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Obrigado, Irmão Orman, que o Senhor o abençoe. Bom dia, amigos. É bom estar aqui no Tabernáculo 
novamente esta manhã. E estava ali atrás a ouvir, enquanto entrava e ouvia a profecia a surgir na forma 
de falar em línguas, com a interpretação. E eu disse aos homens que aquela sala está cheia também, por 
isso eu disse, “Eu não sei, ainda não falei com este homem [Esse era o Irmão Higginbotham, se percebi 
bem], por muito tempo. Já passaram meses desde que o cumprimentei. Mas é exactamente disso que eu 
estou a falar o que ele disse esta manhã, exactamente o que eu estou a falar.” Ele não sabia. Eu não 
sabia até há pouco, o que eu ia falar. E é só isso, o que ele disse logo ali. Assim estamos contentes por 
saber que estamos reunidos no nome do Senhor Jesus e debaixo das Suas asas protectoras.

1

Agora, eu vejo que muitos estão de pé, o lugar está cheio e apertado e nós não gostamos de ver 
isto. E, assim que pudermos, vamos fazer isto diferente aqui, um tabernáculo maior. Agora, eu tenho de 
falar de Phoenix rapidamente.

2

Eu estive aqui no Domingo passado à noite e falei sobre o tema da “Comunhão” antes do serviço de 
comunhão. A comunhão não é tomar o pão, comunhão significa falar com, ter comunhão, falar com 
alguém.

E agora esta manhã, se eu me tornar um pouco extenso, ora, alguém troque de lugares com aqueles 
que estão de pé e vai ser muito apreciado, deixe-os sentar por um pouco. Eu estou preocupado com 
este tempo em que estamos a viver. Eu estou muito, muito preocupado. Quando eu vejo as coisas a 
acontecer que vejo a ocorrer, há algo dentro de mim que fica agitado. E eu quero levar o meu tempo e 
tentar…

Na mensagem desta manhã eu estou a falar sobre o tema da “Unidade.” E eu quero levar o meu 
tempo e tentar tornar isso… esclarecer perfeitamente como me for possível. E eu desejo as vossas 
orações enquanto estão reunidos.

3

E agora eu quero que abram, se tiverem uma Bíblia e quiserem ler comigo, no capítulo 1 de Hebreus, 
primeiro. E eu quero ler os primeiros três versículos do capítulo 1 de Hebreus, e depois Génesis 1:26 e 
27, para fazer a ligação. E ninguém pode dizer nada que seja proveitoso a não ser que Deus o ajude a 
dizê-lo. E isso vai de encontro com a mensagem desta manhã, também, da unidade das pessoas e Deus. 
Agora em Hebreus no capítulo 1, lemos isto.

Havendo Deus antigamente… falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos 
profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo… Filho, a quem constituiu herdeiro de 
tudo, por quem fez também o mundo.

O qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e 
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a 
purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da Majestade nas altura;

E agora em Génesis, no capítulo 1 e no versículo 27, 26 e 27, eu leio isto.

E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança; e 
domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a 
terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra.

E criou Deus o homem à sua imagem; à imagem de Deus o criou; macho e fêmea os 
criou.

Agora vamos inclinar as nossas cabeças só por um momento enquanto oramos. E eu tenho a certeza 
que há muitos pedidos numa audiência deste tamanho, assim talvez vamos apenas levantar a nossa mão 
para Deus, quem tem um pedido, e que por isto dê a conhecer que nós temos alguma coisa por que 
queremos orar. Que Deus conceda a cada um de vocês.

