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1 …o rei. O meu irmão estava a dizer-me que havia… estes lenços eram para alguém
que estava a morrer de cancro. Assim nós vamos orar por eles daqui a pouco. [O Irmão
Neville diz, “Há dois pedidos do outro lado.”] Dois pedidos? Muito bem. Muito bem,
senhor. E vou colocá-los aqui para orar por eles também.

2 E então alguém entregou uma nota, veio e entregou uma nota que… acerca dos
serviços para amanhã. Vocês que estão aqui de visita, nós ficaremos contentes por vos
ter à tarde. Às duas horas da tarde eles vão ter os serviços de fitas. Se não estiverem a
fazer nada, vai haver… uma das mensagens que nunca ouviram vai ser tocada e vão ter
um serviço de oração e nós esperamos passar bons momentos amanhã à tarde às duas
horas. Vai ser uma altura muito atarefada para mim, porque amanhã, veja, eu tenho de
estar aqui no Domingo de manhã e também no Domingo à noite e amanhã à noite
também e toda a história sobre essas igrejas.

3 E agora, Domingo de manhã, se o Senhor permitir, esperamos bons momentos,
porque no Domingo de manhã, sendo um pouco fora de… No Sábado à noite é a Era da
Igreja  de  Laodicéia.  Mas  no  Domingo  de  manhã  eu  quero  falar  sobre  as  virgens
adormecidas e  a  ressurreição,  os  144000 e todas essas pontas soltas  que unem a
mensagem, para o Domingo de manhã.

Os serviços começam às nove horas. Está certo, pastor? Às nove horas, Domingo
de manhã,  em que… nós queremos ver  todas essas pequenas coisas  assim: o  que
acontece à virgem adormecida? E o que acontece à virgem sábia? Quando é que elas
voltam? Ou quando é que os 144000 aparecem? E muitas coisas assim para o Domingo
de manhã, para tentar unir isso - já que isso acompanha esta mensagem. Depois no
Domingo à noite nós vamos ver o último grande anjo e a mensagem a Laodicéia - no
Domingo à noite, se o Senhor permitir.

4 E agora… depois amanhã à tarde é o serviço aqui, um serviço de fita. O Irmão Gene
disse-me que eles vão… nós começamos às duas horas amanhã à tarde. E vocês que
gostam de vir ouvir as mensagens, gostam de ter a oração à volta do altar, vocês que
buscam o Espírito Santo ou algo assim - é uma altura maravilhosa. A igreja está boa e
está quente, está aberta e pronta para qualquer pessoa em qualquer altura que queira
entrar e orar e buscar o Senhor. A igreja está aberta e está à espera e nós vamos estar
à sua espera. Vamos dizer assim - vamos estar à sua espera amanhã à tarde.

5 Ou em qualquer altura que queira entrar na igreja para orar, ora, está sempre
pronta. E se acontecer que as portas estejam fechadas ou algo assim, do outro lado da
rua está ali o meu irmão, que é o responsável aqui… Acho que é o 411. Creio que… ou
811. 811, cerca… na diagonal em relação à igreja aqui. 811. Ou a sua esposa terá a
chave se eles fecharem as portas e as trancarem. Mas eles deixam-nas abertas. Talvez
abram de manhã, depois do serviço à noite fecham, para não deixar que as crianças
corram aí, vocês sabem, e para não saírem pelas janelas e assim por diante. Vocês
sabem como as crianças são, especialmente hoje em dia. Assim fechamos por causa
disso.

Nós não gostamos de ter de fechar a porta em qualquer altura na igreja. Talvez
quando a outra estiver arranjada nós vamos ter isto de forma diferente nessa altura e
pode estar lá alguém a qualquer hora para que as pessoas possam entrar e orar e
buscar a cura, buscar o Espírito Santo. Vocês que não têm o Espírito Santo na vossa
vida, venham, fiquem aqui. Fiquem a noite toda se quiserem. Fiquem até o receberem.

6 Quem foi que esteve aqui há pouco a cantar, “Deus sobre mim e Deus em toda a
parte”? Eu pensei que o rapto tinha chegado. Eu estava a olhar por ali e estava a ver se
estavam todos. Foi maravilhoso. Eu gosto muito disso. Nós conseguíamos aguentar um
pouco disso praticamente a qualquer altura. Sim, senhor. Eu cheguei a tempo de ouvir
isso. Eu perdi todas as boas canções nestas reuniões porque eu pensei que talvez…

Oh, eu apenas… tão ocupado. Você sabe como é. As pessoas vêm de avião, de
comboio, de… Nunca se sabe, veja, porque vêm do telefone. Você tem de ir ter com
elas,  tem  de  se  encontrar  com  elas,  e  orar  por  elas,  em  toda  a  parte.  Está
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constantemente  a  acontecer.  E  depois  ao  tentar  estudar  também,  torna-se  um
problema. Mas nós estamos sempre contentes de nos encontrarmos com as pessoas e
de fazermos o que pudermos por  elas,  porque esse é  o  nosso… Nós somos servos
públicos para o Senhor Jesus Cristo para o Seu povo neste dia. Nós gostaríamos de fazer
mais do que aquilo que fazemos, mas não conseguimos.

7 Um ministro entrou com pressa nesta manhã, com uma crise nervosa, desfeito. Um
bom homem. E por causa disso ele estava… ele estava esgotado. Começou a levantar-
se, e a sua filha estava de pé na sala. Ela começou a andar à roda. Ela tinha um pijama
vermelho vestido. Disse que a última coisa que ele se lembra era um ponto vermelho a
andar à roda, a andar à roda, a andar à roda, a andar à roda assim. Desmaiou, veja. E
assim eles trouxeram-no à pressa.

Assim é demasiado trabalho, veja. Lembre-se, você é físico. E nós achamos que o
fardo está todo colocado sobre nós. Mas sabe, Deus tem servos por toda a parte a tomar
conta de algumas coisas e assim nós fazemos o melhor que podemos. Mas um bom
ministro  a  tentar  dar  o  seu  melhor  nestes  últimos  dias  pelo  Seu  Senhor,  tenho  a
certeza… E o Senhor livrou-o, trouxe-o de volta, normalmente, tudo bem e foi no seu
caminho a rejubilar.
8 Oh, aconteceu uma grande coisa hoje. Eu não quero começar a falar dessas coisas,
mas… Sabe, eu disse à minha esposa, eu disse, “Agora alguém virá ali.  Vai ser um
homem, baixo, forte, de cabelo preto e olhos escuros. Ele vai ler esse letreiro e vai
começar… Mas chama-o, vê,” disse eu, “porque o Senhor tem uma mensagem para ele.”
Eu levantei-me para abrir a Bíblia e disse, “eu vou colocar estas coisas aqui, para que
vejas que é exactamente aquilo que o Senhor quer que ele faça.”
9 Há oito anos atrás, um Polaco da Polónia, cresceu na Polónia, numa reunião veio à
plataforma. E eles disseram… ou o Espírito Santo olhou para ele, disse-lhe, disse, “Você
está confuso.” Foi isso que… Ele pensou que eu disse isso, mas foi o Espírito Santo que
disse isso. Permaneceu sempre com isso e finalmente arrastou-o desde Kansas City até
ao edifício ontem à noite. E depois ele ficou realmente confuso quando ouviu falar acerca
do baptismo na água. Ele foi para o seu hotel e o Espírito Santo disse, “Levanta-te agora
e vai lá.”

Alguém queria vir com ele, mas ele recusou, porque na visão ele vinha sozinho,
veja.  E assim… e, como um cavalheiro,  ao ler o aviso, voltou para trás.  E a minha
esposa chamou-o e eu fui à porta. Eu disse, “É ele. Deixa-o vir.”

Ele disse, “O que devo fazer?” Depois de ter visto, ele disse, “Ah, estou a ver.”

Eu disse, “Eu queria mostrar-lhe, para que você saiba agora, veja.” Eu disse, “O
Senhor disse-me que você vinha aí. Você perguntou-Lhe…” Eu disse, “Agora, aqui está a
Escritura. Leia aqui antes de continuar.”

10 Bem, ele está aqui para ser baptizado no nome de Jesus Cristo agora. Ele pode
estar presente agora, pelo que eu sei. Está aqui, irmão? Um irmão, um irmão Polaco?
Sim, lá atrás no canto aqui. Levante a sua mão para que eles o possam ver. Muito bem.

Veja, o Espírito Santo… Isso está sempre a acontecer. Muitas pessoas pensam que
as visões só surgem na plataforma. Oh, não começa aí. Que me diz, Irmão Leo? Por
toda a parte, veja. Bem, esta é a menor parte, aqui. Aqui que acontece apenas um
pouco. Lá… está sempre a acontecer dia e noite, veja. Pergunte à minha esposa e aos
outros, e ao meu vizinho ali, o Irmão Wood e todos os outros à volta. Oh, bem, isto são
pequenas coisas aqui. As grandes coisas acontecem lá. Agora, e nunca se disse metade
sequer.

Oh, estou tão contente por isso, sabendo que o nosso Senhor em breve vem e nós
vamos estar com Ele para sempre nessa altura. Não é para sempre, mas pela eternidade
- pela eternidade.

11 Agora, se o Senhor permitir, creio que é no dia 18, de Domingo a uma semana. De
Domingo a uma semana, no dia 18. Tive uma batalha terrível. Satanás tentou dar-me
esta gripe que eles têm por aqui. Eu continuo a devolvê-la a ele e ele devolve-a a mim e
eu devolvo-a a ele. E assim eu tive uma dura batalha. Assim nós vamos provavelmente
batalhar na próxima semana.

E depois, o Senhor permitindo, no próximo Domingo, no dia 18, e nós vamos tentar
fazer  um serviço  para  orar  pelos  enfermos  porque  estão… As  coisas  estão  a  ficar
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atrasadas e atrasadas; e estamos a tentar cuidar das emergências mesmo extremas o
mais rapidamente possível, as horas… todas as horas da noite e tudo o que… vêm e vão.
Assim, no dia 18 nós vamos ter um serviço de cura normal e se tiverem alguns amados
que querem oração, bem, tragam-nos ou tragam-nos nessa altura.

12 Agora, muitas pessoas de Jeffersonville estavam a dizer-me, disseram que viriam a
tempo de chegar aqui por volta das cinco horas. Disse que não havia espaço para os
carros, ou lugares. Assim elas… eu disse, “Bem, são os nossos irmãos que nos visitam
vindos de toda a parte. Pessoas, muitos ministros,” disse eu, “estão à espera deste
ensinamento.”

E nós estamos apenas a tentar ver os pontos mais importantes; e depois um pouco
mais tarde, ora, nós vamos ter isso em forma de livro para que possam ler. E vai haver
um pouco mais acrescentado a isso, porque à noite… Reparou nas últimas noites, eu
tenho estado a tentar poupar a voz, veja, por causa do grande clímax, é isso que eu
quero ver - lá onde a revelação de Cristo é feita nesta era, veja, acerca do que isso é.

13 E agora, antes de começarmos a ler as Escrituras… E eu sei que amanhã é o grande
dia comercial em que todos nós temos de sair e fazer as nossas compras de Sábado à
noite; e nós temos de as fazer no Sábado à tarde ou no Sábado de manhã, um deles,
para que possamos ter o Sábado à noite livre para vir à igreja. Assim nós vamos sair
cedo hoje à noite para que não estejam muito cansados amanhã para comprar tudo; e
depois para voltar para o serviço da tarde com os irmãos aqui com as fitas e também
para  amanhã  à  noite.  Agora,  podem  ficar  de  pé  um  momento  para  a  oração,  se
puderem?

Pergunto-me, antes de orarmos, se há alguém aqui que tenha pedidos especiais
para a oração? Se os derem a conhecer com uma mão levantada, Deus vê. Agora vejam
se nós estamos num mundo com necessidades ou não, irmãos. Acho que noventa e
cinco ou noventa e oito por cento da audiência levantou as mãos então para… Agora,
lembrem-se que nem se podem mover sem que Deus o saiba, vejam. Ele conhecia as
vossas  intenções.  Ele  sabia  aquilo  que estavam a  pedir.  Vamos inclinar  as  nossas
cabeças.

14 Bondoso Pai celestial, estamos a abordar a Tua santidade nesta noite, o Teu trono,
pela Tua promessa que Tu disseste que irias ouvir; e se nós crêssemos, Tu nos darias
aquilo que nós pedíssemos. E nós estamos a confessar todos os nossos erros.

Nós damos conta, Senhor, que não somos dignos de nenhuma das Tuas bênçãos.
Nós não somos dignos. Nós não somos dignos e não vimos como se fôssemos dignos e
como se tivéssemos feito algo grandioso. Oh Pai, quando nós olhamos para o Calvário,
isso retira toda a grandeza de nós. Nós não sabemos nada mais então a não ser Cristo e
Ele crucificado.

Então  quando  vemos  que  Ele  ressuscitou  ao  terceiro  dia  de  acordo  com  as
Escrituras  para  a  nossa  justificação,  voltou  quarenta  dias  mais  tarde  na  forma do
Espírito Santo, para permanecer connosco até à Sua aparição visível nos céus no tempo
do fim… E nós vemos que o tempo do fim se aproxima muito rapidamente agora. E nós
somos o povo mais feliz, Senhor, porque Tu nos deste este grande privilégio.

15 Eu estou tão agradecido, Pai, por esta audiência que está a ouvir, está sentada com
os corações inclinados e está a ouvir em silêncio. E então, Senhor, eu oro para que Tu
santifiques os meus lábios esta noite, e a cada noite, e sempre que eu vier ao Teu
púlpito para falar ao Teu povo, porque, Senhor, nunca me deixes falar nada errado.

