “suplantador.” Esaú significa “vermelho.” Cabeludo e
ruivo, de cabelo ruivo e vermelho por todo o lado é Esaú. Agora, e Jacó era suplantador
e um suplantador é um enganador. Não foi Esaú que disse “Ele não se chama «Jacó,»
suplantador?”  Mas  quando  ele  lutou  com  o  Senhor  toda  a  noite  e  venceu  e  foi
abençoado, Deus mudou o seu nome - de Jacó para Israel, “um príncipe com Deus.”

Paulo chamava-se Saulo até se encontrar com o Espírito Santo na forma de uma
luz que brilhou sobre ele. O seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Simão, quando
se encontrou com Jesus, Ele mudou o nome dele para Pedro.

E quando Jesus vencia, o seu nome mudava. E Ele revelaria esse nome. Aquele que
estivesse com Ele, vencia como Ele venceu, ele receberia um novo nome e “eu revelarei
o meu novo nome a ele,” veja. E todo o vencedor, quero dizer, no meio deles, desses
líderes, e assim por diante…

Agora, nem todos os filhos de Israel tiveram o seu nome mudado, claro. Está certo.
Mas esses grandes líderes, quando eles venciam, recebiam um novo nome. Vê como isso
se encaixa? Perfeitamente.

16 E agora nós vemos que ele também tinha maná escondido. Agora, maná escondido
é tipificado pelo pão da proposição. O pão da proposição era apenas para os sacerdotes.
Está certo. O pão da proposição era apenas para os sacerdotes. E era algo especial feito
para os sacerdotes, isto é, para os líderes.

E este homem venceu. Toda a congregação tinha maná, mas ele tinha um maná
escondido (especial), ou uma revelação especial (oh!), de quem Jesus era, e tudo acerca
Dele - tudo acerca Dele, veja. Ele tem essa revelação se venceu. Ao anjo, “fica firme,
porque o que vencer…” Dirigido ao anjo da igreja, veja.

17 Agora vemos então, esta noite começamos:

…ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem…
olhos como… chamas de fogo, e os pés… semelhantes ao latão reluzente…

Agora,  quando  nós  O  vemos  na  primeira  era  (de  Éfeso),  ou  no  princípio  de
Apocalipse,  nós vemo-Lo na sua séptupla característica glorificada.  O cabelo… Nós
vemos que João O encontrou no dia do Senhor.

Quando Ele vem agora, Ele é um sacerdote. Quando Ele esteve aqui na terra Ele
era um profeta, o profeta de Deus. Agora Ele pegou no Seu próprio sangue e foi perante
o Pai,  o  que faz Dele um sacerdote.  Quando Ele  voltar  Ele  vai  ser  um rei.  Profeta,
sacerdote e rei. Ele era o profeta de Deus, Ele era uma águia; Ele era o sacerdote de
Deus, Ele era um cordeiro; quando Ele voltar, Ele vai ser o leão, o rei, a tribo de Judá,
para reinar.
18 Mas entre a sua operação no sacerdócio, quando o santuário é deixado, então nós
vemo-Lo ali. E João disse que ele estava no Espírito no dia do Senhor. Não foi o sétimo
dia, não foi o Domingo. Isso está tudo errado. Nós vimos. Procure na Escritura. Foi o dia
do Senhor. Hoje é o dia do homem. A vinda do Senhor será o Seu dia.

E nós vemo-lo no dia do Senhor. E quando ele viu o Senhor, Ele tinha o cabelo
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branco como a neve. E nós sabemos que isso representa um juiz. Outra coisa, Ele não
era  sacerdote  naquela  altura,  porque  o  sacerdote  estava  cingido  no  meio  -  que
representa “serviço.” Mas Ele estava cingido pelo peito aqui, o que significa que Ele era
um juiz. Amém.

E nós vemo-Lo a andar no meio dos sete castiçais de ouro. Agora nós voltamos aos
Ancião de dias, estando branco no julgamento do trono branco, quando Daniel O viu.
“Veio o Ancião de dias, cujo cabelo era branco como a neve.”

Agora, branco: Os juízes Ingleses de antigamente ao longo dos anos costumavam
tê-lo branco, quando entravam no lugar do juiz, eles colocavam uma grande peruca
branca, uma peruca branca como a neve, porque eram juízes. E João viu-O no dia do
Senhor, quando Ele era um juiz. Amém.

19 Agora nós vemos que Ele tinha olhos como chamas de fogo, que… Olhos então
como  chamas  de  fogo.  Uma  vez,  aqueles  olhos  perderam  o  brilho  com  lágrimas
humanas.  Eles  conseguem estar  ali  e  chorar  por  causa  de  um homem a  morrer  e
sabendo  que  nos  próximos  cinco  minutos  ele  ia  viver  novamente  -  mas  é  a  pena
humana.

Mas atrás daquilo estava um poder tal que Ele conseguia olhar através da vida de
um homem e dizer-lhe quem ele era e tudo acerca disso, porque estava a chegar agora
a este reflexo como fogo. Os olhos podem percorrer toda a terra e ver tudo o que se
está a passar. Onde é que você vai estar no dia do juízo? Os seus pecados vão estar
expostos perante Ele.

E repare que Ele tinha, “da sua boca saía uma aguda espada de dois gumes,” que
nós vimos que era a Palavra. Nós vimos que os Seus pés eram de latão reluzente e
assim por diante, que representa a Sua fundação. Ele pisou o lagar da ira do Deus Todo-
poderoso e pisou e tomou sobre Si o pecado e passou por isso e agradou a Deus. Está
certo. E a Sua fundação é a nossa fundação: “Em Cristo, a rocha sólida, eu estou (disse
Eddie Perronet); todos os outros solos são areias movediças.” Está certo.
20 Agora nós vemos aqui, sempre que Ele se encontra com uma era da igreja, Ele
dirige-Se a ela com um dos Seus nomes da deidade. Agora nós vemos ali, a primeira de
todas as revelações é a deidade, a deidade suprema de Jesus Cristo. “Eu sou Aquele que
era, que é, e que há-de vir. Eu sou o primeiro e o último, o Deus todo-poderoso.” Veja,
a primeira revelação… João virou-se para ver quem falava com ele. Em primeiro lugar,
Ele dirigiu-Se a ele como…

Qualquer rei, quando alguém se dirige a ele, ele diz quem ele é. Qualquer pessoa.
“Eu sou Fulano de tal que fala consigo.” Você não sabe quem eu sou. “Eu sou William
Branham.” “Eu sou o Zé Ninguém,” seja quem for. Ele disse, “Eu sou o primeiro e o
último, Aquele que estava vivo… está morto e vive para todo o sempre.” Oh, bem! Essa
é a deidade!

Aqui vemo-Lo na Sua séptula característica do Seu estado glorificado. Em cada era
da igreja Ele aborda-os numa dessas diversas deidades - um desses diversos estados
glorificados.

21 Agora,  esta  noite,  Ele  vem com uma chama flamejante.  Ele  está  a  olhar  para
Laodicéia… ou, para Tiatira.

Esta é a era em que a igreja está casada com o Catolicismo e o paganismo; ou, o
Nicolaismo e  o  paganismo casados  e  formaram e deram à luz  a  primeira  igreja,  a
primeira igreja organizada. E Deus disse que as obras dos Nicolaítas (que estavam em
Éfeso), lá na pequena igreja de Pérgamo tornaram-se uma “doutrina”; e dizia que era
uma “doutrina de Balaão.”

E Balaão foi o que ensinou Israel a ir lá e cometer fornicações; ou, eles cometeram
fornicações com Moabe - que era um membro de igreja morno, ou a igreja comum, a
grande organização. E nós vemos que Deus disse que a doutrina Nicolaíta - que era…
colocava todo o poder numa igreja e separava-a e fazia dela uma organização - Ele
disse, “Tu odeias e eu odeio também.” Ele continua a dizer, “Odeio! Odeio! Odeio!”

E chegou à demonstração total aqui. Vê como a igreja foi espremida? Aqui mesmo,
até ficar só uma coisa pequenina. E é nessa igreja que nós estamos agora.

22 Agora, neste dia em que esta revelação veio, ou era para esta igreja, foi um dia em
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que Roma tinha construído sobre as grandes pedras do seu lugar de feno e palha. Mas
Ele está a dirigir-se a esta igreja, que Ele ainda permanece com as chamas de fogo que
olham através do tempo. E a sua fundação não é de feno,  de palha; mas é sólida,
bronze provado na fornalha de fogo. A fundação é certa. Eu gosto muito disso. Nós
sabemos onde estamos firmados.

23 Muito bem.

Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a
tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras.

Muito bem. A igreja parece ter sido quase completamente cortada (só um pouco) e
eles afastaram-se das grandes reuniões espirituais e estavam um pouco a confiar nas
suas obras. Deus não nos quer a confiar em obras. Esse é um sinal de organização.

Nós ficamos com a Menina Jones por causa de madeira; e vamos ficar com Fulano
de tal,  os  filhos dele,  por  causa de umas roupas;  e  isso está muito  bem. Mas não
dependa disso. Não faça isso. Irmão, essa é uma boa obra. Um bom cidadão decente vai
fazer isso.  Mas o que é necessário para ser um cristão é uma experiência do novo
nascimento, o baptismo do Espírito Santo.

Muito bem, só uns poucos. Eles firmaram-se nas obras, em vez do amor e da fé -
ficando cada vez mais assim enquanto o tempo passava.

24 Muito bem. “Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua fé, eu conheço a tua
paciência,” e assim por diante. Mas agora, nós vamos ver o versículo 20. Ouça isto:

Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras Jezabel, mulher
que  se  diz  profetiza,  ensinar  e…  enganar  os  meus  servos,  para  que  se
prostituam e… comam dos sacrifícios da idolatria.

Agora, “mulher.” O que é que nós vimos que a “mulher” representava, ontem à
noite? A igreja.  Agora,  agora vemos aqui  que eles eram chamados “Nicolaítas,”  “a
doutrina de Balaão,” e agora tornou-se uma “Jezabel.”

25 Agora, Jezabel… Se reparar, esta é uma grande história. Agora, se quiser anotar,
começa em I Reis, por volta… I Reis, por volta do 16.

Jezabel não era uma filha de Abraão. Nem este grupo aqui era a Roma pagã. Os
Nicolaítas  eram  o  grupo  de  Cristãos  frios,  formais  que  se  tinham  separado  dos
verdadeiros Cristãos, aparentemente não tinham a fé. E eles quiseram fazer a igreja
como  um  centro  de  actividades  -  o  mesmo  como  têm  hoje,  como  um  centro  de
actividades - sem Espírito.

“Os dias dos milagres já passaram. Oh, isso era para outra era. Nós temos uma
irmandade.” Um bom Maçon, um Odd Fellow [sociedade secreta nos países Anglo-
Saxónicos - Trad.], ou qualquer coisa assim produz isso e está muito bem. Mas isso
nunca vai tirar o lugar de um novo nascimento em Jesus Cristo, a salvação para a alma,
esta verdade.

26 Muito bem, esta Jezabel: Agora ela era… uma filha de Abraão. É verdade - uma
princesa de um idólatra. Nessa altura, quando a família real, a sua família real, era
famosa pela lealdade cruel e selvagem a Baal, o pai dela era um sacerdote do ídolo de
A-s-t-a-r-t-e. Eu não sei como pronunciam isso. Eu fui buscar isso à história. Acabe usou
a sua estratégia como Constantino. Esta grande nação poderosa estava ao lado de
Israel, por isso…

O que é que Constantino fez ontem à noite? Ele não era convertido. Ele era um
político. O que é que ele estava a tentar fazer? Ele pegou nos Cristãos quando eles lhe
disseram que iam orar e… agora lembre-se, estamos a falar agora do Nicolaíta. E ele
disse que se eles orassem e ele vencesse esta batalha, então ele seria… ele seria um
Cristão.

Ele teve um sonho. Pintou os seus escudos de branco naquela noite com uma cruz -
onde nasceram os Cavaleiros de Colombo, ali  naquela altura. Agora, foi aí  que eles
assumiram a sua posição. Mas ele nunca fez nada como um Cristão. Numa das igrejas
Nicolaítas, chamada Santa Sofia, ele colocou uma cruz.

Como eu disse ontem à noite, foi a única coisa que ele fez que pareceu que ele
estava a favor da igreja, pelo que eu consigo ver em qualquer uma das páginas da
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história.  E muitos outros estudiosos dizem a mesma coisa.  Nós não sabemos nada
acerca da sua conversão. Agora, mas onde é que ele entrou?

27 O que ele queria fazer… Ele já tinha visto a maior parte de Roma agora. Agora olhe
para isto. Veja a sua estratégia e veja como a Bíblia confirma isso - Deus, centenas e
centenas de anos antes que acontecesse. E Constantino usou a mesma estratégia (Deus
disse aqui) que Acabe usou.

Agora, Constantino viu que uma grande parte do seu povo eram estes Nicolaítas,
Cristãos. Alguns deles eram chamados hereges. Esses são os Pentecostais. Eles eram
hereges, fanáticos religiosos e outras coisas. É aí que estão os verdadeiros sinais e
prodígios. Mas a igreja natural, então, estava a chegar à organização.

O que é que ele fez? Constantino desempenhou um papel inteligente. Ele vai lá e
vai buscar os seus amigos pagãos e arranja os seus amigos Cristãos e une as igrejas -
estabelece… trouxe o paganismo para o Cristianismo. O Cristianismo e o paganismo
casaram-se na igreja de Pérgamo.

28 Agora, o que é que Ele diz aqui esta noite? A mesma coisa que Acabe fez. Acabe,
para fortalecer o seu reino casou com Jezabel, esta idólatra, para fortalecer o seu reino -
para trazer mais força a Israel. E é isso que as igrejas estão a tentar… Vê onde eles
estão a tentar fazer uma Bíblia? Vão publicá-la no próximo ano, em 1962? Essa é uma
Bíblia que vai agradar os Judeus, vai agradar os Católicos e vai agradar os Protestantes.
Oh, irmão! Eu tenho o recorte do jornal. Não o tenho comigo hoje à noite. No entanto,
vocês ouviram-me a ler no outro dia, à noite. Aí está, veja.

29 Oh, essas coisas para tentar fortalecer!  Eles usam as coisas santas de Deus e
desperdiçam-nas de qualquer forma para se fortalecerem e para fazer maiores números.
Foi isso que a igreja fez. Aceitaram lá pessoas apenas na base de um aperto de mão; e
têm renegados e tudo o resto - pessoas que não estão regeneradas.

Mas no verdadeiro corpo de Cristo - que não é uma organização, mas o corpo
místico de Cristo - você só pode entrar ali por um caminho e que é pelo baptismo do
Espírito Santo. Certo! E os mesmos sinais que atingiram aqueles apóstolos atingem a
igreja. Exactamente.

30 Agora, nós não temos de ceder e dizer, “Bem, nós vamo-nos juntar às Assembleias.
Nós vamo-nos juntar aos Unitários. Nós vamo-nos juntar a isto, ou à Baptista, ou à
Metodista.” Vamo-nos juntar a Cristo. Fique livre dessas coisas.

Claro, cada uma destas organizações não tem mal nenhum, mas elas têm as suas
doutrinas e as suas coisas e você tem de ver se o supervisor geral o vai permitir entrar
nesse  país  e  ter  uma  reunião.  Se  não  ensinar  exactamente  como  eles  ensinam,
expulsam-no. Você não pode falar de acordo com a Bíblia. Deus não pode fazer isso. Ele
odeia isso. Qualquer outro Cristão nascido de novo também odiava.

Muitas dessas pessoas aí estão completamente… querem fazê-lo, querem servir, e
querem ter companheirismo. Mas não se pode fazer isso. Eles expulsavam-no. Bem,
deixe-os  expulsar.  Continue  e  vá  buscar  o  Espírito  Santo  de  qualquer  forma.
Exactamente.

Mas veja, eles querem arranjar esse dogma. Eles levam-no a um lugar onde você
tenha muito dinheiro.

31 Os Baptistas tinham um slogan em 1944, “Mais um milhão em 1944.” O que é que
eles arranjaram? Como o grande evangelista, Billy Graham disse, quando esteve em
Louisville, “Eu entro em qualquer cidade…” Disse, “S. Paulo entrava numa cidade. Ele
tinha um convertido. Voltava no ano seguinte, tinha trinta a partir desse - sexto neto
dessa conversão.” Ele disse, “Eu vou a uma cidade, chamo trinta mil.  Volto no ano
seguinte e não consigo encontrar trinta.” E o que ele disse…

Ele fez uma boa afirmação, mas ainda assim eu não creio que o nosso precioso
irmão esteja certo. Ele disse, “Vocês, pregadores preguiçosos.” Disse, “Eu vou dar-vos
os nomes deles e os endereços, vocês sentam-se com os pés em cima da secretária e
escrevem-lhes uma carta, em vez de irem falar com eles.”

32 Eu admirei-o por isso. Eu gosto que um homem seja aquilo que ele é - que não seja
um hipócrita. Levante-se e seja você mesmo. E eu gosto disso.

Mas eu gostaria de dizer, “Billy, quem foi que esteve ali para tomar esse convertido
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que Paulo teve? Como seria, Billy, se parasse de os deixar voltar ali e dar um aperto de
mão e avançar e dizer, «Sim, eu aceito Jesus como o meu Salvador pessoal»; e se o
deixar ficar ali até que ele morra e apodreça e seja nascido de novo do Espírito Santo,
ele vai fazer novos convertidos.”

Irmão, ele está cheio de fogo, até que não o consegue apagar. Ele é como uma
casa a arder com vento forte. Não consegue. Oh, ele está a espalhar isso por todo o
lado, irmão, um verdadeiro convertido de Cristo. Ele não consegue ficar parado. Ele está
apenas… ele está sempre em movimento. Oh, estou tão contente! Oh, bem! O baptismo
do Espírito Santo à moda antiga que deixa a sua alma em fogo, não consegue ficar
parado. O vento abana-o, o vento veemente continua a soprar em si. Eu continuo a dar
lenha e continuo. Sim, senhor!

Ninguém tinha de tomar o convertido de Paulo. Paulo levava-os tão fundo a Cristo
que ele morria para si mesmo e vivia em Cristo e Ele fazia o resto. Está certo. É isso.

33 Os irmãos Baptistas estão muito bem. Mas mais um milhão, de que serve isso?
Você fica com mais um milhão de nomes. Bem, sente-se e invente alguns, se os quiser
colocar ali. Está tudo bem. Mas irmão, o que nós queremos é nomes no livro da vida do
Cordeiro, morto desde a fundação do mundo; lavado no sangue, cheio do Espírito Santo,
sinais e prodígios a segui-lo.

34 Procure na história. Gostava que todos vissem os Concílios de Nicéia e lessem essas
coisas, para ver como esses mártires sustinham essa chama do Pentecostes. Digo-lhe
agora, irmão, vocês, Baptistas, Metodistas e seja o que for, a verdadeira luz genuína é -
não é a organização Pentecostal, agora - mas a verdadeira luz genuína é a experiência
Pentecostal.  Agora,  eu estive dias  e  dias,  agora,  nessa história,  pesquisando onde
conseguiria encontrar em todo o lado. E foi essa chama do Pentecostes que permaneceu
viva desde o Pentecostes até este tempo. Sim, senhor.

Eram expulsos.

35 Alguns dizem, “Bem, a grande igreja Católica aguentou as vagas. Ora, isso prova
que ela é a verdadeira igreja.”

Ora, não é estranho para mim, com o estado e tudo o resto a suportá-la para que
ela  pudesse  existir.  Mas  o  que  é  estranho  para  mim é  esse  pequeno  grupo  que  é
rejeitado, essa pequena minoria - expulsos, lançados na prisão, serrados aos bocados.
Como é que eles existiram? Porque o Espírito do Deus vivo se moveu neles. E todos os
demónios do inferno eram incapazes de prevalecer contra isso.

“Sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão
contra  ela.”  Aí  está  a  coisa  verdadeira.  Foi  isso  que  deu  o  Espírito  Santo  a  estes
pregadores Metodistas, a cada um deles aqui, veja. Fá-los levantar-se. Provoca algo em
si. Nunca vai falhar.

36 Acabe, esse hipócrita, veja, ele vai lá, ele diz, “Agora, se eu conseguisse fortalecer-
me agora, e ficar com esta grande nação; e se eu casar com a filha daquele homem ali,
bem,  nós  seremos  amigos.”  O  que  é  que  ele  estava  a  fazer?  A  vender  a  sua
primogenitura.

Agora, quando esta igreja Protestante voltar e se unir com a igreja Católica, vai
fazer a mesma coisa que fez lá atrás. Acabe viveu no dia em que… Foram três vezes. Ele
estava na experiência da meia-noite da jornada de Israel e aqui chegou a meia-noite
novamente. E nós chegamos novamente à meia-noite aqui. Três gerações antes disto,
passaram aqui, e aqui, e aqui.