Tu ainda tens poder para fechar bocas como fizeste na cova dos leões com Daniel.
E se eu alguma vez dissesse alguma coisa que não estivesse de acordo com a Tua
vontade,  fecha a minha boca,  Senhor,  para que eu não o fale.  Vai  além dos meus
pensamentos.  Coloca-me no  caminho  certo,  Senhor,  onde  eu  fale  apenas  o  que  é
verdade. Porque eu dou conta que neste grande dia estas pessoas vão estar lá à espera
no… à espera de acordo com o ministério que eu lhes tenho pregado.

Se Tu vieres para tomar algumas das Tuas estrelas e dos Teus anjos, dos Teus
ministros,  dos Teus servos,  eles  vão ser  peneirados primeiro  de acordo com estas
mensagens que nós temos estado a pregar aqui. Tu vais fazê-los responsáveis - os Teus
servos.

Agora, Pai, eu oro para que Tu permitas que o Espírito Santo fale e não o homem.
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Circuncida os nossos corações para que O possamos ouvir. Eu vou estar a ouvir, Pai. Oro
para que Tu cures os enfermos e os aflitos. Todas as pessoas que estão necessitadas,
em toda a parte, permite que a Tua graça e misericórdia estejam com elas. Concede
todo o pedido que foi declarado nesta noite pela mão levantada.

Pelo  país  enquanto  muitos  outros  sofrem,  até  aqueles  que  estes  lenços
representam e estes pedidos que estão aqui colocados debaixo da minha mão, permite
que o Espírito Santo responda, Pai, e cure os enfermos. Fala a nós agora através da Tua
Palavra escrita, pelo Espírito Santo, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Sentem-se.

16 (Agora esta noite está um pouco quente na igreja.)

A grande Era da Igreja de Laodicéia está a chegar e esta noite nós vamos abordar
essa outra grande era da igreja, que será a quinta era da igreja. Nós vimos a primeira
era da igreja, que era Éfeso. Eu posso ler estas novamente no princípio. Estavam todas
escritas e assim eu gostava de ler para que vocês possam verificar nos vossos papéis.

17 A primeira era da igreja foi a Era da Igreja de Éfeso, de 55 até 170 d.C., Paulo era
a estrela, e foi a primeira era da igreja. “As obras sem amor” foi aquilo que Deus falou
contra. A recompensa era a árvore da vida.

A segunda era da igreja foi de 170 a 312, Ireneu era o mensageiro do dia. E a
reclamação foi uma perse… foram tribulações e uma igreja perseguida; a recompensa, a
coroa da vida.

A terceira era da igreja foi Pérgamo, S. Martin foi o mensageiro a essa igreja. A era
da igreja  foi  de 312 a 606.  A reclamação foi  a  falsa doutrina,  Satanás a colocar  a
fundação do governo papal, o casamento entre a igreja e o estado. A recompensa foi o
maná escondido e uma pedra branca.

E a quarta era da igreja foi  Tiatira,  Columba foi  o  anjo dessa era da igreja,  o
mensageiro - de 606 a 1520. E a era da igreja foi a sedução papal, as Eras das Trevas.
Ontem à noite, você sabe, as Eras da Trevas. E a recompensa foi o poder para governar
as nações e a estrela da manhã para o anjo.

18 Agora, hoje à noite, estamos a começar a quinta era da igreja, que é a era da
igreja de Sardes, S-a-r-d-e-s, Sardes. E o mensageiro a esta era da igreja foi Martinho
Lutero - torna-se mais familiar para o estudioso Bíblico ou para o doutor, ou para os
leigos, melhor dizendo, hoje. E essa era da igreja começou em 1520 e terminou em
1750.  De  1520  a  1750,  e  foi  a  era  a  que  nós  chamamos  a  Era  da  Reforma.  E  a
reclamação foi usar o seu próprio nome; e a recompensa para o pequeno remanescente
que restava foi andar perante Ele em vestes brancas, e os seus nomes no livro da vida
do Cordeiro. Que o Senhor nos possa abençoar enquanto começamos agora.

Agora começamos no versículo 1 do capítulo 3, desta era da igreja, a mensagem a
Sardes, o período da Reforma. Um pequeno remanescente crente que restava, quase.

19 Agora para alguns que estão de novo, posso dizer isto aqui, que… para que não
fiquem atrasados nisto… (É um pouco duro e um dia vamos chegar ao ponto onde
podemos colocar aí as nossas mensagens no… Desenhá-las, vir à tarde e arranjar isso.
Talvez faça isso no Domingo.)

Agora, cada uma destas representa a era da igreja: uma, duas, três, quatro, cinco,
seis, sete. Esta, começando com Filadélfia; e esta aqui representa o poder Pentecostal,
ou uma igreja que esteve no Pentecostes. Foi uma grande igreja no princípio, mas eles
começaram a ter um espírito denominacional no meio deles, tentando denominar a
igreja, o que foi chamado “as obras dos Nicolaítas.” (Conseguem ouvir-me lá atrás?
Muito bem.) As obras dos Nicolaítas. Agora ainda não era uma doutrina.

E  depois  nós  vimos  a  palavra  e  pesquisamos  -  o  que  eram obras?  O  que  era
Nicolaíta? Esse é um nome estranho para nós - Nicolaíta. Assim eu fui ver o Grego e fui
pesquisar. E Nico significa conquistar, ou dominar, ou derrubar alguma coisa. Nicolaíta,
“laíta” são os leigos da igreja. Nicolaíta: um acto que estava a tentar derrubar os leigos
e colocar todas as bênçãos… E o único a ler a Bíblia, o único a dar a interpretação, seria
o bispo, ou algum grande líder da igreja.
20 Depois nós vimos na segunda era da igreja, que começou a espremer. (Isto ainda é
o Pentecostes, e isto é a denominação, “D.”) Agora, na terceira era da igreja, Pérgamo,
o Pentecostes já foi quase abafado. Mas a doutrina da denominação, passou de obras
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aqui até a uma doutrina aqui. Depois eles estavam mesmo a casar-se aqui. Casaram-
se… este grupo aqui que tinha dominado os grupos Pentecostais.

Agora da forma como eu estou a dizer isso, irmãos, isso é um facto honesto. Isso
está de acordo com os escritos sagrados da história, os livros do Concílio de Nicéia, o
Livro dos Mártires de Foxe e todos os escritos antigos importantes. Eu tenho alguns dos
manuscritos mais antigos que existem e cada um…

Eu não digo isto com… Não estou a dizer que sou Pentecostal. Isso não significa…
Quando eu digo Pentecostes isso não significa esta organização deste dia em que nós
estamos a viver. Essa é tão culpada como as outras. Mas eu estou a falar do verdadeiro
Pentecostal, do verdadeiro Espírito de Deus com a doutrina original, com as bênçãos
originais, com os nomes originais, com tudo exactamente da forma como começou no
princípio, como passou pela Bíblia.
21 Agora,  então  quando  chegamos  a  esta  era,  vê  até  onde  foi  o  Pentecostes?
(Conseguem ver lá atrás? Conseguem perceber aí atrás? Muito bem.) Agora, ontem veio
aqui a grande era que temos aqui, Constantino. Constantino. C-o-n-s, vou colocar aqui.

Ele, sendo um pagão, pediu a estes Cristãos aqui - aqueles que tinham a doutrina
dos Nicolaítas - que se eles orassem para que ele vencesse uma certa batalha, bem, ele
tornava-se um Cristão. Durante essa altura quando ele estava na batalha, ele teve um
sonho em que ele devia… por uma cruz branca que estava colocada à sua frente e disse,
“Por isto tu vencerás.” E está certo. Depois ele mandou acordar o seu exército e pintou
nos seus escudos uma cruz branca e esse foi o nascimento, ou o princípio, da ordem
Católica hoje chamada os Cavaleiros de Colombo.

22 Agora,  Constantino,  há… Não se consegue ver  nada na história  acerca da sua
conversão. Ele não passava de um político corrupto. Ele tinha na sua mente a ideia de
unir o seu reino e fazê-lo mais forte. Assim ele, sendo um pagão, adorava ídolos. Depois
ele viu que a doutrina dos Nicolaítas tinha quase abafado num lugar, assim ele usou a
mesma estratégia que nós vimos ontem à noite. E Jesus predisse isso 304 anos antes
que acontecesse, que ele ensinaria a doutrina de Balaão - como Balaão enganou os
filhos de Israel, levou-os a cometer fornicações e a oferecer… a tomar coisas oferecidas
aos ídolos, a comer coisas.

Agora, nós sabemos que comer estas coisas oferecidas aos ídolos, na verdade era
adoração. Iam, prostravam-se perante os ídolos, colocavam ídolos na igreja Cristã - tal
como Balaão fez naquela altura, fez com que Israel cometesse fornicações - para ir a
esta grande festa do ídolo.

23 Bem, Constantino fez a mesma coisa com a sua estratégia e ele fez uma igreja.

Ele deu muito para o Concílio de Nicéia. E depois Ele fez muitos edifícios grandes
que ele tinha e converteu-as em igrejas. E depois ele fez um grande altar de mármore,
decorou-o a ouro e pedras preciosas. Acima disso ele colocou um trono e fez de um
homem o líder, como um… ele foi chamado bispo e eles colocaram-no sobre este trono.

Bonifácio  III  foi  colocado  no  trono.  Ele  não  apenas  andava  com roupas  como
qualquer pessoa andava, mas eles fizeram dele um… grandes túnicas e estava vestido
como um deus, e colocaram-no ali e chamaram-lhe Vigário. Vigário, ou Vicarius Filii Dei.
Isso significa “no lugar do Filho de Deus.”

24 Agora aqui é para aquele que tem sabedoria. Desenhem, escrevam isso: Vicarius
Filii  Dei.  E  depois  quando  desenharem  uma  linha  aqui  por  baixo  e  somarem  os
números…  e  têm  exactamente  aquilo  que  Deus  disse  que  era  a  marca  da  besta:
seiscentos e sessenta e seis, veja. Vicarius Filii…

Agora, eu já estive em Roma e estive no Vaticano e a coroa tripla - a jurisdição do
inferno, do céu e do purgatório, veja. Vi a coroa, vi o colete, vi-os ali. Na verdade, numa
Quinta-feira à tarde às três horas eu devia encontrar-me com o último papa que esteve
ali. Baron Von Blomberg tinha o… e ele disse, “Agora quando for, Irmão Branham, a
primeira coisa que tem de fazer é inclinar-se sobre o seu joelho direito e beijar aquele
anel.”

Eu disse, “Nem pensar. Nem pensar. Esqueça.” Eu disse, “Eu dou o meu… eu não
tenho nada contra o homem. Ele…” Mas eu disse, “Só há uma coisa. Eu dou um título a
um homem. Se ele for Reverendo, está tudo bem. Um bispo, ancião, doutor, seja o que
for,  saúdo  o  homem  de  boa  vontade.  Mas  adorar  um  homem?  Eu  devo  a  minha
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homenagem  a  um  homem:  Jesus  Cristo.  Esse  é  o  único  homem  a  quem  eu  me
inclinaria.” Eu disse, “Esqueça. Cancele.” Eu não faria isso.

E assim, depois de voltar a casa descobri que houve outro grande Americano que
fez isso também - Teddy Roosevelt. Ele recusou-se a fazer isso por… Lembram-se disso
na história? Que ele recusou-se a ver o Papa porque ele tinha de beijar o seu anel ou…
Eles têm isso no dedo grande do pé também, você sabe. Assim…oh, não. Não, nem
pensar. Assim então…

25 Então, no… Agora, como Balaão… Então nós vimos ontem à noite, em…

Agora (primeiro aqui, antes de sairmos daqui), eles consolidaram esta igreja e
casaram… Receberam algumas ideias pagãs, ídolos pagãos que estavam na igreja. O
deus de Júpiter, o deus do sol, o deus de Marte, o deus de Vénus e todos esses ídolos de
deuses… E ele tirou-os todos das igrejas pagãs e colocou Paulo, Pedro, a Virgem Maria,
todos esses. E disse, “Aqui está o vosso Vigário, porque Jesus disse a Pedro, «Eu te dou
as chaves» e ele é um sucessor apostólico.” Essa ainda é a doutrina Católica até hoje. E
eles colocaram ídolos e o que é que eles fizeram? Trouxeram a adoração dos ídolos para
o Cristianismo. O assim chamado Cristianismo; não era verdadeiro Cristianismo, porque
os pequenos Pentecostais…

26 Agora lembre-se, eu não disse Baptista, Metodista, Presbiteriana. Estão todas lá.
Mas o verdadeiro artigo de Deus era Pentecostal. Era, é e sempre será. Foi aí que a
igreja começou - aqui mesmo com o poder Pentecostal.  Agora, você diz, “Isso está
certo, Irmão Branham?”

Vou pedir-lhe para ver a história e olhar ao longo do tempo aqui e ver se cada um
desses filhos de Deus verdadeiros e fiéis não se firmaram nessa bênção Pentecostal.
Falaram em línguas, interpretaram línguas, tinham sinais e prodígios, baptizaram no
nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que os apóstolos fizeram, eles fizeram também, por
ali.

É por isso que ali,  ao ler  a história,  eu peguei  em Paulo e em Ireneu e até S.
Martin, Columba. Cada um desses homens, até esta era aqui, tiveram sinais e prodígios.

27 Muito bem. Ele disse que o—o microfone estava a ter um pouco… Está melhor?
Muito bem. Não, eles abanaram com a cabeça; não conseguem ouvir nada agora, Bill.
Muito bem. Conseguem… Está… Agora, conseguem ouvir-me agora? Agora, como? Está
melhor? Está… Digam todos, “Muito bem, Bone.” Essa é uma marca contra si. Muito
bem, está bem.

28 Agora,  nesta era aqui  então,  quando ele  fez  esta  grande coisa e  colocou este
homem aqui como bispo universal sobre todas as igrejas, deu-lhe bastante dinheiro e
assim por diante; e prometeu-lhes… e uniu a igreja e o estado, e permitiu que a igreja
controlasse o estado… Fez dele um homem importante. Assim aí está exactamente…

O que Constantino fez foi exactamente a mesma coisa que nós vimos nesta outra
igreja que… aquilo que Deus disse, que nos dias de Elias eles permitiam que essa mulher
Jezabel subjugasse os Seus filhos. Isso aconteceu na Era das Trevas. E veja aqui ontem
está o Pentecostes agora. Bem, bem! Apagado. E por quase mil anos, desde 500 até
1500, mesmo… isso é 606 até 530, 520, são números exactos. Mas perto de mil, eles
vão… perseguições sangrentas. Leia a história.
29 Agora, um Católico vai dizer-lhe que a igreja Cristã… que eles eram a igreja Cristã.
Eles  são  a  igreja  Cristã  denominacional.  Mas  os  verdadeiros  Pentecostais  foram
perseguidos, mortos e assassinados e mandados para a morte pelos papas e pelos
bispos e assim por diante - o mais sangrento possível.

Agora um dia isso vai custar-me a vida, veja, por dizer isso. Mas isso é uma coisa
clara, eu sei em que direcção estou a ir. Continua a gotejar sangue. Mas está a chegar a
hora agora em que você vê, de acordo com o que está a acontecer no país, que isso não
vai demorar muito. Nunca se afaste disso. É a verdade. Permaneça com isso. Misture o
seu sangue como eles naquele dia.

30 Agora, aqui você vê o que aconteceu. Então aqui a doutrina de Jezabel entrou.
Jezabel foi uma mulher, uma pagã, que… Acabe fez a mesma coisa que Constantino -
casou com esta mulher para fortalecer o seu reino e trouxe a idolatria para Israel -
exactamente o que Constantino fez naquela altura. E o Pentecostes quase desapareceu
completamente. Agora Deus levantou Martinho Lutero.
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Quero que reparem como isso se apaga aqui e quando desaparece completamente,
depois começa um pouco aqui e chega aqui. E eu marquei um pouco por aí, porque é
uma grande lição para o Domingo à noite, se o Senhor permitir.

31 Agora, eu creio que já chegamos agora onde nós estamos.

Agora aqui mesmo está a Era das Trevas, aqui mesmo, de 1500… de 606 a 1520.
Aqui mesmo. Vou colocar isto aqui para que consigam… de 606 a 1520. É a Era das
Trevas, esta igreja aqui mesmo. A Era das Trevas. Agora, esta igreja a que nós estamos
a chegar agora é a igreja Luterana. Agora, quase todos naquela altura, essas pessoas
morreram no… Estes homens como Ireneu e Martin e Columba e eles desapareceram.

E agora você pega em quem quiser, vá pesquisar em qualquer história que quiser,
se for uma história autêntica, e quando eles lhe disserem que S. Patrício foi um Católico,
eles não sabem do que estão a falar. S. Patrício protestou contra a igreja Católica e
nunca foi a Roma e recusou firmemente a doutrina deles. Exactamente. Vá à Irlanda do
Norte hoje e vai ver isso mesmo. S. Patrício foi um homem de Deus. Mas S. Patrício,
quando dizia ali que ele tinha afugentado todas as cobras da Irlanda, isso foi uma lenda.
32 Quantos já leram ou ouviram falar de Guilherme Tell que acertava numa maçã na
cabeça do seu rapaz? Essa é uma lenda Católica. Nunca se falou disso. Eu estive ali
mesmo onde isso devia ter acontecido. Está lá escrito, “Uma lenda - não aconteceu,” na
Suíça.

Eu e o Billy estivemos ali ao lado do Lago Lucerna onde ele fez aquilo. Ele disparou
sobre um homem, é verdade - não foi uma maçã sobre a cabeça do seu rapaz. Isso é
apenas lenda, superstições e assim. Nunca aconteceu. Eles não têm registo de onde isso
aconteceu, nem nada, em que eles tenham feito isso. E na verdade afirma ali e diz o que
isso era. Agora, mas nisto… e não há história nenhuma que diga que ele fez isso.

33 Assim  agora  aqui,  na  era  da  igreja,  foi  aí  que  quase  desapareceu,  deixou
completamente de existir. Agora nesta outra era vem a Era da Reforma. Agora, estas
coisas aqui, depois de quase mil anos de escuridão e de trevas e de desaparecimento e
assim por  diante,  a  igreja  perdeu um pouco a  visão  de  Ireneu.  Ele  foi  um grande
homem, um homem santo.

Tal como muitas centenas desses santos preciosos que deram o sangue das suas
vidas estando naquela arena da forma mais livre possível - pela causa de Cristo, pelo
baptismo no nome de Jesus Cristo, por falarem em línguas, pela ressurreição de Jesus
Cristo, vivendo a vida e a Sua presença divina ali - enquanto as pessoas que se chamam
Cristãs as perseguiam. Está certo. Exactamente.

34 Oh, é uma legião demoníaca do inferno, merecendo não sei o quê.

Vêm assim e formam-se e fazem de si mesmos… “chama-se profetiza,” uma pessoa
que interpreta divinamente a Palavra. Ninguém sabe a não ser eles. “Chama-se…” Mas
ela é uma mentirosa, veja. Mas na mesma altura… Deus, o Seu anjo ali com a verdade.
A verdade vai sempre voltar a isto, veja. Volta sempre ao original porque Deus nunca
muda isso.

Agora, e nós vimos também ontem à noite (antes de sairmos disto, para que fique
claro no vosso coração), não foi só isso… No tipo, Jezabel, ela tinha uma filha. Lembram-
se disso? E em Apocalipse 13 dizia que esta igreja apóstata, Roma, tinha filhas. Ela era
uma mãe de prostitutas. É verdade? Jezabel tinha uma filha e o que é que ela fez com a
sua filha? Vêem, todas essas coisas, os tipos e as sombras? Jezabel fez com que a sua
filha se casasse com Jeorão, que era o filho de Josafá na Judeia.
35 Israel estava dividido na altura, assim. Aqui está Jerusalém aqui e aqui está a
Judeia aqui. Bem, Acabe estava aqui, e Jeorão estava aqui. Muito bem.

Jezabel tinha isto conquistado, todo o Israel tomou os ídolos naquela altura - todos
menos Elias e esse pequeno grupo fiel. Muito bem. Agora, deste lado estava Jeorão
sobre Judá. E quando teve a filha por Acabe, ela pegou nesta menina e casou-a com o
filho de Jeorão… ou com o filho de Josafá, que era Jeorão e trouxe a idolatria até Judá e
colocou altares pagãos em Jerusalém.

Foi  exactamente  o  que  a  igreja  Católica  fez.  Ela  lançou  a  sua  doutrina  da
denominação e assim por diante e cortou o Espírito Santo da igreja aqui com a sua filha
- Luterana, Metodista, Baptista, Pentecostal e assim por diante. Foi exactamente o que
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ela fez. A Bíblia disse que ela é uma mãe de prostitutas. Agora veja as Escrituras. Se vir
alguma coisa diferente, diferente na Escritura, e a história a bater exactamente nas
mesmas marcas, venha ter comigo como um cavalheiro, veja. Está certo. Não está lá.

36 Estas denominações são a coisa mais venenosa que já tivemos no Protestantismo -
tentando fazer com que o homem governe a igreja, outra imagem como aquela que está
assentada naquele trono. O bispo líder, os supervisores gerais do Pentecostes, “Bem,
agora, deixe-me ver, qual é a sua doutrina? Oh, ele baptiza no nome de Jesus? Ele não
pode vir a isto. Não, senhor, irmão. Rejeite-o.” E é rejeitado, também.

“Vou explicar-lhe, que nenhum de vocês vá àquela reunião ali.” Rejeitado. “Não
importa se você está muito doente, afaste-se disso. Não importa o que Deus está a
fazer, se não estiver a olhar pelos nossos óculos, ora, nem sequer está a ver.” Uma
imagem à besta e  a  imagem tinha vida para falar.  Exactamente.  Se acha que não
consegue falar, perturbe-o só um pouco uma vez. Vai meter-se em sarilhos.

37 Eu lembro-me em Tulsa, Oklahoma. Eu estava… Oh, eu estava a ficar numa grande
confusão ali. Aquelas denominações tinham andado por ali e eu estava no edifício um
dia e tive uma visão. Eu vi um pequeno… um gato bonito, pequeno, e ele estava deitado
numa almofada de seda. E ele era muito bonito. E eu fui até lá. E eu tenho medo de
gatos.

E eu fui lá e comecei a fazer-lhe festas e ele fazia “purr, purr.” Você sabe como eles
fazem, aquele barulho engraçado, você sabe. E eu fazia-lhe festas, eu dizia, “Bonito
gatinho.” E ele dizia, “purr,” bom, você sabe. E eu olhei atrás desta almofada. Dizia,
“Gatinho Pentecostal.” Bem, eu pensei, “Agora, não é estranho?” E eu disse, “Isto tem
de ser uma visão.”

E algo disse, “Enquanto lhe fizeres festas no pelo assim, está bem. Mas agora se
quiseres ver aquilo de que ele é feito, faz-lhe festas para trás.”

Assim quando eu lhe puxei o pelo para trás, aqueles olhos ficaram esbugalhados,
verdes, e ele era um monstro, ali a cuspir-me com toda a força, veja.

Puxe-lhe o pelo para trás um pouco. Diga-lhe que o seu baptismo do Pai, Filho, e
Espírito Santo é do diabo e da igreja Católica. Veja o que lhe acontece. O pelo ficou
eriçado. Eu vim, disse ao Irmão Gene e àqueles no… oh, ao Irmão Leo e aos outros, eu
disse, “Eu tive uma verdadeira visão acerca das denominações Pentecostais.”

38 Agora no capítulo 3,  vamos primeiro… Sardes é uma igreja morta.  Está morta
porque foi morta durante esta altura. Só há uma pequena porção de vida - vamos ver
dentro de alguns minutos o que aquilo era, daqui a pouco. De 1520 a 1750 foi esta Era
de Sardes. E a estrela, ou o anjo de… A estrela estava na sua mão, que era o anjo ou o
mensageiro daquela era da igreja. Está claro? A estrela era um anjo e um anjo é um
mensageiro a essa era. Muito bem.
39 Agora nós terminamos com o concílio de Nicéia. Ela morreu ali e tudo chegou ao
poder e à glória, a igreja e o estado unidos. E alguém se lembra daquilo que a lição
falou  ontem à  noite,  aquilo  que  muitas  pessoas  pensavam? O milénio  já  estava  a
acontecer e todos os… trazendo o milénio sem a vinda de Cristo. Vê? A vinda de Cristo
traz o milénio, é a primeira coisa. E naqueles dias eles tinham… Se vir a história vai ver
que eles tinham falsos Jesuses que surgiram e tudo o resto, veja.

E eles até pensavam que o papa era Jesus, chamavam-lhe vigário, no lugar do Filho
de Deus. Sim. Importante, santo, como um deus, sentado ali.

40 Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A Bíblia diz que quando Jesus vier… antes de Ele vir
falsos profetas se levantariam e falsos Jesuses se levantariam. Está certo. “Ei-lo aqui…”

Mas deixe-me colocar isto no seu coração. Nunca um Jesus colocará um pé nesta
terra até que a igreja seja arrebatada e vá embora. Agora tenha isso em mente, porque
surgirão falsos Cristos. Mas Jesus não vai estar aqui na terra, porque a trombeta vai
soar e Ele nunca virá… Nós encontramo-nos com Ele no ar. A igreja já partiu. E depois,
quando Jesus aparece vai ser o regresso. Os Gentios vão encontrá-Lo nos ares. Isso é
Escritura? Eles têm de se encontrar com Ele nos ares e depois nós subimos. E Jesus
nunca coloca os Seus pés na terra até que a igreja tenha sido arrebatada e levada para
casa,  e  a  ceia  das  bodas  esteja  terminada.  Depois  Ele  volta  para  ir  atrás  do
remanescente Judeu.
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41 Assim agora, estava terminado, o Concílio de Nicéia. A igreja tinha estado sob o
reino papal durante quase mil anos. Eles tinham morto todos aqueles que discordavam
deles. Está certo. Ele entrava naquilo ou era morto, como Jezabel fez a Israel. O Espírito
Santo  tinha  saído,  mas  havia  só  uns  poucos  durante  esta  era,  como  Elias  e  o
remanescente de Israel que não tinham dobrado um joelho aos baalins.

Se quiserem que eu leia isso ali, isso está em I Reis, no capítulo 19 e no versículo
18, quando Elias estava ali na caverna. E ele disse, “Senhor, mataram todos os teus
profetas. Fizeram tudo e eu estou sozinho. E eu sou o único que escapei.” Mas Deus
disse-lhe que ainda tinha várias centenas que não tinha dobrado o joelho a Baal, nos
leigos ali.

42 E assim, Sardes. Agora vamos começar. A palavra “Sardes” (no versículo um)… a
Palavra “Sardes,” no Inglês significa, se quiserem pesquisar, significa “aqueles que
escaparam.” A verdadeira Sardes foi a que escapou. É isso que Sardes significa. Muito
bem, aquela que escapou. Agora, veja, e… a que escapou. Agora vamos começar no
primeiro. Vamos chamar a isto a Era da Reforma e isso é uma coisa bastante apropriada
para esta reforma, se lhe fôssemos chamar isso, porque é… A reforma foram os que
escaparam que se afastaram e escaparam disso.

43 Agora vamos ver o versículo 1:

…ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem… sete
Espíritos de Deus, e as sete estrelas: Eu sei as tuas obras, que tens nome de
que vives, e estás morto.