37 Agora,  se  reparar,  Acabe  casou  com Jezabel  para  fortalecer  o  seu  povo.  Foi
exactamente aquilo que Constantino fez. Ele estabeleceu uma grande igreja e fez o altar
e fez um grande de mármore… vestiu este homem (o papa) colocou-o ali. Ele era um
deus vivo.  Ele  podia  falar  com eles  e  falava-lhes acerca dos pecados deles.  E  isso
agradou aquela igreja morna e lá foram eles. Claro, foi isso.

Bem, mas isso não agradou aquele homem que era nascido de novo, quando eles
tomaram isso, e depois trouxeram cerimónias pagãs de recitar as orações. O que é que
eles fizeram? Eles tiraram Júpiter e colocaram Pedro. Eles tiraram Vénus e colocaram
Maria. E trouxeram o paganismo para a estrutura Cristã.

38 E quando Acabe se casou com Jezabel, ele fez a mesma coisa. Ele trouxe a idolatria
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para Israel. E o que fez Jezabel? Ela matou todos os profetas em que ela conseguiu
colocar a mão. Está certo? Tal como os papas fizeram. Todo o verdadeiro Cristão em
quem eles conseguiam deitar as mãos, matavam-nos.

Mas havia uma estrela daquela era, o velho Elias. Oh, sim senhor! Ele não tinha
medo de lhes falar acerca daquilo. Sim, senhor! Ele era a estrela de Deus daquela era.
Ele chegou lá uma vez e disse, “Senhor, só resto eu.”

Deus disse, “Agora espera um minuto, espera um minuto, espera um minuto, Elias.
Eu ainda tenho setecentos escondidos ali, vês? Tu não sabes onde eles estão. Eles estão
ali nos Fariseus, Saduceus, Baptistas, Metodistas e Presbiterianos. Mas eu vou tirá-los
de lá. Espera e vê. Eu tenho-os lá. Eles são meus e ainda não dobraram os seus joelhos
a Baalins.”

Mas o velho Elias era a voz de Deus naquele dia. Claro que sim - o tipo da voz de
Deus  na  primeira  vinda  de  Cristo.  Será  o  tipo  da  voz  na  segunda  vinda  de  Cristo
novamente, de acordo com as Escrituras.

39 Agora, nós vemos que esta pequena Jezabel, quando ela chegou lá, ia realmente…
derrubou todos os altares de Deus e colocou os seus próprios altares. E ela fez com que
os Israelitas se curvassem perante um ídolo. Foi exactamente o que Constantino fez
quando formou a igreja Católica.

Ele trouxe o paganismo para a igreja Cristã e fez com que os Cristãos se curvassem
aos ídolos. Exactamente - a Era das Trevas novamente, a Era das Trevas de Israel, a Era
das Trevas da igreja, curvando-se aos ídolos. E Elias era a estrela no seu dia.

E fez  com que todo o Israel  adorasse a Baalins  tal  como a igreja  Católica  em
Tiatira.

40 Agora eu quero que repare noutra coisa incrível aqui. Eu estava a rever a minha
história aqui. Jesus disse que ela se chamou a si mesma profetiza - “aquela mulher
Jezabel, que se chama a si mesma profetiza.”

Agora veja, a igreja Católica não permite que o seu povo leia a Bíblia, porque eles
dizem que o padre é o único que pode divinamente… que pode interpretar essa Palava.
Bem, essa é a verdadeira interpretação de um profeta. Um profeta tem a interpretação
divina da Palavra  de Deus.  Exactamente.  Como é que uma pessoa pode chamar a
alguém profeta e depois dizer que eles têm a revelação errada? Faz tanto sentido como
o filho eterno novamente, veja. Veja, é o…

Um profeta significa “o correcto interpretador divino,” aquele a quem vem a Palavra
do Senhor, a quem vem a revelação. A palavra “profeta” significa “um interpretador
divino da Palavra divina.” Jesus disse, “Se houver alguém no meio de vós que seja
espiritual ou profeta, eu, o Senhor, falarei com ele. E se o que ele disser acontecer,
então ouvi-o. Eu estou com ele. Se não acontecer, então não o ouçais.” É tudo. Era a
Palavra divina de Deus e a Palavra do Senhor veio aos profetas.
41 Agora, eles disseram que esta igreja então era uma profetiza. Agora lembre-se, já
não é este Nicolaíta agora, passou a ser “ela.” Vê? Uma Jezabel. Agora, ontem à noite
era “a doutrina de Balaão,” veja, “a doutrina dos Nicolaítas” e “a doutrina de Balaão.”
Agora, Balaão foi aquele que fez a prostituição com Israel.

E o que é que os Nicolaítas fizeram? Fizeram a organização. Assim, juntem-nos aos
dois e têm “ela,” a igreja. Claro. Apocalipse 17, “a grande prostituta que está assentada
sobre muitas águas.” Mulher, prostituta.

O que é que ela é… ou,  como é que ela é uma prostituta? Ela está a cometer
fornicações, fornicação espiritual, interpretando erradamente a Palavra para o povo.
Afastem-se desse fanatismo. Isso é verdadeiro fanatismo. Está certo.

42 Agora, veja, ela chama-se profetiza. “Somos nós - nós somos o concílio. Nós somos
o concílio de Laodicéia novamente, o concílio dos homens. E nós decidimos isto e isto e
assim. Assim ouçam-nos.” Mas…

Esse sacerdote aqui, ao entrevistar-me sobre Elizabeth Frazier, ou essa menina
Frazier, disse, “O cardeal quer saber se você [ou o bispo], se você baptizou esta menina
Frazier.” Disse, “Ela tornou-se Católica.”

Eu disse, “Sim, eu entendo isso.”
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Disse, “Baptizou-a?”

Eu disse, “Sim, senhor.”

Disse, “Como é que a baptizou?”

Eu disse, “No baptismo Cristão.”

Ele disse, “Bem, o que quer dizer com isso?”

Eu disse, “O baptismo Cristão, a forma como a Bíblia diz. Só há uma forma de ser
baptizado no baptismo Cristão. Todas as pessoas na Bíblia foram imersas na água no
nome de Jesus Cristo.”

43 Ele  escreveu… ele  começou  a  escrever  assim.  Disse,  “Sabe,  a  igreja  Católica
costumava fazer isso.”

Eu disse, “Quando?” Eu disse, “Eu tenho toda a história antiga aqui que consegui
encontrar, desde Londres e de toda a parte, para que eu possa estudar quando esta
hora se aproximar, quando algo vai acontecer.” Eu disse, “Eu quero saber onde.”

Ele disse, “Oh,” disse ele, “na Bíblia.”

Eu disse, “Está a dizer que…?”

Ele disse, “Jesus organizou a igreja Católica.”

Eu disse, “Pedro foi o primeiro papa, então?”

Disse, “Certamente.”

Eu disse, “Eu pensei que a igreja era infalível e que não mudava e todas as missas
eram faladas em Latim por isso não iam mudar.”

Ele disse, “É verdade.”

Eu disse, “Bem, certamente que mudaram algumas coisas desde essa altura.” Eu
disse, “Se essa Bíblia é um livro Católico, então eu sou um Católico à moda antiga.” É
verdade. Eu disse, “Então eu sou um Católico à moda antiga.” E eu disse, “Claro que
sim…”

44 Ele disse, “Bem, agora, veja, a Bíblia é apenas uma história da igreja Católica.” Ele
disse, “Deus está na sua igreja.”

Eu disse, “Deus está na sua Palavra.” Está certo. “Seja a minha Palavra verdade e
toda a palavra de qualquer homem mentira.” E aqui no… Este livro de Apocalipse é o
único livro - deixe-me repetir isso - a que Jesus deu o seu aval. E a primeira coisa que
Ele fez foi revelar a Sua deidade e Ele faz isso completamente.

E Ele disse, “Todo aquele que tirar alguma coisa disso, ou acrescentar alguma coisa
a isso, esse terá a sua parte tirada do livro da vida. Bem-aventurado aquele que lê, ou
aquele que ouve.  E maldito seja aquele que acrescentar uma coisa a isso,  ou tirar
alguma coisa disso.” Aí está. Assim veja a parte perigosa. Então não tente acrescentar
nada a isso. Deixe como está e continue.

45 O Espírito vai revelar-lhe se for humilde, veja. Está certo.

Agora, assim não é complicado. Jesus deu graças ao Pai, por… dizendo, “Graças Te
dou,  Pai,  porque  escondeste  estas  coisas  dos  olhos  dos  rabis  [e  dos  bispos  e  dos
cardeais, dos supervisores gerais] e as revelaste às criancinhas que querem aprender,”
veja. É isso que você quer. É uma revelação de Deus que só pode vir como Ele disse aí,
“Quem dizem os homens que eu sou?”

Ele disse, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.”

Ele disse, “Simão, nunca aprendeste isso num seminário, vês? Nunca ninguém te
disse isso. Isso veio como uma revelação do céu. E sobre esta rocha edificarei a minha
igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.”

Foi exactamente a revelação que Abel teve no princípio; é a revelação daquela
altura; continua a ser uma revelação e vai ser sempre a revelação. Está certo.

46 Agora, nós vimos aqui que ela era uma mulher agora e uma mulher representa
uma igreja. Está certo? Cristo está a vir por causa de quê? Da noiva, uma mulher, uma
virgem pura.
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E a mulher velha aqui, ela afirma ser a igreja de Deus. Mas na verdade ela estava
adornada de riquezas e de pérolas e tudo o resto, e tinha uma taça das imundícias das
suas fornicações, que ela fez com que todos os reis da terra se embebedassem com o
vinho de lá. Está certo?

Agora, nós vemos aqui que ela se chamava Jezabel. E Jezabel… o mal que Jezabel
fez, assim que tomou o controlo no meio daqueles Israelitas, ela mandou matá-los e fez
tudo o que pôde e construiu os seus próprios altares. Está certo? Foi exactamente aquilo
que a igreja Católica fez. Exactamente.

47 Mas agora, vamos ler mais um pouco. Isto vai surpreendê-lo. Às vezes você fica
surpreendido se ler um pouco mais.

…que se diz profetiza

[Agora, se ela diz, “Eu sou a única que interpreta a Palavra”]

…e ensina e… engana os meus servos, para que se prostituam… comam
dos sacrifícios da idolatria.