Agora  a  saudação.  Agora,  os  sete  Espíritos  são…  os  sete  Espíritos  e  as  sete
estrelas.  Os  Espíritos  são  os  anjos  que  foram  para  as  estrelas,  que  eram  os
mensageiros.  Sete  Espíritos.  Sete  vezes  em  que  o  Espírito  Santo  iria  ungir  um
mensageiro, que foi uma estrela no seu dia. Um espírito é eterno. E a estrela foi feita
para reflectir a luz nas trevas destas eras da igreja, onde os candelabros e as estrelas
estão representados. O anjo, o Espírito, era aquele que ia à estrela e reflectia a luz do
Espírito Santo através desta estrela para essa era da igreja que…

Você pode querer saber quem eram os sete Espíritos. São os sete mensageiros às
sete eras da igreja, veja. Agora, e sempre que a estrela entrava em cena, o Espírito
Santo descia e ungia essa estrela e mantinha-a exactamente como a primeira.

44 Agora deixe-me confirmar-lhe isto. Paulo disse… Se quiser saber que tipo de estrela
era… Porque, lembre-se, Satanás é uma estrela, também - a estrela da manhã. Agora
repare, Paulo disse… Crê que ele era a estrela à igreja de Éfeso? Ele disse… Agora, se
quiser saber se é verdade ou não, em Gálatas 1:8 Paulo disse, falando ali (depois que o
tempo viria e lobos vorazes e assim por diante), ele disse, “Se um anjo descer do céu e
ensinar qualquer outro evangelho…”

Agora ele sabia que este homem vinha aí, que se parecia com um anjo, um grande
vigário. Ele disse, “Não importa quem seja, se algum anjo, ou qualquer outra pessoa
vier  e  ensinar  qualquer  outra  coisa  a  não  ser  este  evangelho  que  nós  vos  temos
ensinado, seja anátema.” Está certo?

45 Paulo foi aquele que os constrangeu a serem rebaptizados se não tivessem sido
baptizados  no  nome  de  Jesus  Cristo  -  vinde  e  sede  baptizados  novamente  para
receberdes o Espírito Santo. Actos 19:5.

Ele foi também aquele que impôs as mãos sobre o povo e os dons e colocou a
igreja  em  ordem,  com  a  operação  dos  milagres,  cura  divina,  dons  de  línguas,
interpretação de línguas. Está certo? I Coríntios 12, veja o que Paulo disse. I Coríntios
12, vai encontrar isso. Ele coloca na igreja… Deus coloca na igreja estes grandes dons e
Paulo coloca-os em ordem e coloca-os em ordem para que possam operar para a glória
de Deus. Paulo disse isso.

Então se algum homem, não importa a que denominação ele pertença, tentar dizer-
lhe que os dias do falar em línguas, da interpretação de línguas, da cura divina e dos
milagres, e da testemunha do Espírito Santo pelo baptismo… seja anátema. Porque o
mesmo Espírito que estava sobre Paulo será o mesmo Espírito que foi enviado à era da
igreja seguinte, o mesmo à era da igreja seguinte, e o mesmo até ao fim da era da
igreja. O mesmo Espírito, o Espírito Santo. Crê nisso?
46 Se reparar, está aqui escrito. O escritor sabia. Veja, os sete Espíritos. Veja - “E”
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maiúsculo. Só um deles. O mesmo Espírito Santo a vir por sete vezes a todas as sete
eras da igreja a carregar a mesma luz. Entende agora? Sete eras da igreja, sete vezes
em que este Espírito Santo levaria a mesma mensagem, que foi pronunciada como uma
maldição a todo aquele que a mudasse.

Agora veja se isso dá testemunho da revelação de tudo. Ele disse, “Todo aquele
que tirar ou acrescentar, o mesmo terá a sua parte tirada do livro da vida.” Está tudo
coberto então. Assim não há espaço para que você salte ou esprema alguma parte, veja,
porque é isso. Foi o que Deus disse, foi o que o Espírito disse e foi isso que as igrejas
disseram.

Agora, se tentar forçar qualquer outro tipo de doutrina a não ser aquela que Paulo
ensinou, está errada. A Bíblia está correcta. A Sua vida… Jesus disse, “Vou tirar a sua
parte do livro da vida.”

Agora, você diz, “Qual parte do livro da vida?”

47 Há muitas pessoas que têm os seus nomes no livro da vida que vão cair de certeza.
Vocês sabem isso,  não sabem? Lembram-se do ensinamento no outro dia  à  noite?
Entenderam? Deixem-me ver isso. Não soa bem para já. Não me senti bem, vejam.

Judas Iscariotes era o filho de Satanás. Ele era um demónio manifestado em carne.
A Bíblia disse que era. A Bíblia disse, “Ele nasceu o filho da perdição.” Veja isto só um
minuto. [O Irmão Branham escreve no quadro preto.]

Agora, nisto estava Jesus. Aqui estava o ladrão à Sua direita, aqui estava um à Sua
esquerda. Agora, quando… Jesus era o Filho de Deus. Está certo?

Agora, algumas pessoas só vêem três cruzes, mas havia quatro. Quatro cruzes.
Agora o que é uma cruz? É uma árvore. Está certo? A Bíblia disse, “Maldito aquele que
for pendurado numa árvore.” Ele foi feito maldição por nós, Ele foi pendurado numa
árvore. Tinha sido cortada, mas foi uma árvore. Está certo? Muito bem. Aqui, no fundo
desta colina estava outra. Judas enforcou-se num sicómoro. Está certo?

Veja.  Aqui  está  o  Filho  de  Deus,  veio  do  céu,  voltou  ao  céu,  levou com Ele  o
pecador  arrependido.  Aqui  está  o  filho  da perdição,  veio  do inferno,  voltou para o
inferno, levando com ele “Se tu és…” - o pecador que não se arrependeu. “Se Tu és o
Filho de Deus, salva-Te a Ti mesmo e a nós também.”

Este disse, “Nós temos [a pregação, esse pregador do evangelho]… Nós merecemos
o que estamos a sofrer, mas este homem não fez nada. Senhor, lembra-te de mim
quando chegares ao Teu reino.”

Quem foi esse?

48 (Um pouco ontem à noite, ou na noite anterior.) Este é o Abel de Deus; aqui está o
Caim do diabo. Como Caim matou Abel no altar, Judas matou Jesus no altar. Está certo.
O fumo sobe ali atrás no Éden e volta a descer aqui novamente. Exactamente. Oh, é
glorioso, esse velho caminho, esse velho caminho abençoado. Cheio de glória!

Agora. Agora nós vemos aqui (desculpe) que esta igreja de Sardes, ao anjo… Ele
disse, “Os sete Espíritos… Aquele que tem os sete Espíritos…” “Ao anjo da igreja de
Sardes escreve; isto diz o que tem os sete Espíritos de Deus…”

49 E agora quantos sabem que Deus é um Espírito? Claro. Deus, o Espírito Santo.
Deus, Pai, Espírito Santo, tudo a mesma pessoa, porque Maria concebeu pelo Espírito
Santo. Agora, mas Deus usou este Espírito Santo em sete luzes evangélicas diferentes
para a igreja, sete eras da igreja. Entende? Sete eras da igreja.

Agora, você diz, “Deus não faz isso.” Oh, sim, irmãos. Veja, Ele usou o espírito de
Elias. E quando Eliseu foi… Elias saiu, Eliseu recebeu uma porção dobrada. E quando
Eliseu ficou doente e morreu, depois voltou novamente sobre João Baptista. A mesma
coisa. Fê-lo agir como Elias - vivia no deserto e assim por diante. Está certo? E predisse
que voltaria novamente nos últimos dias, veja. Deus usa o Espírito ao longo do tempo.

50 E Jesus foi ungido com o Espírito Santo, foi fazer o bem. Está certo? E o mesmo
Espírito Santo que estava sobre Jesus, voltou à igreja no dia de Pentecostes; voltou na
era seguinte, na era seguinte, na era seguinte. E o que é isto? O mesmo e o único
Espírito Santo. Oh, não vê? Deus sobre nós no Pai, Deus connosco no Filho, Deus em
nós no Espírito Santo. São três ofícios e não três deuses, veja. Esses três títulos - Pai,
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Filho, e Espírito Santo - pertencem a um nome: Jesus Cristo. Muito bem.

51 Agora, veja agora enquanto continuamos.

Os  sete  Espíritos,  diz  Aquele  que  os  tem… por  outras  palavras,  tem os  Seus
mensageiros - os mensageiros que vão ser ungidos com o Espírito Santo. Com este
mesmo Espírito  Santo  com que Paulo,  o  primeiro,  foi  ungido,  o  segundo,  terceiro,
quarto, quinto, sexto e o sétimo…

Todos eles estão na Sua destra, oh, extraindo o seu poder e a sua luz da Sua
destra.  Agora,  Ele  ascendeu  ao  alto.  E  Filipe  disse  quando  estava  a  morrer…  ou,
Estêvão, disse, “Eu vejo os céus abertos e Jesus assentado à destra de Deus.” Isso não
quer dizer que Deus tem uma grande mão direita e Ele está lá sentado, mas destra
significa a destra de poder e autoridade.

52 Esse corpo que Deus criou… “não deixarei que o meu Santo veja a corrupção; nem
deixarei a Sua alma no inferno,” mas ressuscitou-O e colocou-O, no lugar do Espírito, no
altar. Veja. Quando O viram assentado no altar e tinha o livro na Sua mão… E nenhum
homem na terra, ou debaixo da terra, ou em qualquer lugar, era capaz, ou digno, de
sequer olhar para o livro.

Mas um Cordeiro, como tendo sido morto desde a fundação do mundo (lá atrás no
princípio quando Ele pensou primeiro neste corpo redimido), veio e tomou-o da destra
daquele que está assentado sobre o trono e assentou-Se, Ele mesmo. Aí está. Essas são
as Escrituras. É belo, veja.

53 Agora, “O que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e… me
assentei no trono de meu Pai.” Por outras palavras, “Eu tomei no meu corpo o Espírito
Santo. Eu venci todas as coisas do mundo pela tentação - pelo Espírito Santo - e venci.”
E Nele habita corporalmente a plenitude da Divindade.

“Todos os poderes nos céus e na terra me são dados nas minhas mãos,” disse Ele.
Todo o poder. Então Deus não tem poder nenhum, se se tratar de outra pessoa. Porque
a Bíblia disse que Jesus disse, depois da ressurreição, que, “Todo o poder no céu e na
terra foram colocados na minha mão.”

E Jesus vem do céu com dez milhões dos Seus santos e a Bíblia diz que os céus
ficaram vazios pelo espaço de meia hora. Onde está este grande homem, Deus, então?
Vê? Ele está em Cristo. Claro.

54 E como nós vencemos pelo Espírito Santo como Ele, nós vamos sentar com Ele
quando Ele assume o trono de David, para nos assentarmos e reinarmos com Ele como
Ele fez ali (Amém!), com poder e autoridade sobre toda a terra.

E  a  terra  geme,  esperando  a  manifestação  dos  filhos  de  Deus,  para  serem
manifestados, os filhos de Deus. Porque apesar de tudo, este mundo não foi dado para
que Deus o controlasse. Está certo. Quem é o deus da terra? O homem. Esse é o seu
domínio. Tudo, todas as coisas, na terra estão sujeitas ao homem. Ele caiu pelo pecado;
pelo poder redentor de Cristo ele volta novamente. Está certo, porque a terra pertence
ao homem. Foi-lhe dada e ele  era o governador de tudo.  E toda a natureza geme,
esperando esse tempo em que os filhos de Deus serão manifestados novamente. Oh,
bem! As manifestações dos filhos de Deus.

55 Agora.  É melhor  deixarmos isso por  agora,  mas os mensageiros estão na Sua
destra,  à  espera.  Seja quando for  que Ele  os envie,  eles  vão falar  a  mesma coisa,
porque o Espírito Santo que estava em Cristo (Oh!), o Espírito que estava em Cristo…
Quando Ele saiu Ele disse, “Um pouco e o mundo [o ”cosmos,“ a palavra Grega que
significa a ordem mundial. Não é a terra, o mundo; a ordem do mundo] não me verá. As
denominações, ou seja o que for, não me verão; mas vós me vereis [a igreja, o crente],
porque eu [eu, pronome pessoal, está certo], eu estarei convosco, até em vós até ao fim
do mundo; Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vê?

56 Então se esse foi o Espírito Santo de Cristo que veio no dia de Pentecostes que fez
essas coisas, é o Espírito Santo de Cristo a ser empurrado aqui, é o Espírito Santo de
Cristo a aguentar firme aqui, é o Espírito Santo de Cristo a aguentar firme aqui, até
aqui, até ao fim do mundo. O mesmo Espírito Santo que encheu Paulo com o Espírito
Santo e as coisas que ele fez, vai encher este, Ireneu, cheio do Espírito Santo, enche
Martin, cheio do Espírito Santo e os outros cheios do Espírito Santo e vai enchê-lo a si e
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a mim com o Espírito Santo.

E são as bênçãos Pentecostais de uma era da igreja para a outra: Alfa e Ómega, o
fim e o princípio e tudo; a raiz e descendência de David, a estrela da manhã, a rosa de
Saron, o lírio do vale, tudo o resto; Pai, Filho, Espírito Santo; Aquele que era, que é e
que há-de vir, o Alfa, o Ómega; tudo, tudo em todos. Oh, bem! Isso faz-me cantar uma
canção:

Oh, quem dizeis que eu sou (disse Jesus),
De onde dizeis que eu venho,
Conheceis o meu Pai, ou sabeis dizer o nome Dele?
Ele disse, Eu sou o Alfa e o Ómega, o princípio desde o fim,
EU SOU toda a criação, e Jesus é o nome.
EU SOU o que falou a Moisés numa sarça ardente de fogo,
EU SOU o Deus de Abraão, a brilhante estrela da manhã. (Está

certo.)
EU SOU a rosa de Saron e de onde dizeis que eu venho?
EU SOU toda a criação, mas Jesus é o nome.