Aquele irmão que perguntou acerca da serpente,  acerca de comer do fruto no
jardim do Éden, você vê o que isto é, não vê, quando Ele disse “comer” aqui? O que era,
era espiritualmente, veja.

E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição; e não se
arrependeu.

Eis que a porei numa cama

[Que tipo de cama? De mundanismo. É exactamente aquilo que ela é hoje.]

…e sobre  os  que adulteram com ela  virá  grande tribulação,  se  não se
arrependerem das suas obras.

[Vão entrar na grande tribulação.]

E… ferirei de morte a seus filhos;

48 [Uau! Os quê? Esta mulher tinha uns filhos.]…

Agora Apocalipse 17. Quantos…? Todos estiveram aqui ontem à noite, suponho.
Muito bem. Apocalipse 17, esta velha prostituta, a igreja Católica, foi chamada prostituta
e ela era mãe de prostitutas. Não podiam ser rapazes - eram igrejas.

Agora de onde é que a igreja Luterana, de onde é que todas estas vieram? De onde
vieram todas  as  organizações?  Onde  está  o  início  disso?  Laodicéia.  Os  Nicolaítas
acabaram por formar aquilo. É exactamente a mesma coisa novamente. Não se pode
fazer nada, irmão. O velho Elias clamou contra isso no seu dia. João clamou contra isso
no seu dia. Sim, senhor! “Não comeceis a pensar para vós mesmos «Temos por nosso
pai Abraão,» porque eu digo que Deus é capaz de, a partir destas pedras, suscitar filhos
a Abraão,” vê? Não se pode fazer nada.

49 Agora, ela tinha filhos. A verdadeira Jezabel teve filhos? Sim, senhor. Ouça: “Ferirei
de morte a seus filhos…”

O quê? A igreja Católica, as suas filhas são as denominações Protestantes, veja.
Exactamente, porque estão a fazer o mesmo - baptizadas nela pelo estranho baptismo,
o baptismo fora da Escritura; a dar apertos de mão pelo Espírito Santo; Pai, Filho e
Espírito Santo em vez de Jesus Cristo; e continuam a fazer tudo contrário à Bíblia. E eles
entraram directamente nisso.

50 A sua filha chamava-se Atália, A-t-á-l-i-a. Ela tinha a sua… Jezabel fez com que
Atália casasse com Jeorão, o filho do rei  de Judá e em breve os altares de Baalins
estavam em Jerusalém. Agora, você não precisa de ir ver isso na história. Isso é Bíblia,
veja. A sua filha, Atália, casou com o filho de Josafá, que era Jeorão; e as suas filhas
fizeram a mesma coisa que ela fez. Oh, bem! Não consegue ver?

Vêem como essas organizações fizeram, irmãos? Passaram por Lutero e por eles,
exactamente,  e  organizaram-se  em  vez  de  permitir  que  o  Espírito  Santo…  E  o
Pentecostes  fez  exactamente  a  mesma coisa.  Eles  não conseguiam permitir  que  o
Espírito Santo avançasse e fizesse as coisas à Sua maneira; e vão e toda a luz… vêm,
examina pela Palavra e continuam.
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Eles não conseguiam permitir que o Espírito Santo liderasse. Tinham de fazer uma
organização e  tinham de se  separar  de  tudo o  que surgisse.  Voltaram para  trás  e
casaram com isso novamente. Exactamente. Quando nós chegarmos a essa era, veja o
que está aqui à sua espera, veja. Casaram-se novamente no…

Jesus disse aqui, “A sua… esta Jezabel, ela chama-se a si mesma profetiza e eu vou
atirá-la para uma cama de mundanismo e vou matar os seus filhos também [de que
tipo?] com uma morte.”

51 O que é… Que tipo de morte é que os filhos dela vão sofrer? Veja,  eles estão
mortos agora, espiritualmente mortos. Não têm revelação.

Eles conhecem a sua organização, eles conhecem o seu catecismo, eles conhecem
a sua doutrina da igreja.  Mas quando se trata de conhecer Deus, alguns deles não
sabem mais do que um Hotentote [nativo da África do Sul  -  Trad.] sabe acerca de
cavaleiros  Egípcios  [expressão  que  significa  não  ter  conhecimento  algum sobre  o
assunto. Por vezes esta expressão aparece como “não sabe mais do que um Hotentote
sabe acerca de noites Egípcias - ver ”A Escolha de uma Noiva“ (65-0429E) - Trad.] Está
certo. Quando se trata de realmente conhecer o Espírito Santo… Pergunto-me… queriam
chamar o Espírito Santo um adivinho, ou demónio, acerca do discernimento de espíritos
e coisas assim e expulsar demónios.

“Ora, ele não pertence à nossa organização. Aquele grupo, oh, brrr…” Veja, eles
não conhecem. E depois, catalogam aquilo com um nome como “Só Jesus,” ou algum
tipo de “fanático religioso,” ou alguma coisa dessas. Não conhecem.

52 E a hora está próxima em que isso vai ser exposto. Exactamente. Deus vai fazer
isso com tanta certeza como eu estou atrás deste púlpito, porque Ele vai tirar-lhe os
seus filhos, com tanta certeza como eu estou aqui. Deus no céu sabe isso.

Vocês crêem que eu sou um profeta do Senhor, um servo do Senhor, ouçam-me.
Ela está bem perto. Sim, senhor.

53 Os seus filhos vão ser feridos de morte espiritual. Olhe para eles, frios e formais.

Olhe  para…  Olhe  para  a  nossa…  Nós  não  temos  de  falar  dos  Baptistas  e  dos
Presbiterianos. Nós sabemos que eles já estão mortos há anos. Quando Lutero teve o
seu reavivamento, a justificação, se ele tivesse continuado, este grande movimento
Pentecostal agora teria acontecido na igreja Luterana. A luz viria com a santificação,
como se seguiu com Wesley. Lutero não conseguiu seguir isso. Não, senhor. Eles já são
Luteranos.
54 Assim, depois veio Wesley. Depois que Wesley morreu, então o que aconteceu?
Eles organizaram aquilo e fizeram a Metodista de Wesley, a Primitiva de Wes… oh, todo
o tipo de Metodistas, veja. E quando… teve um grande reavivamento. Mas quando eles
lançaram as organizações…

O que aconteceu quando o Pentecostes surgiu, a falar em línguas e a trazer a
restauração dos dons? Eles não se conseguiam mover. Chamavam-lhes demónios. Agora
o que é que o Pentecostes fez? A mesma coisa que eles fizeram e onde é que eles
estão? Mortos como um prego. Sim, senhor. Exactamente…

“Vou lançar os filhos dela numa cama de… numa cama de morte, e vou matá-los.”
Deixe-me ler isso, para que vejam aqui. Eu creio que foi no versículo 22:

…a porei  numa cama,  e  sobre  os  que  adulteram com ela  virá  grande
tribulação…

55 A grande tribulação, é isso que está a acontecer… Agora lembre-se, deixe-me parar
aqui só um minuto. Essa grande tribulação é essa… que é… quem vai ser lá lançado são
essas  pessoas  que  são  as  virgens  adormecidas,  que  não  tinham  azeite  nas  suas
lâmpadas; no entanto pertencem a uma organização, são boas pessoas, iam à igreja,
tudo. Mas… elas vieram buscar azeite, mas era demasiado tarde naquela altura, veja.
Lançou-a na grande tribulação. Ela vai para lá. A igreja Católica vai. Todas as suas filhas
vão com ela, para a grande tribulação.

…se não se arrependerem das suas obras.

Não são  as  filhas  que lá  estão,  mas  a  própria  igreja.  É… as  suas  filhas  são  a
organização; não são as pessoas que lá estão - como os pobres Católicos, Baptistas,
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Presbiterianos ou Pentecostais. Eu tenho pena deles. É só que, bem, “Você é Cristão?”

“Bem, eu sou Presbiteriano.”

Oh, isso não tem nada que ver com o assunto como dizer que um porco com uma
sela era um cavalo de corrida. Então o que é que pode fazer por isso? Ora, nada. Eu não
estava a contar uma anedota. É isso, isto não é um lugar para se brincar. Isto é o
evangelho, veja. Eu só queria dar uma ilustração, veja. Mas está certo, veja. Eles não
têm mais nada que ver com isso.

“Eu  sou  Pentecostal.”  Isso  não  tem  mais  nada  que  ver  com isso.  Você  pode
pertencer a cinquenta e uma dessas organizações. Mas você é um filho de Deus nascido
de novo? Você ama toda a gente de todo o seu coração, de toda a sua alma? E ama a
Deus? E você está diariamente… não importa o que alguma pessoa lhe faça? Se você
recua e “Hummm!” como uma serra circular, mostra que o Espírito Santo se afasta de si
se alguma vez fizer isso.
56 …se não se arrependerem das suas obras.

E ferirei de morte a seus filhos…

Os seus filhos, de Jezabel. Agora, o que é que Jezabel fez? Casou a sua filha com o
outro grupo de Judá ali, em Judá. Agora veja a aplicação espiritual. Talvez eu consiga
demonstrar. Aqui, veja isto com muita atenção agora.

Aqui está Jezabel e Israel. Mas aqui está Judá, um tipo diferente, aqui noutra… Este
é Josafá aqui. Muito bem. Agora, este aqui era Acabe. Agora aqui está Jezabel aqui
mesmo. Agora ela veio aqui e fez com que todo o Israel fosse para a idolatria.

Foi exactamente o que a igreja Católica fez lá nos seus dias, quando Constantino
uniu os Nicolaítas - os formais e frios aqui - com a igreja e o paganismo; e fez uma
forma pagã de Cristianismo. Eu não quero ferir os vossos sentimentos, povo Católico,
mas eu sou responsável perante Deus. A igreja Católica não passa disso, é uma forma
pagã de Cristianismo - superstições e ídolos e tudo o resto. Exactamente, apenas uma
forma  pagã.  Agora,  é  verdade.  Se  eu  estivesse  a  morrer  neste  minuto,  essa  é  a
verdade. E os Protestantes estão na mesma coisa, apenas noutra categoria.

57 Agora veja o que Jezabel fez. Então, veja… O diabo… Ela estava tão rendida, ela
levou as suas filhas… Ela teve uma filha que nasceu aqui e esta filha vai aqui a este
grande homem santo e pega e casa com o seu filho e traz a mesma coisa aqui - de
Josafá, para esta parte.

Agora, os verdadeiros Nicolaítas (os Nicolaítas, os formais e frios que queriam essa
organização), eles casaram com aquilo aqui. E agora, repare. A mesma coisa… Eles
pegaram em Jezabel  aqui,  a  igreja  Católica,  e  aqui  ela  pega na sua filha  (as  suas
organizações) e casa-os nisso ali e faz a mesma coisa com eles. Matou os seus filhos de
morte, morte espiritual. Organizaram-se para a morte e a primeira coisa que aconteceu
foi que todo o Espírito desapareceu.
58 Diga-me… deixe-me perguntar-lhe uma coisa, a qualquer historiador aqui (que eu
sei que estão cinco ou seis aqui sentados), eu quero que venham e me produzam uma
Escritura, ou um texto da história, onde qualquer uma dessas igrejas que já caiu e
voltou para a organização, se tenha levantado com um reavivamento. Diga-me, quando
se organizaram, será que voltaram a ter um reavivamento depois de se organizarem?
Não, senhor. O Espírito deixou-os. Eu estou a incluir o Pentecostes.

Quando as bênçãos Pentecostais desceram e todos vocês falaram em línguas, vocês
mais velhos tinham essas grandes bênçãos Pentecostais e assim que desceram, passado
um pouco vocês tiveram aquilo a que chamaram Concílio Geral. O organismo não tem
problema nenhum, mas a organização tem. A primeira coisa que aconteceu foi que não
a podiam suportar. Tinham de voltar atrás e tornar-se filhos de Satanás e tinham de se
organizar.
59 E depois veio outra luz, acerca do nome de Jesus Cristo. Depois eles ficaram todos
presos e disseram, “Bendito seja Deus. Se não tiverem o nome de Jesus, vão para o
inferno. E nós temos isto e vocês não têm.” O que é que eles fizeram? Morreram ali
mesmo nesse caminho, fizeram daquilo uma organização, veja, em vez de deixar a luz
fluir pela igreja. Iria automaticamente tomar o seu lugar. Mas vocês organizaram-se.

O que é isto? Filha de Jezabel. E todos morreram ao mesmo tempo. Agora eu quero
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perguntar-vos uma coisa. As Assembleias de Deus, ou os Unitários, ou qualquer um dos
outros,  já  surgiram num grande  reavivamento  unido?  Claro  que  não.  Este  último
reavivamento passou, em que o Espírito Santo desceu ao rio (muitos de vocês aqui
sentados agora) em 1933 e este grande serviço de cura ia acontecer, disse que iria
passar por todo o mundo. E nunca veio por nenhuma organização.

Deus  foi  fora  das  estruturas  e  levantou  quase  um  pagão  para  iniciar  esse
reavivamento. E veja o que tem feito, vê? Essas organizações, assim que se organizam,
estão mortas. Ele disse, “Ferirei os seus filhos de morte,” oh, bem! Eu sei que vocês…
Por favor não se sintam mal contra mim, mas eu… Se eu souber isto e não o disser, eu
sou um hipócrita muito baixo, e Deus vai ter-me como responsável por isso. Eu quero
ser como Paulo, nunca deixando de anunciar todo o conselho de Deus. Está certo. Muito
bem.

60 Agora, e eles construíram altares em Jerusalém. Agora, eu quero ver… E quando
Jezabel casou com Acabe, ela trouxe imagens para que Israel se curvasse perante elas.
Tal como a doutrina Nicolaíta casando-se com a pagã, tirou Júpiter, colocou Pedro, e
Vénus por Maria. E como a Bíblia disse, ela levou todo o Israel a pecar.

Tal como a igreja Católica levou todas as filhas a se casarem com uma organização.
E é tudo pecado, como Jezabel com a sua filha. Muito bem. E ao fazer isto… Quando a
hierarquia foi estabelecida, e o Papa Bonifácio, o… Bonifácio III tomou o seu lugar e eles
tinham um deus num trono, eles não precisavam mais do baptismo do Espírito Santo na
igreja. Está certo. Eles tinham os seus credos e formalismos, e continuaram.

61 E quando a organização aceitou o mesmo dogma, eles deitaram fora a liberdade do
Espírito Santo para a igreja - Baptista, Presbiteriana, Metodista, e assim por diante.
Claro que sim. E vemo-los gradualmente a mirrar e a morrer,  como Jesus falou da
videira.

Agora,  todo  o  Espírito  Santo,  em sinais  e  prodígios,  foi  colocado  num dia  do
passado, e eles enriqueceram como ela. Assim ela fez com que o mundo inteiro pecasse,
porque ela foi a todas as nações, ela e as suas filhas. Está certo.

Agora veja-O a chamar por ela noutra era da igreja agora. Veja-O a chamar por
ela. Veja-O a pedir aqui no final e a tirar o Seu remanescente - por amor dos eleitos, só
uns poucos - porque nenhuma carne se salvaria, se não fosse assim.

62 Como está escrito em Apocalipse 13:6: (Gostavam de ver isso só um minuto?) em
que Ele disse que Ele… que esta mulher fez com que todos recebessem uma marca, esta
besta fez isso. Fez com que todos recebessem uma marca, tanto pobres, como ricos,
fosse quem fosse, uma marca da besta, que era a igreja Católica Romana. Ou isso ou
fizeram uma imagem… Apocalipse 13:14, eles fizeram uma imagem à besta. Acho que já
todos leram isso. Se ainda não, ora, vamos voltar atrás e ler. Apocalipse 13:14:

E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que
fizesse  em presença  da  besta  [isso  é  esta  confederação  da  igreja]  que
fizesse  em  presença  da  besta,  dizendo  aos  que  habitam  na  terra  que
fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida [o paganismo]… da
espada e vivia [pelo papado].

63 Da Roma pagã para a Roma papal, veja, ao fazer uma imagem para ela. O que
seria isso? Aquilo que eles estão a fazer agora mesmo, exactamente, a chegar a esta
confederação de igrejas. Todas as igrejas pertencem a esta organização, todas vão para
este grupo. Agora estão a arranjar uma Bíblia. E o Papa João convidou-os a todos; o
Arcebispo de Cantuária, todos vão lá. A primeira coisa que acontece é que volta tudo à
mãe, porque são filhas prostitutas para começar, vê?

Eles dizem, “Nós vamos todos juntar-nos numa grande causa para combater o
Comunismo”; e não sabem que Deus ergueu o Comunismo. Eu consigo provar isso por
esta  Bíblia.  E  Ele  colocou  naquelas  mentes  vingar  os  santos  do  sangue  que  eles
derramaram sobre a terra.  Deus organizou o Comunismo da mesma forma que Ele
organizou o Rei Nabucodonosor para castigar Israel. Ele ergueu o Comunismo. E um dia
ele vai apagar Roma do mapa, veja. [Espaço em branco na fita.] Exactamente. Deus
disse isso. Está certo. Eu estou contra o Comunismo; vai contra Deus. Claro que sim.
Mas não preste muita atenção a essa Cortina de Ferro, mas preste atenção à cortina de
púrpura. Leia o Livro dos Mártires de Foxe e vai ver isto, está certo.
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64 Agora vamos ver. Onde é que nós estamos? E veja aqui agora que ela fez com que
todos (ricos, pobres) recebessem uma marca; mas há uma classe em quem ela não
tocou. Sabia disso? Apocalipse 13:1-8. Ouça isto. Deixe-me ler isto:

E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha
sete cabeças e dez chifres,… sobre os seus chifres… diademas, e sobre as
suas cabeças um nome de blasfémia.

[Essas são as sete colinas. Nós vimos isso ontem à noite, você sabe.]

E a besta que viste era semelhante ao leopardo, …os seus pés como os de
urso, e a sua boca… de leão; e o dragão

[Que era o diabo vermelho que estava perante a mulher para devorar o seu filho,
que era Roma, todos sabemos isso]

…e deu-lhe… poder, e o seu trono, e grande poderio.

E vi uma das suas cabeças como ferida de morte [O paganismo, veja], e a
sua chaga mortal foi curada;

[O papa tomou o seu lugar, juntou-se ao Cristianismo, com os Nicolaítas]:

e toda a terra se maravilhou após a besta.

O Catolicismo entrou em todas as nações debaixo dos céus (está certo), como
Daniel disse acerca do ferro entrando no barro, e assim por diante.

65 E vou dar-lhe uma coisa pequena acerca disso, desse ferro e barro. Reparou? Ou já
alguma vez vos li?  Naquela última grande conferência que eles tiveram aqui,  onde
Khrushchev [Primeiro-ministro da União Soviética entre 1958 e 1964 - Trad.] tirou o seu
sapato e bateu na mesa com ele? Estavam ali reunidas cinco nações de leste. Estavam
cinco nações ocidentais. Khrushchev liderou as nações de leste; Eisenhower [Presidente
dos Estados Unidos entre 1953 e 1961 - Trad.] liderou as nações ocidentais. Aí estão os
dois principais líderes, os dois maiores dedos dos pés. Khrushchev, em Russo significa
“barro.” Eisenhower, em Inglês significa “ferro.” Estamos no fim.

E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder; e

[Essa é a nossa próxima mensagem aqui no Tabernáculo, vocês entendem]

…e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá
batalhar contra ela?

Por  outras  palavras,  veja  aqui.  Eisenhower  tem uma grande importância  aqui
nestes  Estados  Unidos.  Mas  em Roma ele  não  é  nada;  na  Rússia  ele  não  é  nada.
Khrushchev, importante na Rússia; mas nos Estados Unidos ele não é nada. Mas há um
homem que é importante em todo o lado. É o papa. Está certo. “Vamo-nos organizar e
vamo-nos juntar.”

66 E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias; e deu-
se-lhe poder para continuar por quarenta e dois meses.

E abriu a sua boca em blasfémias… Deus,…

[Ensinando como doutrina os mandamentos dos homens; teimosos, presunçosos,
amantes dos prazeres; tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela]

…para blasfemar do seu nome

[Tomaram “Pai, Filho e Espírito Santo” em vez do “Senhor Jesus Cristo,” veja.]

…e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu.

E  foi-lhe  permitido  fazer  guerra  aos  santos  [aí  está  a  perseguição  a
surgir], e vencê-los; e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo… língua e nação.

E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não
estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação
do mundo.

Oh! “Fundação do mundo” - os nossos nomes, se alguma vez estiveram no livro,
foram colocados naquela altura. Jesus disse, “Ninguém vem a mim a não ser que o meu
Pai o traga primeiro; e todos os que o Pai me deu virão a mim. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz.” Este é o alimento, veja.