57 Toda  a  família  nos  céus  e  na  terra  ligam-se  a  esse  único  nome  universal,
abençoado, cheio do Espírito Santo, pisado, chamado pelo Espírito Santo, falado pelo
Espírito Santo, nascido pelo Espírito Santo. Certo. Deus deu-o a toda a família no céu e
na terra e tudo… para que todo o joelho se dobre a esse nome. E não há outro nome
dado debaixo do céu pelo qual o homem deva ser salvo. Não é “talvez,” “devia ser,” mas
“deve” ser salvo. Oh, gosto muito disso. É bom. Muito bem.
58 Na  Sua  destra.  Agora  descobriu?  É  uma  igreja  Pentecostal  -  poder,  sinais,
prodígios, sendo operados a toda a hora. Agora nós estamos… passou pelas Eras das
Trevas onde foi quase abafado.

Agora vamos ver este versículo 2. Não, creio que ainda vamos continuar mais um
pouco com este versículo 1:

…Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto.

Abra na igreja seguinte aqui. Vai ver, “…mas não negaste o meu nome.” A igreja
seguinte, “não negaste o meu nome.” Mas nesta igreja, “…tens nome.” Veja aqui. Esta
igreja manteve o Seu nome. Esta igreja manteve o Seu nome. Esta igreja manteve o
Seu nome. E esta igreja passou por uma Era das Trevas e nada foi dito acerca disso.
Quando eles vieram à vida deste lado, o primeiro… escaparam, quando Lutero os tirou
para fora, “Tens um nome de que vives, mas estás morto.”

Agora, que nome é que eles usaram depois de deixarem o nome de Jesus? Pai,
Filho, Espírito Santo e não existe tal coisa. É uma teologia morta.

59 Digam-me, pai é um nome? Quantos pais estão aqui? Levantem a mão. Qual de
vocês se chama Pai? Filhos? E humanos? É isso. O seu nome não é Espírito Santo - é
aquilo que é. É o Espírito Santo. O nome… Espírito Santo não é um nome; o Espírito
Santo é um título - Pai, Filho e Espírito Santo.

Assim veja, é tão sem fundamento como o filho eterno. Não existe tal coisa como
filho eterno. Um filho nasce de algo; eterno nunca nasceu.

60 Não existe tal coisa, como eu disse no outro dia à noite, como um inferno eterno.
Como é que arranja um inferno eterno? Houve sempre um inferno então. A Bíblia disse
que ele foi criado para o diabo e os seus anjos. Haveria sempre um inferno… Se sempre
existiu um, tinha de haver um no princípio. E quem o usou lá atrás quando Ele era El,
Elah, Elohim, aquele que existe por Si mesmo, quando não havia mais nada? Então o
inferno tinha de estar lá com Ele, veja. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos
e para que todo o maligno fosse lá lançado. Exactamente. Eles vão ser punidos talvez
por cem milhões de anos por aquilo que eles fizeram. Mas vai chegar um tempo em que
eles vão ter uma segunda morte. Nada restaria deles. Tudo o que teve um princípio tem
um final. Assim quando nós recebemos Vida Eterna, nós estamos a receber parte dessa
luz cósmica que estava lá antes de existir uma só molécula sequer. Essa Luz de Deus
entra no nosso coração que nos ilumina para que vejamos Jesus. A Bíblia disse que nós
não vemos todas as coisas, mas nós vemos Jesus.
61 Agora, Ele disse, “Eu sei que… Eu sou Aquele que tem os sete Espíritos que os
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envia às sete igrejas. Eu sei todas as tuas obras e sei tudo acerca de ti, mas tu tens um
nome de  que  vives  mas  estás  morto.”  Agora,  lembre-se,  esta  foi  a  era  de  quem?
Martinho Lutero, a era Luterana.

Agora, eles foram condenados no princípio. Eles nem sequer tinham o princípio.
Eles estavam mortos para começar. Eles não tinham de morrer; já estavam mortos ao
começar, veja. Eles foram “arrancados.”

62 Agora repare nisto. Agora vamos ler o versículo seguinte. Veja.

Sê vigilante, e confirma os restantes, que estavam para morrer; porque
não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus.

Agora, ele está a falar com Lutero agora. Todos nós admitimos que esta foi a era
Luterana. Foi a Reforma. Agora o que é que Ele disse? “Trouxeste um nome falso de que
vives,  mas  estás  morto.”  O  que  é  que  eles  fizeram?  Voltaram  novamente  à
denominação. E a panela não pode dizer à chaleira que ela está preta. Não falem contra
os Católicos, vejam, porque vocês voltaram a isso, usando os mesmos credos, os nomes
e…

Bem, Lutero trouxe muitos catecismos e tudo o resto que a igreja Católica tinha e
eles tomaram para si um nome, veja. “Tens um nome de que vives, mas vieste destes
mil anos de morte aqui e continuas a ter esse nome. Tu tens um nome,” lembra-se?
Tenha a certeza que está certo,  às outras igrejas disse,  “Guardaste o meu nome.”
“Guardaste o meu nome.” Nesta era eles perderam isso. E vieram aqui e disseram,
“Tens outro nome de que vives, mas estás morto.”
63 Oh,  vocês,  Metodistas,  Baptistas,  Presbiterianos,  Luteranos  e  Pentecostais,
arrependam-se e sejam baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos
pecados.  Saiam desses velhos credos mortos e assim que pertencem a uma igreja
Católica que vai ser consumida e todas as suas filhas também com ela. Ninguém pode
dizer que o Pai, Filho, e Espírito Santo, esse tipo…

E essa coisa a que eles chamam de Santíssima Trindade! Trindade? Quero que
alguém encontre a palavra “trindade” na Bíblia e me venha falar sobre isso. Encontre a
Palavra “trindade.” Nem sequer está lá. Não existe tal coisa.

64 Agora, “…e que estavam para morrer. Firma-te àquilo que tens. Lutero arrancou-
vos de lá. Firmem-se a isso, porque estão para morrer. Eles vão purgar-vos mais uma
vez. Firmem-se a isso. Estão para morrer.”

Agora, “…e não te achei perfeito diante de Deus.” Não é belo? Oh, bem, eu gosto
muito disto. Não é perfeito. Porquê? Eles estavam apenas justificados. Lutero pregou a
justificação. Você tinha de ser santificado e depois cheio do Espírito Santo. E então eles
não eram os seus próprios - eles eram perfeitos pelo Espírito Santo neles.

Não é o Cristão que é perfeito; é o perfeito Espírito Santo nele. É o que… Como eu
disse, não é a montanha que é santa; é o Deus santo na montanha. Não é a santa
igreja, não é o povo santo; mas é o Espírito Santo na igreja e no povo. Essa é a parte
santa, veja.

65 “Agora, não achei as tuas obras perfeitas. Ainda não chegaste à perfeição.” Porque
nós vemos que, agora, eles tinham a justificação ali mesmo. Justificação. Isto é… não,
peço perdão. A justificação é mesmo com Lutero e a santificação é aqui, e aqui está o
Espírito Santo. Vê?

Agora, esses três elementos que operaram nessas três eras da igreja, é isso que
constitui o nascimento completo. Eles só foram concebidos como um pequeno embrião
no ventre da mãe deles (está certo), o Espírito Santo a chegar ao nascimento.

66 Agora quero perguntar-lhe uma coisa. Quando um nascimento natural acontece,
qual é a primeira coisa que acontece? A água. A seguir? O sangue. Está certo? A seguir?
O espírito. Está certo. O que saiu do corpo de Jesus quando Ele morreu? Eles furaram-
lhe o Seu lado e saiu água e sangue e “nas Tuas mãos entrego o meu espírito.” Água,
sangue, espírito.

Por isso sendo justificado pela fé (Romanos 5:1), nós temos paz com Deus pelo
nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação. Santificação, Hebreus 13:12 e 13, “Jesus sofreu
fora de portas para que Ele pudesse santificar o povo com o seu próprio sangue.”
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Lucas 24:49, “…mas esperai na cidade de Jerusalém até serdes revestidos de poder
do alto. Depois disto, o Espírito Santo virá sobre vós, depois sereis minhas testemunhas
em Jerusalém, na Judeia, na Samaria…” Não é quando você se tornar um bispo, não é
quando se tornar um diácono, não é quando se tornar um pastor, não é quando se
tornar  um papa;  mas “depois  disto,  o  Espírito  Santo  virá  sobre  vós,  depois  sereis
testemunhas.”

Você só pode ser testemunha da sua igreja e do seu credo, é uma… se você for
apenas um diácono, se for apenas um pastor, se for apenas um papa, ou se for… Você
está a dar testemunho de um credo. Mas quando o Espírito Santo vem sobre si, então
você dá testemunho Dele. E as obras que Ele fez você as fará também, porque a vida
Dele está em si. Oh, oh, bem, bem! Eu gosto disso. Sim, senhor. Oh, eu recebo mais
aqui, creio eu, do que vocês aí. Sinto-me mesmo bem com isso.
67 “As coisas que estão para morrer, confirma-as.”

Agora, ele diz aqui, agora no versículo 3:

Lembra-te pois do que tens recebido e ouvido [eu gosto disso], e guarda-
o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não
saberás a que hora sobre ti virei.

“Guarda a tua justificação. Firma-te a isso. Não deixes que as pessoas te tirem
isso. Isso que também tens recebido e ouvido.”

Eles leram a mesma Bíblia que nós lemos, veja. Mas eles não a tomaram toda
porque não lhes foi revelada. Não era para a era deles. É por isso que eles surgirão na
ressurreição. Eles caminharam na luz que tinham para caminhar. Assim eles surgirão.

68 Agora, eu já ouvi muitas pessoas Pentecostais que pregam o baptismo, a dizer,
“Aqueles Luteranos, e assim por diante, não surgirão.” Oh, sim. Vocês conhecem a
pequena história sobre o Dr. Aegery ali. Eu disse-lhe…

Ele disse, “O que é que nós somos?”

Eu  disse…  sabe,  eles  construíram  aquele  grande  seminário  Luterano  ali,  em
Bethany, em Minneapolis.

E ele disse, “Bem, o que é que nós, Luteranos, temos?”

Eu disse, “Bem, digo-lhe. Eu creio que vocês têm Cristo.”

E  ele  disse,  “Bem,  nós  queremos  o  Espírito  Santo.”  Ele  disse,  “Acha  que  nós
temos?”

Eu disse, “Potencialmente.” E eu disse, “Vocês estão a crer nisso.”

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

69 Agora,  eles têm milhares de hectares ali  em que os seus estudantes… Se não
conseguirem pagar para entrar, eles deixam-nos trabalhar para entrar e plantam milho.

Eu disse, “Bem…” Há mesas grandes. Eles ofereceram-me um destes jantares à
descrição com muitos pratos ali naquele grande seminário. Eles eram bons homens - o
Dr. Aegery aqui sentado e o Irmão Jack Moore aqui, porque eu estava sentado junto a
ele, para que se ele fosse falar grandes palavras que eu nem entendesse, eu dava com a
perna no Jack e via o que ele dizia, veja. Assim então eu disse…

Ele sentou-se ao meu lado e disse, “Bem, o que nós queremos fazer é descobrir
algo aqui.” Disse, “Nós estamos famintos por Deus.” E disse, “Nós lemos um livro sobre
os Pentecostais, os dons.” E disse, “Nós queremos, um grupo de nós, irmãos, tínhamos
voado para a Califórnia, nós conhecemos o homem que escreveu o livro.” (Eu conheço-
o.)

Ele disse, “Nós gostávamos de ver alguns dos dons a operar.”

Ele disse, “Eu não tenho nenhum deles,” disse, “eu apenas escrevi sobre eles,”
disse ele.

E disse, “Então quando chegarmos ali e virmos isto, nós estamos famintos. Nós
queremos Deus.”

70 E eu disse, “Bem, uma vez surgiu um homem. [Você sabe, no seu próprio terreno
ali, veja.] Um homem saiu e lavrou um grande terreno. E tirou todas as raízes dele e
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tudo e depois plantou milho.

Todas as manhãs ele ia à porta e olhava para ver se tinha algum milho. A primeira
coisa que aconteceu, uma manhã, foram dois rebentos que apareceram.“ Já alguém
plantou milho… (Onde está George Wright e os outros, Roy Slaughter e os outros? Vocês
sabem, aqueles dois rebentos que aparecem.) ”Oh,“ disse ele, ”glória a Deus pelo meu
campo de milho.“

Eu disse, “Ele tinha um campo de milho?”

Ele disse, “Bem, de certa forma.”

Eu disse, “Potencialmente, sim.” Eu disse, “Isso eram vocês Luteranos na primeira
reforma, brotando esse pequeno rebento, vejam. Bem,” disse eu, “a pouco e pouco esse
milho cresceu.” Eu não lhe falei da “queda,” veja. Eu só lhe disse que o milho cresceu.

71 Assim eu disse, “O milho cresceu e passado um pouco ficou com um talo. E esse
talo olhou para a folha e disse, «Ah, ah, ah, vocês não têm nada, velhos Luteranos,»
veja. Disse, «Eu sou o… eu sou o reprodutor, a grande época missionária.»”

O vento  soprou  e  os  pequenos  talos  caíram assim e  caíram ao  chão.  Isso  foi
Wesley, a santificação, veja. Essa foi a maior era missionária que já tivemos, foi a igreja
de Wesley, durante o tempo de Wesley, até ultrapassa esta era. A era da igreja de
Wesley. Foi uma era missionária e espalhou-se. O que é que isso fez? Espalhou-se.