A Era Da Igreja De Tiatira 16

E um estranho… eles dizem, “Bem, eu juntei-me à igreja. Eu sou tão bom como
você.”  Isso não é alimento de ovelha.  Aqui  está o alimento da ovelha,  assentados
juntamente em lugares celestiais em Cristo. Oh, Ele é tão maravilhoso, não é? Muito
bem.

67 Agora vamos terminar rapidamente porque já passa da hora agora. Muito bem.

Mas eu digo… Vamos ver agora, eu tenho o versículo 23:

E ferirei  de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou
aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós segundo
as vossas obras.

Mas eu vos  digo a  vós,  e  aos  restantes  que estão em Tiatira,  a  todos
quantos não têm esta doutrina…

[Que tipo de doutrina era essa? Organizações, bispos e arcebispos e papas, veja.]

…e não têm esta doutrina…

Agora, a Bíblia… Nós vimos ontem à noite, Israel, a passar por Moabe, eles não
eram uma nação. Eles habitavam sobre a face da terra e eram um povo livre. Está
certo? Um tipo, viajantes em tendas e assim por diante. Os grupos Pentecostais são da
mesma forma, o verdadeiro Pentecostes - a viajar de lugar em lugar. Muito bem.

68 …e não têm esta doutrina…

[A organizar-se e a fazer disso uma grande organização]

…que não têm esta… e não conheceram as profundezas de Satanás…

Agora, lembre-se que nós vimos onde estava o trono de Satanás. Ontem à noite
nós  vimo-lo  no  princípio.  Onde estava o  seu trono no princípio?  Na Babilónia.  E  a
Babilónia… Quando a hierarquia, um rei sacerdote da Babilónia estava a ser perseguido
pela conquista dos Caldeus, ele chegou a Pérgamo e fez aí o seu trono, veja - mudou o
seu trono da terra de Sinar para Pérgamo. Nós lemos isso da história ontem à noite. E
agora, ele começou ali, formou a igreja Católica, que ainda é a mãe babilónia. Muito
bem, o trono de Satanás.

…e o trono de Satanás, como dizem; outra carga vos não porei.

Não haverá mais nenhuma carga; apenas aquilo que você já tem - esta pequena
minoria que está ali. Veja, isso está tudo espremido nesta Era das Trevas. Agora, é
muito próximo de mil e quinhentos anos em que eles passaram por isso.

Mas o que tendes retende-o até que eu venha.

[Por outras palavras, “Vocês ainda têm a bênção Pentecostal nos vossos corações.
Mantenham isso até que eu venha livrar-vos, para esta próxima era que está a surgir da
próxima vez.]

…ao que vencer, e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei
poder sobre as nações.

E com vara de ferro as regerá: e serão quebradas como vasos de oleiro;
como também recebi de meu Pai.

69 Veja, essa igreja… O que vai acontecer quando essa igreja da Era das Trevas se
levantar para estar perante o julgamento contra esse grupo pagão de… de lá? Será que
eles serão pisados? Aqueles pés de bronze vão pisar aquilo. Estou a dizer-vos! Ele vai
parti-los em bocados, disse a Bíblia.

E dar-lhe-ei a estrela da manhã.

[Você sabe o que isso é, não sabe? Cristo é a estrela da manhã. Muito bem.]

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.

70 Oh, bem! Não está contente? É apenas um pouco tarde. Eu tenho mais. Vou pegar
nisto, talvez amanhã à noite, nisto dos dois mil anos ali. Mas…

Ele é o Lírio do Vale, a Brilhante Estrela da Manhã,
Ele é o mais belo em dez mil para a minha alma;
O Lírio do Vale, só Nele eu vejo,
Tudo o que preciso para purificar e me renovar completamente.
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Na tristeza Ele é o meu consolador, nos problemas Ele é o meu
refúgio,

Ele diz-me para Lhe entregar todas as preocupações. Aleluia!
Ele é o Lírio do Vale, a Brilhante Estrela da Manhã,
Ele é o mais belo em dez mil para a minha alma.

Ama-O? Oh, eu…

Eu O amo, eu…

(Agora vamos adorá-Lo agora, todas essas palavras duras e a mensagem.)
Porque Ele primeiro me amou;
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

71 Ele não é maravilhoso? Eu amo-O. Agora, as coisas a que eu não consegui chegar
vão estar nos livros, claro, porque não podemos trazer toda a era da igreja numa noite.
Eu  mantive  isto  um pouco  sereno,  por  estar  um pouco  rouco.  Mas,  oh,  Ele  não  é
maravilhoso?

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,
Oh, glória ao Seu nome!
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Oh, um deles, eu sou 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.

(Não está contente?)

72 Eu lembro-me de vir de Chattanooga uma noite e o avião estava lá no… Tennessee,
lá em Memphis. Eles colocaram-me num grande hotel,  bom, ali.  E telefonaram-me,
disseram, “O avião parte às sete horas amanhã de manhã.” Eu estava a levar algum
correio para colocar na caixa de correio - ao vir para casa, estava a escrever a alguns
dos meus amigos. E estava a ir, o Espírito Santo disse, “Continua a andar.”

Eu continuei. Cheguei ao distrito das pessoas de cor. Eu estava ali, pensei, “Bem!
Olha para isto. Está na hora daquele avião partir.”

E o Espírito Santo continuava a dizer, “Continua a andar,” como Ele fez na floresta,
no outro dia ali, vocês sabem. “Continua a andar.” Assim eu continuei a andar.

Acontece que eu olhei para ali. Uma daquelas casinhas de cor onde as pessoas de
cor vivem - pobres, ali - uma Tia Jemima [marca de bolachas cujo logotipo apresenta
uma mulher Afro-Americana - Trad.], típica, com uma camisa de rapaz enrolada na
cabeça, debruçada sobre o… assim…

E eu estava a  andar  por  ali  a  cantar:  “Um deles,  eu  sou um deles.  Estou tão
contente  por  poder  dizer  que  sou  um deles,  oh  aleluia!”  dizendo,  “O  que  queres,
Senhor? Um deles, eu sou um deles.” Você crê em ser guiado pelo Espírito? Sim, claro.
“Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.”

73 Já faz catorze anos agora. Ela estava a olhar por cima da cerca. Eu estava a, oh,
meio quarteirão dela e vi esta senhora de cor a olhar mesmo para mim, você sabe. Eu
continuei a andar, parei de cantar, comecei a caminhar.

Eu cheguei perto dela, grandes lágrimas nas suas bochechas gordas. Ela olhou para
mim, disse, “Bom dia, Pastor.”

Eu disse, “Como está, Tia?”

E ela disse… Eu virei-me. Ela ria, tinha um grande sorriso na cara.

Eu disse, “Como é que sabia que eu era um pastor?” Lá no Sul, vocês sabem que
um pregador é um pastor. Eu disse, “Como é que sabia que eu era um pastor?”
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Ela disse, “Eu sabia que você vinha.”

E eu disse, “Como é que sabia isso? Conhece-me?”

Ela disse, “Não, senhor.” E ela disse, “Eu sabia que você vinha.” Disse, “Já ouviu
falar da história da mulher Sunamita?”

Eu disse, “Sim, senhor.”

74 E ela disse, “Bem,” disse ela, “eu era esse tipo de mulher.” Ela disse, “E o Senhor
deu-me um bebé e eu disse-Lhe que o ia criar.” Disse, “Eu sou uma mulher pobre. Eu
lavo e trabalho para o povo branco para ter um salário.” Ela disse, “Ele disse-me que…
Ele deu-me o bebé e eu disse-Lhe que o ia criar.” Disse, “Eu criei-o da melhor forma que
sei.”

“Mas,” disse, “Pastor, ele foi para o meio das más companhias. Ele tem uma doença
e nós não sabíamos disso até que chegou a um estado avançado. E ele está a morrer ali
na cama.”

Disse, “Ele já está inconsciente há dois dias.” Disse, “O médico veio e disse que
aquilo já lhe tinha comido o coração e assim por diante. Entrou tanto na sua corrente
sanguínea que provocou danos e aquilo que lhe deram não o ajuda agora.” E disse, “Ele
está a morrer.”

E disse, “Eu não consigo vê-lo a morrer como um pecador.” E disse, “Eu orei e
orei.” Disse, “Orei toda a noite.” Disse, “Ele está inconsciente. Ele não sabe nada.” Disse
que estava assim há dois dias.

75 Disse, “Eu orei. Eu disse, «Senhor, Tu deste-me esse bebé,» e disse, «como deste
à mulher Sunamita.»” Disse, “«Onde está o Teu Elias? Onde está ele?»” Disse, “«Onde
está alguma coisa que me ajude?»” E disse, “Eu adormeci de joelhos.”

E ela disse, “O Senhor falou comigo no meu sonho e disse, «Vai ali fora e fica à
porta e vem aí um homem pela rua com um pequeno chapéu bege e um fato escuro.»
Ele disse, «Ele vai falar contigo.»”

E ela  disse,  “Eu estou aqui  desde o nascer  do sol.”  E  as  suas costas  estavam
molhadas do orvalho. E ela disse, “E eu vi-o a chegar com esse chapéu bege.” Ela disse,
“Mas você devia estar a usar uma pequena pasta.”

Eu disse, “Eu deixei-a no hotel,” veja. E eu disse, “O seu filho está doente?”

Disse, “Está a morrer.”

Eu disse, “Eu chamo-me Branham.” Eu disse, “Conhece-me?”

Ela disse, “Não senhor, Pastor Branham. Nunca ouvi falar de si.”

Eu disse, “Eu oro pelos enfermos.” Ela não estava interessada nisso. Ela não queria
que o seu filho morresse pecador.

76 Eu entrei. Eles tinham uma porta velha ali, com a ponta de uma enxada ali presa,
para a abrir. Talvez muitos do norte saibam o que isso é, mas é para manter a porta
fechada. E eu entrei na casa, uma casa pequenina, velha, de duas divisões… parecia
como… o que nós chamamos de “casa shotgun” [casa pequena rectangular - Trad.]
assim, ali.  Há um quarto aqui e esta é a sala de estar, o quarto e tudo, ao mesmo
tempo; e a cozinha ali atrás.

Quando eu entrei… Era um lugar lavado e bom… sem decoração e tinha ripas de
madeira. Assim… Não, creio que ela tinha papel de alcatrão no telhado. Eu lembro-me
de ver aquelas bolhas grandes como se fosse o orvalho por cima daquilo.