Veja, até a natureza dá testemunho destes três, aí mesmo. A própria natureza.
Deus no princípio fez isso para que fosse dessa forma. Você nem tem de ler a Bíblia.
Pode olhar para a natureza e ver onde está.

72 E depois passado um pouco caiu ali  e o que é que surgiu? Veio uma espiga de
milho. Tinha grãos lá dentro. Esse foi o grupo Pentecostal. Agora, o grupo Pentecostal
foi o mesmo tipo de grupo aqui. Daqui ele teve dois rebentos de milho, Lutero. Aqui ele
tinha o talo, Wesley, e aqui ele tinha o grão de milho. O quê? Exactamente como foi
aqui. A mesma coisa.

Bem, agora, o que foi isto aqui? Você diz… “Bem, agora,” o Pentecostal disse, “eu
não preciso de vocês Metodistas nem de vocês Luteranos.” Mas no final, a própria vida
que estava nos dois rebentos ajudou a formar o talo. E a vida que estava no talo fez o
milho.  Assim, veja que é tudo o programa de Deus.  Eles  tiveram o Espírito  Santo,
potencialmente. Tal como Wesley, na santificação. Mas hoje voltou a trazer o falar em
línguas e a restauração do princípio aqui - o mesmo Espírito Santo, veja, o verdadeiro.
Amém. Sim.

73 Muito bem.

“Guarda o que ouviste, para que não morra.” Agora o quarto versículo, creio que é:

Mas também tens em Sardes alguns nomes que não contaminaram os
seus vestidos, e comigo andarão de branco; porquanto são dignos disso.

Agora, não faça disso uma denominação. Nós não queremos fazer isso. (Não, eu li
o versículo errado, não li? Ou foi agora? Sim, está certo. Sim. Muito bem. Sim.) “…em
Sardes… não contaminaram os seus vestidos.” Houve alguns deles que ainda não se
inclinaram àquela coisa e mantiveram-se puros e limpos (a linha até ao Pentecostes),
cheios do Espírito.

Muitos deles então na era de Lutero começaram a denominar-se. O que é que eles
faziam? Começaram a ir para trás como a Bíblia disse, a fazer como a mamã. Voltavam
e começavam uma denominação. Mas alguns deles ficaram de fora e não faziam isso.
Eles permaneciam fora por Deus. Disse, “Bem, muito bem. Vocês têm alguns nomes e
eles  são  dignos  de  andar  perante  mim,  vestidos  de  branco.  Não  façam  uma
denominação.  Não  tomem  a  doutrina  Nicolaíta,  agora.  Não  comecem  a  vossa
denominação mais uma vez, mas fiquem livres em Deus. Deixem que o Espírito Santo
vos guie enquanto vocês continuam. Ainda há alguns que restam.”

74 Agora no versículo 5, creio eu: “Quem tem ouvidos, ouça…” Vamos ver agora:

O que vencer  será  vestido  de  vestes  brancas,  e  de  maneira  nenhuma
riscarei o seu nome do livro da vida; e confessarei o seu nome diante de
meu Pai e diante dos seus anjos.
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Agora, alguns nomes. Muito poucos, um pequeno remanescente foi deixado que
não tomou o… foi tomado pela doutrina Católica. Muito bem.

75 Agora nós viemos para falar da reforma. Eu gostava de… Eu deixei a história de
Lutero para que pudesse chegar aqui.  Agora o versículo seguinte dizia, “Quem tem
ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.” Deus, a tentar avisá-los aqui para ficarem
fora deste Nicolaismo: afastem-se disso; mantenham as suas vestes limpas de todo o
mundo; fiquem livres Nele e Ele vai liderar e guiá-los. Agora, esse é o princípio.

76 Agora, com “reforma” eu quero dizer aqueles que escaparam, aqueles que tinham
escapado até na igreja de Sardes. Entendem o que eu quero dizer? Aqueles que ainda
tinham  escapado  daquela  coisa  horrível.  Agora,  nós  vamos  pegar  nisto  amanhã
novamente e vamos trazer até aqui à era Pentecostal e vamos mostrar que é isso.

Agora,  há  algumas  destas  coisas  de  que  nós  falamos  aqui,  como  é  que  eles
escaparam? Agora, nós vamos pegar nisso na era seguinte. Veja, nós temos de pegar
nisso para fazer com que acompanhe isto. Senão, então você não consegue dar às
pessoas… acertar  em cheio  nessa  era  seguinte,  veja.  Você  tem de  fazer  com que
recebam como a Bíblia o dá aqui, veja. Muito bem.

77 Agora, aqueles que escaparam, é desses que Ele está a falar. São estes aqui, este
grupo pequenino que está a viver pela justificação. Agora veja. Eles saíram, eles viram a
luz. Lutero acendeu… depois da morte de Lutero, não foi Lutero.

Lutero nunca formou nenhuma organização; foi aquele grupo depois dele. Wesley
nunca formou nenhuma organização; foi  aquele grupo depois  dele.  Aqueles velhos
fundadores do Pentecostes nunca formaram uma organização; foi o grupo depois deles.
Foram esses que fizeram isso, veja. É a segunda ronda que faz isso. O verdadeiro anjo
de luz nunca vai formar uma organização. Você vai ver nesta era Pentecostal o que
surge no final dessa organização, também, veja, quando o Espírito nos revelar isso.
78 Agora, Ele disse, “Tu tens um pouco de luz que ainda resta, só um pouco. Está
pronta para morrer. Está a diminuir. É apenas justificação. Eles conseguem abaná-los
em qualquer direcção. Vocês ainda não têm vida, porque tomaram o nome errado. Mas
pelo  menos  vocês  escaparam,  veja.  Vocês  escaparam  da  igreja  Romana.  Vocês
escaparam de todos aqueles dogmas e pelo menos avançaram até aí.” Agora, vocês
estão a ler a mesma Bíblia, agora, mas… a mesma Bíblia que ensina o Espírito Santo. Ele
nunca os condenou por aquilo que eles tinham. “Guarda isso até que eu venha [veja].
Continua a guardar isso.”

79 Agora,  a  era  da  igreja  começou  por  volta  de  1520,  quando  a  igreja  Católica
universal Romana tinha todo o controlo. Isso durou até 31 de Outubro (se estiverem a
escrever), 31 de Outubro de 1570 d.C., quando Martinho Lutero prendeu com um prego
as suas noventa e cinco teses na porta da igreja de Wittenburg, na Alemanha. E a partir
dessa altura começou a reforma. Têm essas datas? Deixe-me ver mais uma vez para
que tenham a certeza. 31 de Outubro de 1570 d.C., quando Martinho Lutero prendeu
com um prego as suas noventa e cinco teses na porta da igreja em Wittenburg, W-i-t-t-
e-n-b-u-r-g, Wittenburg, na Alemanha. A partir dessa data começou a reforma. O fogo
começou a avançar.

Ele protestou contra essa igreja Católica, ali, com aquilo na sua mão assim. Ele
disse, “Este é o corpo santo de Cristo? É uma bolacha e um pouco de vinho.” E pum,
atirou ao chão. Está certo.

80 Ele protestou contra a igreja Católica e isso iniciou… a escapatória  veio nessa
altura. Muito bem. Estava a decorrer.

Mas foi  mais  uma luta  por  poder  político  do que pela  verdadeira  igreja,  pelos
princípios Cristãos. Eles apenas lutaram por um direito político de sair da igreja e formar
outra igreja. Eles nunca fizeram a reforma para sair da igreja Católica e trazer de volta o
Espírito Santo e o poder à igreja, porque eles negavam isso, veja. Foi uma luta política.
Isso é… isso encaixava certamente em “Tens um nome de que vives e estás morto.”

Por outras palavras, ele fez surgir a denominação Protestante, só isso. Ele tirou
uma filha da igreja. Da… Ele tirou uma prostituta da meretriz. Foi exactamente o que
tinha acontecido. Ele tirou Atália de Jezabel.

81 Agora,  qualquer  pessoa  que  leia  a  reforma  sabe  que  é  assim,  porque  ele
simplesmente…  Algumas  das  velhas  relíquias  e  ordens  que…  e  cerimónias,  ele
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simplesmente demoliu-as. Mas no que respeita a trazer o Espírito Santo de volta à igreja
como foi naquela altura, ele não fez isso. Não, senhor.

Foi  uma luta política mais do que uma luta espiritual.  Foi  a política em vez do
Espírito Santo. Ele ainda não tinha entrado na igreja. Oh, irmão! Ele ainda não tinha
voltado. Ele volta aqui, não foi ali.

82 Agora, foi uma grande batalha política, mas não foi pelas Santas Escrituras nem
pelo Espírito Santo.

Foi uma batalha política, que… Ele livrou-se de algumas das velhas relíquias do
crucifixo e “Ave Marias” e tudo isso. Mas ele ainda assim trouxe um catecismo. Ele ainda
assim trouxe este… O que é que lhe chamam? Os serviços de consagração, ou seja o
que for ali - quando eles vão na manhã de Páscoa e o pastor lhes deseja um Feliz Natal,
você sabe. Não os volta a ver até ao Natal, disse ele, você sabe. Oh, o crisma é o que eu
estou a tentar dizer. Levam-nos lá e confirmam-nos. Servem-lhes a primeira comunhão
e confirmam-nos.

Não existe tal  coisa como crisma. A única confirmação mencionada na Bíblia é
quando Deus confirma a Sua Palavra com sinais e prodígios que a seguem. Esse é o
crisma que nós precisamos. Não é a confirmação de pertencer a uma igreja Luterana;
mas Deus a confirmar a Sua Palavra em si. “E o Senhor operou com eles [Marcos 16],
confirmando  a  Palavra  com  sinais  que  se  seguiam.”  Esse  é  o  crisma  da  igreja
Pentecostal. Essa é a crisma… Deus confirma que está vivo, como um Deus que opera
milagres na igreja, falando em línguas, interpretando línguas e fazendo as mesmas
coisas que eles faziam no princípio.

83 Estou a cansar-vos? [A congregação responde, “Não.”] Muito bem. Agora, repare,
eles não trouxeram o reavivamento do Espírito Santo; eles trouxeram uma nova era da
igreja. Eles trouxeram uma igreja que escapou da hierarquia Romana, para fazer uma
hierarquia Protestante. Foi a única coisa que eles fizeram. Saltaram da frigideira para o
fogo, veja. Está certo, exactamente. Jezabel deu à luz uma filha.

E agora não pense que eu estou a dizer isto para parecer esperto. Eu estou a dizer
isto porque a Bíblia disse isso. A Bíblia, em Apocalipse 17, disse, “Ela era a mãe de
prostitutas.” Jesus disse aqui, “Tal como Jezabel foi, assim será ela.” E ela fez surgir
filhas que poluíram a terra que não estava poluída.

Agora, foi exactamente aquilo que o Protestantismo fez ao verdadeiro Espírito de
Deus. Poluiu aquilo e colocou novamente noutra organização. Já que, se Deus permitir,
no Domingo de manhã, quero mostrar-vos que eles fizeram uma imagem à besta e a
besta  era  Roma.  E  eles  fizeram  uma  imagem  como  essa.  O  que  foi  isto?  Uma
organização! Oh, espero que isso penetre bem fundo nos corações das pessoas.

84 Agora  vocês  perguntam-se  por  que  é  que  eu  tenho  lutado  tanto  contra  a
organização durante toda a minha vida. Eu não sabia. Mas era algo dentro de mim, a
clamar. Eu não podia fazer nada por isso.

Eu perguntava-me. Sempre me perguntei por que é que eu estava tanto contra as
mulheres,  veja,  toda  a  minha  vida.  Não  é…  eu  não  estou  a  falar  de  verdadeiras
mulheres. Eu estou a falar destas imitações, você sabe - as fibras da moral destruídas
nelas e tudo o resto, você sabe. É esse tipo que eu… algo em mim. Quando eu era um
rapazinho, pequenino, um rapaz ali, e via aquelas mulheres a passar ali na estrada e
sabia que os seus maridos estavam fora a trabalhar… E elas ali  com algum homem,
bêbadas, na beira da estrada. E eles faziam-nas andar pela estrada, para as pôr um
pouco sóbrias para irem para casa fazer uma ceia para os seus maridos.

Eu disse, “Não merecem que uma bala limpa as atravesse.” Está certo. Eu disse,
“São mais baixas que animais para fazerem uma coisa dessas.”

E eu, quando tinha dezassete anos, dezoito anos de idade, eu via uma menina a
passar na rua, eu atravessava para o outro lado. Eu dizia, “Essa víbora mal cheirosa,”
veja. E eu odiava-as mesmo. Mas quando eu recebi Deus no meu coração, Deus fez-me
saber que Ele tem algumas jóias ali. Ele tem algumas senhoras verdadeiras. Nem todas
se vão corromper assim. Graças a Deus por isso.

85 Quando eu estive em África, quando estive na Suíça, quando estive em Roma,
colocaram-me esta questão, “Hei.  Diga, irmão Branham, não têm nenhuma mulher
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decente em toda a América? Todas as canções que chegam aqui falam de alguma coisa
suja sobre as vossas mulheres.”

Eu disse, “Isso são as Americanas. Mas nós temos outro reino lá em existência. É o
reino de Deus. Essas são senhoras até à raiz.”