77 Depois quando eu entrei, estava um letreiro por cima daquela porta, e dizia, “Que
Deus Abençoe O Nosso Lar.” Aqui mesmo na esquina estava uma cama sem colchão e
uma aqui.

Estava lá deitado um rapaz grande (nem um tapete no chão), um rapaz grande,
forte,  com bom aspecto,  ali  deitado.  Acho que ele  era… pesava setenta e sete,  ou
oitenta quilos, perto de um metro e oitenta e três de altura. E ele tinha o cobertor na
mão e fazia, “Humm, humm.”

E ela disse, “O bebé da mamã.” Eu pensei, “o bebé da mamã,” e, no entanto, ele
tinha uma doença do nível social, sífilis e estava a morrer. E ela deu-lhe um beijo na
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testa e deu-lhe uma palmadinha assim, disse, “O bebé da mamã.”

78 Ora, o meu coração ficou grande. Eu pensei,  “Sim, não importa o quanto você
esteja mergulhado em pecado, você continua a ser o bebé dela.” Então eu pensei, veja,
não importa se estava muito mau, continuava a ser o bebé da mamã. E eu pensei,
“Deus disse, «Uma mãe pode esquecer o seu bebé recém-nascido; mas eu nunca te
posso esquecer, porque o teu nome está gravado na palma da minha mão»” vê? Como
pode ser?

Eu olhei para aquela pobre santa a andar ali. Você conseguia ver. Irmão, ela não
tinha nada na casa. Mas ela tinha algo na casa que todas as casas em Indiana, e em
todo o lado, deveriam ter. Era Deus. Eu preferia ter isso do que ter uma bela casa com
posters de mulheres e toda esta coisa terrível e vulgar. A velha Bíblia, colocada ali onde
está aberta, as páginas enrugadas.

Eu olhei para ela e ela disse, “O Pastor veio orar por ti, querido.”

Ele fez, “Hum, hum, escuro. Humm.”

E eu disse, “O que é que ele está a dizer?”

79 Ela disse, “Ele não sabe. O médico diz que ele está fora de si. Disse que ele acha
que está num grande mar algures e que está a remar num barco e que está perdido.” E
disse, “É isso que eu não aguento, Pastor, saber que o meu bebé vai morrer perdido.” E
ela disse, “Eu sei que você veio para me ajudar, porque o Senhor me disse isso.”

Eu disse, “Eu vou orar por ele.” E eu disse, “Talvez o Senhor o cure.”

Ela não estava interessada nisso. Ela só queria que ele se levantasse e dissesse que
estava salvo, só isso. Desde que ele estivesse salvo, não importava, ele tem de ir de
qualquer forma, assim… um dia. Desde que ele fosse salvo…

Oh, se nós conseguíssemos ter essa atitude. Esse lar eterno lá - ela sabia que
voltaria a viver com ele nessa altura. Disse, “Se eu o conseguisse ouvir dizer que está
salvo.”

Eu disse, “Vamo-nos inclinar.” E ela ajoelhou-se e eu peguei nos pés dele. E os pés
dele estavam muito frios e pegajosos. E eu não consegui cobri-lo (um cobertor fino que
ela tinha colocado sobre ele) e tinha sobre o seu tronco, você sabe.

80 E assim ele estava a puxar isso para trás assim, pensando que estava… ele agarrou
aquilo e pensava que estava a puxar os remos. Ele continuava a dizer, “Está tão escuro.
Humm, humm. Está tão escuro.”

Ela tentou falar com ele, mas ele continuava a dizer, “Está escuro e frio.” Ele estava
a puxar. Depois eu olhei para ela um pouco e ela ajoelhou-se ali.

Eu disse, “Tia, pode guiar-nos na oração?”

Ela disse, “Sim, senhor.” Só ela, e eu, e o rapaz, e o Espírito Santo no quarto, só
isso. Aquela santa orou. Bem! Quando ela falava com Ele, você sabia que ela já tinha
falado com Ele antes. Sim, senhor! Ela sabia com quem estava a falar.

Ela disse, “Senhor, eu não sei o que Tu vais fazer,” disse ela, “mas está tudo da
forma que Tu disseste.”

81 Oh, bem! Oh, estou tão contente. Estou tão contente por Ele ainda ser o mesmo
Jesus que era lá com aqueles santos ali. Ele ainda é o mesmo Jesus hoje.

E  eu  nunca  lhe  perguntei  nada  acerca  da  religião  dela,  se  ela  era  Baptista,
Pentecostal, ou fosse o que fosse. Isso não me dizia respeito. Eu estava apenas a seguir
o Espírito Santo e ela estava a fazer a mesma coisa. Nós queríamos ver o que Ele ia
fazer. Assim nós ajoelhamo-nos e ela começou a orar. Quando ela acabou de orar, ela
levantou-se e beijou-o na cabeça, disse, “Deus te abençoe, meu bebé.”

E então ela disse, “Agora vai orar, Pastor?”

Eu disse, “Sim, senhora.”

E logo ali  já eram oito e trinta, talvez quinze minutos para as nove horas e eu
estava a três quilómetros do lugar; e o avião saía às sete horas e não sabia quando é
que iria partir.

82 Assim eu coloquei as minhas mãos sobre os seus pés.
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Eu disse, “Pai celestial, eu não entendo isto. Tu… eu devia apanhar um avião há
pouco, quase há uma hora e meia atrás. Tu continuaste a dizer, «Anda,» e esta é a
única coisa que eu descobri até agora. E ela disse que Tu… Ela viu-me a passar. Se
isso… se foste Tu, Senhor, então eu não sei o que fazer a não ser colocar as minhas
mãos sobre o rapaz.”

Ele  disse,  “Oh,  Mamã.”  Disse,  “Está a entrar  luz aqui  agora.”  E passado cinco
minutos desde aquele momento, ele estava sentado no lado da cama, com os seus
braços à volta da sua mãe.

Eu esgueirei-me, corri por ali e apanhei um táxi, fui até ao hotel para ir buscar a
minha mala e pensei que ia até lá e ia esperar. Talvez tivesse de esperar um dia ou dois
naqueles dias. Você sabe como era difícil logo depois da guerra ali arranjar um avião.
Assim eu pensei que teria de esperar alguns dias.

E eu entrei no táxi e fui até lá, ao aeroporto. Assim que cheguei lá, ele disse, “Voo
número 196 para Louisville, Kentucky, parte agora.” Deus manteve aquele avião em
terra por mim assim. Oh, eu creio!

83 Cerca de dois anos mais tarde, eu estava no comboio, ia para o Arizona, até ao
Irmão Sharrit para uma reunião. E assim, eu devia encontrar-me com o Irmão Moore e
com os outros. E assim, quando eu cheguei ali, eu parei ali em Memphis. O comboio
parou. Se todos sabem como é que ele encosta ao ir para o oeste assim e depois recua
e faz a curva e desliga.

E aquelas sanduiches do comboio, eles querem cerca de seis cêntimos por elas e eu
consigo comprá-las por dez, quinze cêntimos, você sabe, noutro lugar qualquer. Assim
eu esperei até que o comboio parasse para ir buscar algumas sanduiches. Eu ia buscar
um saco cheio de hambúrgueres e ia ter ali um verdadeiro jubileu.

Assim  eu  saltei  e  corri  rapidamente  por  ali  para  arranjar  uma  barraca  de
hambúrgueres, olhava ali. Ia ficar ali cerca de trinta minutos.

84 E assim eu comecei a arranjar alguns hambúrgueres e ouvi alguém a dizer, “Olá,
Pastor.” E eu olhei à volta. Um boné vermelho, ali de pé, a piscar os olhos, você sabe,
disse, “Você não me conhece, pois não?”

Eu disse, “Acho que não, filho.”

“Venha,” disse, “Olhe bem para mim.”

E eu disse, “Sim?” Eu disse, “Creio que não te conheço.”

Ele disse, “Eu conheço-o.” Disse, “Você é o Pastor Branham.”

E eu disse, “Sim, está certo.” Eu disse, “Já esteve nalguma das minhas reuniões?”

Ele disse, “Não, senhor.” Disse, “Lembra-se naquela manhã em que você veio até à
casa, e a minha mamã…?”

“Oh!” disse eu, “Não és tu?”

Disse, “Sim, sou eu. Sim, sou eu.” Ele disse, “Pastor,” disse, “eu estou curado, bom
e saudável. E não é só isso, mas eu sou um Cristão agora. Glória ao Senhor!”

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 (Não está contente?),
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Um deles, 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.

85 (Eles não têm grande instrução e assim):

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

Venha, meu irmão, buscar esta bênção
Que vai purificar o seu coração do pecado,
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…

Agora cumprimente alguém à sua frente, atrás e à sua volta:

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.

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

Eu sou 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.

86 O que é esta religião à moda antiga? Começou aqui e ela está a pingar por todo o
lado  com  o  sangue  de  Jesus  Cristo.  Oh,  bem!  Oh,  como  eu  estou  contente  pelo
evangelho. Oh, sim, senhor!

Está a pingar sangue, sim, está a pingar sangue,
Este evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue,
O sangue dos discípulos (dos mártires, sempre)… que morreram

pela verdade,
Este evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue.

Agora, que tipo de evangelho é este? Como começou no Pentecostes, veja.

O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo,
Foi João Baptista

(Ele recebeu-o no ventre da sua mãe, você sabe)
…ele morreu como um homem;
Depois veio o Senhor Jesus, eles crucificaram-No,
Ele pregou que o Espírito iria salvar os homens do pecado.

Continua a pingar sangue, sim, 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 está a pingar sangue.

87 (Não se consegue organizar, hum, hum.)

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,
Para que a verdadeira Palavra de Deus pudesse ser dita
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honestamente.

Continua a pingar sangue, sim, 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 está a pingar sangue.

Havia almas debaixo do altar, a clamar, “Até quando?”
Para o Senhor punir aqueles que fizeram errado;
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.

Continua 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.

88 Agora, desde o tempo do Pentecostes e desde os mártires do Pentecostes lá na
igreja de Éfeso, em Pérgamo, em Tiatira, em Sardes, na de Éfeso… ou de Filadélfia, e
até em Laodicéia… E agora o que é que ia acontecer aqui? Como a Bíblia disse, entram
todos, e esta besta iria surgir nos Estados Unidos.

Lembram-se da visão que foi lida aqui, de 1933? Eu estava a ir… A igreja nem
sequer estava construída. Não sabia o que era uma visão; chama-lhe um transe. Eu era
apenas um jovem pregador Baptista e nós éramos… Toda a minha vida eu tive aquelas
visões e vou pedir a qualquer pessoa que se levante e diga se alguma delas falhou
alguma vez. Não, nunca. Não pode, vê? Não vai falhar.

89 E  agora,  e  quando  eu  comecei  a  escola  Dominical  eu  entrei  num transe.  Nós
estávamos a ter aqui na velha casa Maçónica, no lugar de Charlie Kern - uns poucos de
nós. E eu vi este Presidente Roosevelt a levar o mundo a uma guerra mundial. Predisse!

Eu disse, “E há três ismos: o Nazi  e o Fascismo e o Comunismo,” e eu disse…
(Quantos se lembram? Eu disse, “Olhem para o Comunismo. Vai tudo chegar ali.” Eu
disse, “A Etiópia - Mussolini vai entrar na Etiópia, mas ele vai falhar.” E eu disse, “Nós
vamos finalmente entrar em guerra com a Alemanha. Mas,” eu disse, “a Alemanha vai
estar fortificada num grande espaço de betão” - onze anos antes da Linha Maginot ser
construída. Onze anos.
90 Eu disse, “Então depois da guerra… Nós vamos finalmente vencê-la. E depois da
guerra terminar, vai acontecer que a ciência vai inventar grandes coisas.” E eu disse,
“Quando o fizerem, vão fazer um automóvel, e os automóveis vão continuamente mudar
de forma.” Vocês sabem como se pareciam em 1933. Agora, disse, “Eles vão ficar cada
vez mais com a forma de ovos, parecem ovos. Porque eu vi numa auto-estrada, uma
grande auto-estrada principal, um carro a andar na estrada que nem tinha nenhum
volante. Era controlado por energia.” Eles já o têm agora.

Eu disse, “Durante essa altura… Agora eles estão a permitir que as mulheres votem
e as mulheres ao votar vão finalmente…” Eu disse, “Este país é o país de uma mulher,
está marcado por uma mulher. É uma mulher, ao longo da profecia, por toda a parte; e
é o número treze em toda a profecia.” E eu disse, “É o país de uma mulher. Ela tem as
suas liberdades aqui e vai arruinar isto. Ela é a ruína do mundo.”

91 E Roy, eu tenho as suas cartas acerca disso, aquela grande mulher que… Todos os
casos criminais… Nós vimos em detalhe agora todos os casos criminais que já ocorreram
nestes Estados Unidos, uma mulher esteve na base disso. Exactamente. Essa é a mulher
imoral, veja.

Agora, então eu disse, “Virá um tempo, durante esse tempo em que será permitido
que as mulheres votem, e elas vão eleger a pessoa errada [Fizeram isso nesta última
eleição. Está certo], o que vai iniciar o controlo total. Durante esse tempo, vai acontecer
que haverá uma mulher importante que vai surgir nos Estados Unidos. Ela estará muito
bem vestida.” E eu tenho entre parêntesis a igreja Católica, vê?

“Isso vai tomar o controlo do poder, vai dominar os outros nos Estados Unidos. Ela
será bela à vista, mas terá um coração completamente cruel.”

92 Eu disse, “Então voltei a olhar e vi os Estados Unidos completamente destruídos.
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Não sobrava nada.”

E eu predisse naquela altura. Agora isto… isso foi o “Assim diz o Senhor.” E pense!
Cinco dessas  sete  predições  já  aconteceram. A igreja  a  tomar  o  controlo,  a  igreja
Católica e a vinda do tempo do fim.

E eu disse, “Eu vi… parecia troncos cortados a arder, rochas partidas e todos os
Estados Unidos vazios, assim, pelo que eu podia ver de onde eu estava. E eu disse, ”Eu
predigo, de acordo com a forma como o tempo está a passar, será algures entre este
ano, 1933, e 1977, e vai ter um aperto muito forte para se passar por aquilo.“

Nós estamos sentados sobre um barril de pólvora, amigos. Está tudo pronto.

93 Oh,  mas  o  nosso  precioso  Pai  celestial  que  prometeu… Que  prometeu!  Não  é
maravilhoso ser um servo de Cristo? Todas as coisas que Ele prometeu! E pense! Nós
temos o privilégio de viver aqui mesmo. Ele mesmo connosco agora, sabe todos os
segredos de cada coração, sabe tudo acerca de si, aquelas chamas de fogo a passar
pelos nossos corações, sabe tudo acerca de nós, ama-nos.

E não está contente por estar nessa pequena minoria esta noite, que mantém a fé?
Porque foi o Seu mandamento, “Não temas, pequeno rebanho. É do agrado do Pai dar-
vos o reino. E a não ser que esta obra fosse encurtada, nenhuma carne se salvaria.”

Veja, nós estamos mesmo no tempo do fim.

94 Os Pentecostais ficaram relaxados, mornos, vomitados da boca de Deus; só um
pequeno grupo separado aqui, só uns poucos. Mas aí virá o “Eis que aí vem o noivo.”

E quando isso acontecer, cada uma destas vigílias, cada vigília destas vigílias…
Lembre-se, há sete vigílias. E nós estamos mesmo nesta última vigília. Mas cada uma
dessas virgens se levantaram aqui. Amém! Oh, o que foi isso? O mesmo Espírito Santo.

Depois quando a igreja acaba por ir… Como nós vimos no Domingo à noite, José a
dar-se a conhecer a Israel, aos seus irmãos. Ele despediu-se da sua noiva, de todos, e
enviou-os de volta ao palácio. E ele ficou sozinho com os Judeus, e disse, “Eu sou José,
vosso irmão.”

Coloque na Escritura onde dizia que eles separariam um dia de pranto e toda a casa
prantearia.

Eles dizem, “Onde recebestes essas cicatrizes,” dizia, “nas mãos do… nas tuas
mãos?”

Disse, “Na casa dos meus amigos.”

“Aqueles que O traspassaram olharam para Ele.” Ali está Ele, o José.

Ele  disse,  “Não…”  Como José  disse,  “Não  fiqueis  zangados  com vós  mesmos,
porque Deus fez isto para preservação da vida.” O quê? A vida da igreja, a Gentia, por
amor do Seu nome, um povo dos Gentios.

95 Oh, estamos no final, meus irmãos. Estamos aqui! Bendito seja o nome do Senhor.
Vamos cantar juntos esta boa canção como irmãos e irmãs Pentecostais.

Agora,  você  diz,  “Bem,  eu  sou  um Baptista.”  Mas  se  você  recebeu  a  bênção
Pentecostal, você é Pentecostal. Muito bem. Muito bem.

Bendito o laço que une
Os nossos corações em amor Cristão;
O companheirismo de mentes semelhantes
É como aquele lá de cima.

Agora ouçam, amigos. Se houver alguém aqui no nosso meio que esteja algures na
jornada da vida, em que uma pequena amargura tenha entrado no seu coração, ouça-
me. Saia daí agora. Tire isso… nunca deixe que nada…

[Uma mensagem em línguas e interpretação são dadas na audiência].

Amém. [outra mensagem em línguas e interpretação são dadas da audiência.]

Amém. Amém.

96 Senhor Jesus, Te agradecemos por estas mensagens. Isto agita-nos, Senhor, por
sabermos que não fugimos, mas mantivemos a fé. Oh, eu oro, Deus, para que o Espírito
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continue a permanecer na igreja. Mantem-nos juntos uns aos outros, Pai. Mantém-nos
juntos a Ti. Anda no nosso meio, Senhor, nesta última era do castiçal em que estamos a
viver. Sê a nossa luz. Brilha sobre nós nestes tempos de escuridão, Senhor, porque
damos conta que o castiçal e as estrelas demonstram escuridão.

Mas, Senhor, estamos contentes por sermos filhos da luz, andando na luz de Deus.
Nós não estamos presos à terra por estas coisas da terra, mas somos Teus filhos. Como
Te agradecemos por estas coisas. Te agradecemos por enviares estas mensagens como
uma confirmação da Tua Palavra. Que possas ser sempre honrado entre nós, Pai. Que
possas afastar-nos de toda a amargura da terra. Mantém-nos santificados para que as
nossas vidas estejam puras e limpas e santas diante de Ti. Que o sangue de Jesus Cristo
faça isto por cada um de nós, Senhor.

Tira  do nosso meio… Se houver  alguma coisa que não está certa,  tira  de nós,
Senhor. Esta é a hora de examinar. Estas reuniões são feitas para esse propósito, para
examinar os nossos corações. Tu disseste que aquelas chamas de fogo dos Teus olhos
examinavam, Tu sabes, os rins e o coração. Claro que disseste, Pai. Então responde-
nos, dizendo-nos para estarmos preparados, porque a hora está a chegar. Oh, como Te
agradecemos por isto, Pai. Vamos fazer isso com tudo aquilo que está dentro nós pela
Tua graça. Amém.

97 Oh, não O ama? Agora, se houver algum desconhecido no nosso meio, é assim que
se  fazia  no  princípio.  Quando  Jesus  estava  aqui  na  terra,  Ele  disse…  Alguém Lhe
perguntou acerca de um caso de casamento e divórcio, ou algo assim. Ele disse: “No
princípio não foi assim. Vocês têm de voltar ao princípio.”

Então se no princípio foi uma igreja Pentecostal e Ele é a videira, nós as varas,
sempre que a videira produz uma igreja,  vai  ser uma vara Pentecostal  -  uma vara
Pentecostal. A mesma coisa que foi no princípio, veja, sempre.

Agora você pode enxertar outras videiras ali, vão produzir o seu fruto. Pode pegar
numa laranjeira e colocar lá limões, vai produzir limões, vivendo da vida da laranja.
Coloque uma toranja ao lado, vai produzir toranjas, porque é um fruto cítrico.

98 Assim estas organizações, as denominações e assim, enfiadas ali, chamam a isso
Cristão.  Eles  podem  viver  a  vida  Cristã  (exactamente),  mas  vão  produzir  frutos
denominacionais. Está certo. Porque vão estar enfiados assim. Mas se essa vara produzir
alguma vez um… ou, se essa videira produzir uma vara, será… vai escrever um livro de
Actos atrás dela. Exactamente. Porque foi isso que aconteceu da primeira vez. Toda a
vara que produzir vai dar laranjas - cada uma delas. E a Bíblia falou e tem doze varas
nela.

Oh, estou tão contente por estar a viver debaixo dessa vara. Você não está? Oh, é
maravilhoso. Muito bem. Lembre-se, amanhã à noite, na era de Fila… de Sardes, o
aparecimento da organização Luterana; Martinho Lutero…
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