86 São, a Bíblia disse, em… o profeta disse… creio que foi no capítulo 5 de Isaías, não
tenho a certeza. Seria o capítulo 5 ou 6 ali, a falar, “Bem-aventurada essa filha de Sião
que escapará nesse dia de todas essas coisas.” Como ela andaria na rua, teria as meias
para baixo; ia abanar-se enquanto andava, abanava-se assim e as coisas que ela faria.
Exactamente da forma que elas  fazem agora,  perfeitamente.  Vestem roupas como
homem, que é uma abominação para Deus.
87 Eu vi uma sociedade religiosa há pouco tempo atrás, iam ter uma espécie de festa
que têm todas as noites. E estas mulheres iam todas com estes corsários… ou como é
que chamam àquelas coisas? Não são calções, mas os outros. Sim, “pedal pushers”
[calças mais subidas, abaixo do joelho - Trad.], ou essas coisas aí. Eles precisam que lhe
empurre os pedais, muito bem. Irmão, isso é uma tábua deste tamanho. Está certo.
“Pedal” vem de “pedestre.” Isso é nos pés. E é exactamente o que eles precisam. Está
certo. Mas, oh, você diz, “Bem, agora eu acho que é mais decente se uma mulher usar
isso do que uma saia.”

Deus disse, “É uma abominação aos seus olhos uma mulher usar uma roupa…” E
quando uma mulher corta o seu cabelo como um homem… Deus quer que uma mulher
se pareça com uma mulher, se vista como uma mulher, se comporte como uma mulher.

88 E Ele não quer que um homem ande com grandes suíças suspensas assim e como
um pato atrás da sua cabeça assim. Ele quer que ele se pareça com um homem. Sim,
senhor.  Bem,  eles  vestem-se  de  forma  tão  feminina  que  mal  sabem  a  que  sexo
pertencem.

É uma pena, estes beatnicks [movimento dos anos 50 caracterizado por uma forma
peculiar de vestuário - Trad.] e tudo o resto que temos hoje. Não admira que estejamos
a viver no tempo do fim. Não resta mais nada a este mundo a não ser Deus a derramar
a Sua ira sobre ele e queimá-lo. É só isso. Um Deus justo e santo não pode fazer nada
mais que isso.

Eles  rejeitaram o  sangue  de  Jesus  Cristo.  Eles  fizeram para  si  dogmas.  Eles
entraram numa organização. E o velho… um velho e santo padre com o seu… o velho
celibatário com o seu colarinho dobrado, vem e diz-lhes, “Meus abençoados filhos.” Não
significa mais do que uma porca a dizer isso.

Eu estou a dizer-lhe que aquilo que nós precisamos hoje é voltar à Bíblia e ao
Espírito Santo, irmão, e ao poder do Cristo ressurrecto para voltar à igreja a operar
sinais e prodígios e milagres. Amém! Esse é o evangelho. Sim.

89 Produzidos… Assim… Sim, está certo, foi isso. O reavivamento fez algumas coisas
boas, esse reavivamento. Mas não produziu o Espírito Santo. Não produziu isso até esta
era de Laodicéia, na era Pentecostal. Mas fez uma coisa. Este reavivamento fez algumas
coisas  que  Ele  disse,  “Não  deixem que  morra  agora.  Fortaleçam-no,  continuem a
acrescentar a isso.” Vê?

Produziu uma Bíblia gratuita para as pessoas novamente. A era Luterana trouxe
uma Bíblia gratuita. Eles fizeram a impressão e começaram a dar a Bíblia ao mundo.
Que Deus abençoe os Luteranos por isso. Sim, senhor. Eles voltaram a colocar a Bíblia
nas mãos dos leigos novamente. Era só para os sacerdotes. Nunca tinham de olhar para
ela, porque foi isso que o papa tinha dito. Ele era o deus, por isso, qualquer coisa que
ele dissesse, o assunto estava encerrado.
90 Assim agora, o reavivamento Luterano, o que… eles queriam fortalecer.

Agora você tem a Bíblia na sua mão. Agora leia-a! Creia nela! Não a coloque na
prateleira, nem diga, “Bem, nós temos uma Bíblia.” Isso não vai  servir  de nada ali
colocada.  Há  muitos  Luteranos  no  Pentecostes  hoje,  colocando  a  Bíblia  de  lado  e
tomando  aquilo  que  outra  pessoa  qualquer  diz  sobre  isso.  Irmão,  leia  a  Palavra!
“Examinai as escrituras, porque são elas que de mim testificam,” disse Jesus. “Cuidais
ter nelas a vida eterna.” É isso que se tem de fazer - ler a Palavra.

Agora, Ele disse, “Guarda isso e não deixes que isso se perca.”
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91 E outra coisa que Ele quis que eles se firmassem nisso, que tinham uma pouca
força restante neles, era… O reavivamento Luterano, a segunda coisa que fez, foi trazer
a  doutrina  da justificação à  luz.  Os Católicos  não tomam a justificação.  É  a  igreja
Católica… Tal como aquele padre, eles tiveram de lhe cortar a transmissão aqui há
algum tempo atrás. Ele disse, “Não há outra salvação a não ser na igreja Católica.” A
salvação está em Cristo - não está na igreja Católica, não está na igreja Protestante.
Está em Cristo - a salvação.

Mas os Católicos crêem… Eles não se interessam com aquilo que a Bíblia diz. É
aquilo que a igreja diz, veja. Não se consegue falar com eles, porque não há forma. Não
há forma de falar com eles. Eles não se interessam. Eles têm… Eles falam consigo sobre
o  catecismo deles,  qualquer  coisa  assim.  Mas  quando  se  trata  da  Bíblia,  eles  não
prestam atenção; é aquilo que a igreja diz.

92 Jesus disse, sobre isto mesmo, Jesus mesmo disse que se algum homem tirar ou
acrescentar a isso Ele tiraria a sua parte do livro da vida. Jesus disse, “Seja toda a
palavra do homem mentira, e a minha verdade. Os céus e a terra passarão mas a minha
palavra nunca passará.” Está certo? Oh, aí está, irmão. Eu sou um crente na Palavra de
Deus. Está certo.

E não é só essa Palavra que Deus fala ali, depois eu peço ao Pai celestial que me dê
o Espírito Santo para confirmar essa Palavra, para fazer com que Cristo viva em mim -
para que eu saiba que tenho vida eterna. Não é porque eu mereça; mas porque a Sua
graça me tem dado isso. Essa é a pedra. “Sobre esta pedra edificarei a minha igreja,”
disse Ele.

93 Muito bem, justificação. Muito bem.

A questão era que depois de já terem trazido algo que não deviam deixar morrer -
que era terem a Bíblia nas suas mãos novamente. Os Luteranos fizeram isso. E mais
uma coisa, eles têm a doutrina da justificação pela fé. Foi isso que Lutero ensinou.
Todos sabem isso. Essa foi a sua doutrina. A justi… Não consegue ver como é perfeito?
Depois veio Wesley com a santificação. Depois aqui vem o Pentecostal com o baptismo
do Espírito Santo. Perfeitamente.
94 “Agora tens algumas coisas. Guarda-as agora e não deixes que morram. Se não
guardares isso, virei a ti  rapidamente como um ladrão e vais voltar à denominação
novamente.”  E foi  o  que eles fizeram, exactamente.  Voltaram para lá.  “Vais  voltar
novamente  aos  Nicolaítas,  porque  vais  voltar  para  a  denominação.  Guarda  isso.
Continua a ler essa Bíblia e guarda a justificação e continua a avançar.”

Mas houve um pequeno remanescente que surgiu ali, um pequeno remanescente.
Depois do primeiro que surgiu, Lutero, e depois veio Zwingli e continuou; Calvino, e
continuou e assim por diante, até Wesley. Mas houve um pequeno remanescente que
surgiu ali que ensinou a santificação. E da santificação surgiu um pequeno remanescente
que foi até ao Espírito Santo. Veja esse pequeno remanescente por ali a manter isso
vivo. Muito bem.
95 Mas em terceiro lugar, eles trouxeram tantas formas pagãs de doutrina com eles…
com isso: tal como denominações; o falso baptismo (Agora eles vêm aspergir e assim
por  diante,  e  Pai,  Filho,  e  Espírito  Santo);  eles  trouxeram  o  catecismo.  Tinham
verdadeiramente… encaixaram verdadeiramente o nome… com o que Jesus disse aqui,
“Tens um nome de que vives, mas estás morto.” Está correcto. Muito bem.

96 Em quarto lugar,  é verdade que a Reforma eliminou muitas das suas relíquias
polidas e os rituais e assim por diante. Mas falhou - na igreja, na restauração ao trazer a
reforma - falhou em restaurar o ensinamento do evangelho completo com sinais que se
seguiam.

A igreja Luterana nunca teve isso. Eles nunca tiveram isso e nunca tiveram isso na
era de Wesley. Eles só tiveram isso no final desta era de Laodicéia. Agora, quando nós lá
chegarmos,  eu  vou voltar  às  Escrituras  e  vou mostrar-lhe  exactamente  como eles
prometeram isso. Eles não tinham… não restauraram o reavivamento do Espírito Santo.

97 Eles afastaram-se dos ídolos e… Eles afastaram-se dos ídolos,  é verdade. Eles
tiraram os ídolos da igreja - Maria e José e Pedro e Paulo e todos eles. Eles afastaram-se
dos ídolos, mas não se voltaram para o Cristo ressurrecto. Lutero afastou-os dos ídolos,
mas foi mais para uma política, ou para uma denominação, ou para uma organização -
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para formarem outra organização, uma imagem como a primeira e para tentar fazer
com que aquilo crescesse pela denominação.

E eles ainda continuam a lutar. Os Metodistas ainda querem que todos os Baptistas
sejam Metodistas.  E todos os Luteranos querem que todos os Baptistas e todos os
Metodistas sejam Luteranos. Os Pentecostais querem que todos os Baptistas, Luteranos
e tudo o resto sejam Pentecostais. Veja, continuam a acrescentar à vossa denominação.

Mas esse não é o programa de Deus em primeiro lugar. O programa de Deus para a
restauração era trazer de volta aquilo que existia desde o princípio.

98 Veja. Ressuscita isso. Se este livro cair ao chão… Agora, ao tomar outro livro que
assuma o seu lugar, isso não é restauração, ressurreição. Você tem de trazer o mesmo.
Amém. Assim a igreja morreu ao longo das Eras das Trevas e tornou-se completamente
pagã aqui, depois a restauração… Essa é uma reforma, reformar. Mas ser reformado, e
nascer de novo, são duas coisas diferentes. Vê? Eles trouxeram a reforma, ao reformar,
ao afastar-se de muitos dos seus ídolos e assim por diante, mas ainda assim eles nunca
trouxeram de volta o Espírito Santo à igreja. Oh, bendito o nome do Senhor! Irmão,
irmã, consegue ver?

Eles nunca trouxeram o Espírito Santo de volta, porque aquele que realmente traz
a verdadeira luz do evangelho (coloca o seu chapéu agora), aquele que traz a verdadeira
luz do evangelho é o anjo da igreja aqui. Agora vamos ver isso no Domingo.

99 Agora, eles vão ter luzes sobre luzes e luzes Cristãs, mas vão todas voltar a essa
organização.

Mas  virá  um que  se  vai  levantar  contra  ela.  Sim,  senhor!  E  ele  vai  tirar  um
remanescente ali com toda a certeza como eu estou neste púlpito. Está certo. E ele vai
voltar directamente ao princípio. E eu vou ver as Escrituras do Velho Testamento e do
Novo Testamento e vou provar-lhe que ele vai fazer isso - o anjo da igreja de Laodicéia.
Está certo, vai voltar directamente ao original e ressuscitar isto aqui novamente. E a
ressurreição vai chegar ao dia deste aqui. Está certo.
100 Mas  Lutero  tirou  a  igreja,  “os  que  escaparam,”  escapou  -  um  passo,  santi…
justificação. Aquela que escapou: você tirou um pé do paganismo. Está muito bem. Da
próxima vez vai tirar os dois pés. É tudo. Tal como…

Já reparou na Bíblia, havia água que vinha da parte de trás do Templo? E ele disse
que viu água até aos seus joelhos; depois a água estava até à cintura e a seguir foi até
à cabeça. Mas quando foi até à sua cabeça, ele teve de chegar a um lugar onde pudesse
nadar, veja. Ele tinha de nadar. Assim estamos a chegar a um lugar agora, é nadar ou
afogar. É só isso. Aquilo vai afogá-lo e levá-lo para longe, ou vai trazê-lo para dentro, de
uma vez. Assim, é nadar ou afogar! Aleluia!

Oh, eu estou tão contente pelo Espírito Santo. Você não está? Estou tão contente
por poder dizer que sou um deles.

Eu sou um deles… (Qual deles? Não é este, não é aquele, nem
aquele.)

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.

101 Não soa bem? Ouça:

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.

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.



A Era Da Igreja De Sardes 21

Eles vão aos seminários? Não. Alguns deles nem conseguem escrever o seu próprio
nome. Está certo. Pedro não sabia. A Bíblia disse que ele era um homem ignorante e
iletrado, ele e João. Mas tiveram de ter cuidado com eles,  porque sabiam que eles
tinham estado com Jesus.

Ainda que estas pessoas possam não aprender (instruídas),
Ou gabar-se de fama mundana (“Oh, bendito Deus, eu tenho

tantos assim e assim.”),
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, 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.

102 Não está contente por isso? Tão contente por ser um deles. Eu preferia ser um
deles do que qualquer outra coisa que eu conheça. Oh, eu preferia ser um deles do que
ser o presidente dos Estados Unidos, ou ser o rei do mundo.

Se o Senhor Jesus viesse aqui, e dissesse, “Eu vou mandar-te outra vez para os
vinte anos de idade e vou fazer-te supervisor, ou rei, sobre o mundo inteiro e vou dar-te
dez mil anos de vida sobre esta terra, vais ficar com vinte anos de idade - nunca vais ter
um dia de doença, uma dor de cabeça e vai ser tudo alegre e assim e o rei de toda a
terra,  vais  viver  dez mil  anos;  ou,  preferes ser  um deles  e  ter  de lutar  como tens
lutado?”, eu diria, “estou tão contente por poder dizer que sou um deles.”
103 Passados dez mil, depois o que acontece? Mas isto é eterno. Como é que isso veio,
irmãos? Oh, tem sido… veio pelo sangue. Está certo. Veio de muito longe e veio por
Deus feito carne e que habitou entre nós:

Numa manjedoura há muito tempo, eu sei que é assim,
Um bebé nasceu para salvar os homens dos seus pecados.
João viu-O na margem,
O Cordeiro para todo o sempre
Oh, Cristo, o crucificado do Calvário.

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

A mulher no poço,
Ele contou-lhe todos os seus pecados, (Ele é o mesmo ontem,

hoje, e eternamente).
Como ela tinha cinco maridos naquela altura.
Ela foi perdoada de todo o pecado,
E uma paz profunda veio no interior;
Ela clamou, “Vinde ver esse homem da Galileia!”

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

Um publicano foi orar no templo ali um dia,
Ele clamou, “Ó Senhor, sê misericordioso para comigo!”
Ele foi perdoado de todo o pecado,
E uma paz profunda foi colocada no interior;
Ele disse, “Vinde ver este homem da Galileia.”
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(Eu gosto disso, e você?)

O coxo foi feito para andar,
O mudo foi feito para falar.
Esse poder foi falado com amor sobre o mar;
E o cego voltou a ver,
Eu sei que só podia ser
A misericórdia desse homem da Galileia.

Oh, eu amo esse homem da Galileia, da Galileia,
Porque Ele tem feito tanto por mim.
Ele perdoou todos os meus pecados,
Colocou o Espírito Santo no interior.
Oh, eu amo, eu amo esse homem da Galileia.

104 Não gosta muito disso? Oh, bem! Este bom evangelho do Espírito Santo, oh, como
eu gosto muito disso! Eu amo-O de todo o meu coração. E estou tão contente esta noite
por ser contado como um deles e nós estamos juntos como irmãos e irmãs. Baptistas,
Metodistas, Pres… Católicos, Presbiterianos, seja o que for, Deus tirou-nos de todo o tipo
de vida e trouxe-nos aqui a este grande companheirismo do Espírito Santo.

Sem pertencer a nenhuma denominação (o que eles fazem diz respeito a eles),
mas nós estamos num reino místico. Nós estamos baptizados no corpo místico de Jesus
Cristo pelo Espírito Santo. Quem está? Metodista, Baptista, Presbiteriano e todo aquele
que queira: que venha. E Jesus disse, “Todos os que o Pai me deu virão a mim. Nenhum
deles se perderá, e eu os levantarei novamente no último dia.” Oh, bem!

Nós costumávamos cantar uma canção antiga no altar aqui. Não sei se podemos
cantá-la  ou não.  “Espaço,  espaço,  sim, há espaço.  Há espaço na fonte para mim.”
Gostam dessas canções antigas assim? Dêem-nos o tom, alguém, se alguém souber
como começar. Onde está a nossa pianista? Ela está aqui? Ou o… Irmão Teddy, ou
algum deles está aqui? Oh, bem! Não o vejo em lado nenhum.

Há espaço, há espaço, sim, há espaço,
Há espaço na fonte para ti;
Há espaço, há espaço, sim, há espaço,
Há espaço na fonte para ti.

105 Gostam dessas canções antigas? E eu gosto desta também:

Lá na cruz onde o meu Salvador morreu,
Lá onde clamei pela purificação pelo pecado;
Oh, ali ao meu coração foi o sangue aplicado;
Glória ao Seu nome!

Glória ao Seu nome (O Seu precioso nome)!
Oh, glória ao… (Vamos fechar os nossos olhos agora e vamos

cantar.)
Oh, ali ao meu coração foi o sangue aplicado;
Glória ao Seu nome!

Estou tão maravilhosamente salvo do pecado,
Jesus tão docemente permanece no interior,
Lá na cruz onde Ele me tomou;
Glória ao Seu nome!

Glória ao Seu nome (esse precioso nome)!
Glória ao Seu nome (precioso nome)!
Oh, lá no meu coração foi o sangue aplicado;
Glória ao Seu nome!

Agora enquanto cantamos este próximo verso, cumprimente alguém à sua frente,
atrás de si, ao seu lado.

Venha a esta fonte tão rica e doce;
Lance a sua pobre alma aos pés do Salvador;
Oh, lance-se hoje, e seja completado;
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Glória ao Seu nome!

Glória ao Seu nome (esse precioso nome)!
Glória ao Seu nome!
Oh, lá no meu coração foi o sangue aplicado.
Glória ao Seu nome!

Oh, eu gosto muito disso. E vocês?

Glória ao Seu nome (precioso nome)!
Glória ao Seu nome!
Oh, lá no meu coração foi o sangue aplicado.
Glória ao Seu nome!

Oh, bem! Estou tão contente por isso, e vocês? Estou tão contente por poder vir a
esta fonte tão rica e tão doce, para lançar a minha pobre alma aos pés do Salvador.

106 Eu lembro-me de um dia quando era um rapazinho, com cerca de dezoito anos de
idade, a fugir do Senhor. Eu fui para o Oeste. O meu pai andava a cavalo e eu queria
sair e domar cavalos. Havia algo faminto no meu coração. Oh, digo-vos! Fui ter com o
pregador Baptista. Ele disse, “Levante-se e diga «Jesus é o Filho de Deus.» Nós vamos
colocar o seu nome no livro.”

Isso não me satisfez. Onde quer que eu fosse, alguém… Um Adventista do Sétimo
Dia, fui ter com ele - um bom homem, o Irmão Barker, um bom irmão. Ele disse, “Billy,
venha  e  aceite  o  sábado  do  Senhor.”  (Já  aceitei  agora.)  Mas  ele  disse,  “o  dia  de
sábado.”

E eu pensei, “Oh, bem! Isso ainda assim não parece ser…”

107 Eu fui para o Oeste e pensei… Vamos lá bem acima naquela noite. Nós estávamos a
rodear o gado. E você sabe, tira a sua sela e o seu saco de campismo e coloca-os no
chão;  e  usava  a  sua  sela  como almofada.  E  eu  estava  deitado  de  costas  debaixo
daqueles pinheiros naquela noite. E eu estava na vigia de dia e assim os rapazes da
noite tinham ido buscar o gado.

E havia um homem velho chamado “Slim” do Texas. Ele tinha ali uma guitarra e
estava a tocar: “Glória ao Seu Nome.” E outro homem ali tinha um pente com uma folha
de papel, a soprar por ali. [O irmão Branham sussurra, “Glória ao Seu nome.”] Eles
tinham cantado outras canções, baladas de cowboys e começaram a cantar essa “Lá na
Cruz.” Bem!

Eu virei-me, pus o cobertor por cima da minha cabeça assim. Eu olhei para longe,
você sabe. Parecia que aquelas estrelas estavam ali por cima, perto do topo daquelas
árvores e daquelas montanhas. Naquele velho sussurro eterno daqueles pinheiros eu
consigo ouvi-Lo a gritar, “Adão, onde estás?”

108 Cerca de três semanas mais tarde, eu fui  a uma cidade e todos os rapazes se
embebedaram. E eu não bebia e tinha de os levar a todos para casa - amontoava-os no
carro de qualquer forma. Eles chegavam lá e disparavam para os pés uns dos outros e
tudo o resto - era perigoso no mínimo. Desenhavam ali uma linha recta e apostavam
cinco dólares em como conseguiam caminhar sobre ela; e não conseguiam caminhar
num  passeio  assim,  você  sabe.  E  era  assim,  até  que  ficavam  sóbrios,  depois  de
receberem o dinheiro.

E  eu  estava  ali  e  todos  eles  bebiam.  Eu  ia  para  o  parque  e  sentava-me.  Eu
pensava, “Bem, bem!” Há cerca de trinta e cinco anos atrás, ou… trinta e cinco, acho eu
- há trinta e cinco anos atrás. E eu sentava-me ali sozinho.

Phoenix [cidade no Arizona - Trad.] era um lugar pequeno naquela altura. Nós
vínhamos de Wickenburg, ali. Eu estava ali sentado e veio uma menina Espanhola que
passava a namoriscar por ali; e eu, sentado ali  com este grande chapéu deitado de
costas. Ela passou e deixou cair este lenço, você sabe.

Eu disse, “Hei! Deixaste cair o teu lenço.” Não estava interessado.

109 Eu ouvi um barulho ao fundo da rua ali, e fui lá. E estava lá um rapaz, convertido
daqueles rodeos ali - com marcas por toda a cara e as lágrimas a correr pela face ali, a
tocar uma guitarra, a cantar, “Glória ao Seu nome!” Oh, bem! As lágrimas a correr pela
sua face, ele parou e disse, “Irmãos, vocês não sabem o que isto é, a não ser que
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recebam este maravilhoso Cristo. Glória ao Seu nome!”

E eu tirei aquele chapéu e lá fui eu! Oh, bem! Você não se consegue esconder Dele.
É melhor sair e confessá-Lo. Oh, Ele é maravilhoso. Sim, é.

Estou tão maravilhosamente salvo do pecado,
Jesus tão docemente permanece no interior (permanece no

interior),
Lá na cruz onde Ele me tomou;
Glória ao Seu nome!

Glória ao Seu nome!
Glória ao Seu nome!
Oh, lá no meu coração foi o sangue aplicado.
Glória ao Seu nome!

Oh, venha a esta fonte tão rica e doce:
Lance a sua pobre alma aos pés do Salvador;
Oh, lance-se hoje, e seja completado;
Glória ao Seu nome!

Agora, vamos inclinar as nossas cabeças. Levante as suas mãos agora:

Glória ao Seu nome (glória, glória)!
Oh, Deus, precioso nome!
Lá no meu coração foi o sangue aplicado.
Glória ao Seu nome!

110 Glória a Deus! Vamos ficar de pé. Só um minuto. Vamos esperar, esperar. [Uma
irmã fala  noutra língua.  Um irmão dá uma interpretação: “Sim, meu povo,  eu falo
convosco esta noite  enquanto vos reunis,  como me tenho movido sobre os  vossos
corações esta noite e trespassei a vossa alma pelo meu Espírito e pela minha Palavra.
Eu  falo  mais  uma  vez,  meus  filhos.  Sim,  os  dias  que  estão  à  vossa  frente  serão
grandiosos para aqueles que declararem seguir-me, diz o Senhor. Porque eu digo que
farei brilhar sobre o vosso caminho muitas coisas da minha Palavra.”

“Eu vos digo, meu povo, que se vos propuserdes seguir-me, então eu vos darei a
sabedoria do entendimento nestas coisas. Porque enquanto eu olho no vosso meio esta
noite, eu vejo que há nos corações de alguns, diz o Senhor, que há alguns esta noite,
vos digo, que estão perturbados quanto àquilo em que devem crer.”

“Mas, meu povo, esta noite eu vos falo. Não fiqueis desencorajados. E não saiam
deste lugar, digo eu, com um coração abatido e uma má atitude em relação a estas
coisas.  Porque  eu  vos  digo  que  se  olharem para  o  Senhor,  eu  digo  que  vos  darei
entendimento e lidarei convosco como faria com um filho. E vos trarei à luz destas
coisas.”

“E eu digo que vos aperfeiçoarei como meu povo, e vos falo, meus filhos e filhas,
esta noite, enquanto saem deste lugar. E enquanto vão para muitos lugares de onde
vieram, podem tomar esta luz digo eu, e ser uma testemunha a muitos povos? Porque
eu digo que por todo o mundo esta noite há trevas e confusão. Mas eu falo com os meus
servos, diz o Deus Todo-poderoso, que a hora vem sobre vós. Sim, eu vos digo, meus
servos, que nesta noite levantem a luz da minha verdade do evangelho. Sim, declarem a
minha santa Palavra ao meu povo para que possam ser libertados de todas estas coisas,
diz o Senhor.”]

Agora, se houver alguém que não sabe o que aquilo foi, isso é o Pentecostes, o
Espírito Santo a falar. Jesus disse, “Ide a todo o mundo, pregai o Evangelho. Estes sinais
seguirão aos que crêem. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos,
sararão.” Todas estas coisas de que Ele fala, acontecerão.

Oh, estou tão contente. Vê o Espírito Santo a chegar, a confirmar essa Palavra?
Uma luz, leve-a. Não duvide. Receba e Ele vai tratar consigo como a um filho e vai
cuidar de si. Não é doce, vindo do Espírito Santo? - o Espírito Santo sobre nós.

Eu lembro-me que uma vez na Bíblia, eles não sabiam de que forma a coisa estava
a vir. O inimigo estava a vir e o Espírito Santo desceu sobre uma pessoa assim e disse-
lhes exactamente onde ir. E eles foram lá e Deus confundiu o outro exército e guiou-os.
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Está certo. Oh, nós ainda vivemos nos dias da Bíblia, não vivemos? Amém. Sempre,
enquanto o Espírito Santo está ali.

111 Oh, vamos ficar de pé enquanto cantamos:

Leva tu contigo o nome de Jesus (lembre-se da mensagem),
Filho de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto.
Leve-o onde quer que for.

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

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Como um escudo contra toda a cilada;
Quando as tentações o rodearem,
Sussurre esse santo nome em oração.
(Glória a Deus!)

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

112 Ouça esse verso agora:

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Como um escudo contra toda a cilada;
Quando as tentações o rodearem,
Sussurre esse santo nome em oração.

Oh, vamos cantar novamente:

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Como um escudo contra toda a cilada;
Quando as tentações o rodearem,
Sussurre esse santo nome em oração.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora:

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

www.messagehub.info

Sermões de
William Marrion Branham

"… nos dias da voz...." Ap. 10:7