4

Senhor, nós reunimo-nos debaixo do telhado deste Tabernáculo e estamos gratos por termos o 
telhado sobre nós hoje, mas a nossa reunião foi por um propósito maior do que este. Nós sentimos que 
pela promessa de Deus nos reunimos debaixo das asas do Todo-poderoso. Que Ele, como uma galinha 
cobriria os seus pintos, nos protegeria de tudo aquilo que nós desejamos que Ele nos proteja. Que Ele 
nos cobriria e cuidaria de nós e nos daria hoje o pão de cada dia, tanto fisicamente como 
espiritualmente, para que possamos ter a força que sustém o corpo para andarmos sobre a terra e o 
poder sustentador do Espírito Santo para trazer a Palavra de Deus a um povo faminto. E para sairmos 
daqui com isso sobre os nossos lábios e nos nossos corações, com um azeite da unção tão fresco que 
seríamos capazes de dizer aos outros o dia em que estamos a viver e a condição do tempo. Deus, 
confiamos completamente em Ti. Não resta mais nenhum lugar para onde ir. Nós sentimos como Pedro, 
naquele dia quando Jesus disse, “Não quereis ir também?”
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Ele disse, “Senhor, para onde iríamos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna.” E é por isso que 
nos reunimos em Teu nome esta manhã, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. E nós oramos 
para que Tu tornes isto tão real para cada um de nós hoje que os nossos corações vão arder dentro de 
nós. As nossas almas vão ser fortalecidas, os nossos corpos curados, os nossos espíritos curados, as 
nossas almas renovadas, criadas segundo a forma que Deus quer para nós.

Pai, eu oro para que Tu dês força àqueles que estão de pé nas salas e à volta pelas paredes e no 
vestíbulo à volta. Eu oro para que Tu lhes dês força. E, sabendo que isto vai ficar na fita, que vai a 
muitos países diferentes, até às terras e às tribos da terra. E, Deus, nós confiamos completamente em 
Ti. Dá-nos a força e a palavra e a unção, para que possa ser da forma que Tu queres para nós nesta 
hora. Nós nos entregamos a Ti agora, o nosso ouvir, a nossa voz, a nossa atenção, tudo o que nós 
somos, nós entregamos a Ti, para que Tu Te movas em nós. Opera através de nós e manifesta a Tua 
grande presença connosco. Porque pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Amém.

5

A palavra unidade significa “ser um com.” Unidade, “unido.” E, agora, este é um grande tema e 
merece muito mais atenção do que eu sou capaz de dar e mais do que qualquer outra pessoa na terra 
podia ser capaz de dar. Mas eu gostava de vos expressar a minha opinião sobre isso, e, com aquilo que 
Deus nos vai dar. Agora, nisto, é doutrina de ensino. E para os irmãos que possam ouvir esta fita, eu 
confio que não será uma ofensa, mas será para fazer com que você tome isto com muita consideração, 
sob consideração, melhor dizendo. Para que estude em oração, com cuidado, e pese na balança da 
Palavra de Deus, para ver se é de Deus ou não.

6

Porque eu creio que essa é a forma como devíamos fazer sempre, pesar as coisas com a Palavra, 
porque a Palavra é a única coisa que vai ser capaz de permanecer. Jesus disse, “Tanto os céus como a 
terra passarão, mas a Minha Palavra não passará.” É por isso que eu creio nisso e creio que é o 
programa de Deus. Eu creio que essa é a obra terminada de Deus sobre a forma de palavra. Por isso, 
para que se alguma coisa fosse contrária a essa Palavra, não podia ser Deus ou o plano de Deus. Eu 
creio que é o programa. Agora, o Espírito de Deus na Palavra faz a Palavra viver, agir. Traz a Palavra à 
vida, como uma semente.

Agora, o primeiro homem e a primeira mulher no Jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com 
Deus, de tal forma que Deus podia vir em qualquer altura que Ele desejasse e falar directamente aos 
ouvidos de Adão e Eva. Agora, essa é a perfeita unidade, Deus e a Sua criação, Deus a falar 
directamente aos ouvidos de Adão e Eva. E eles estavam numa tão perfeita harmonia com Deus que eles 
eram um com Deus. Deus e a Sua família eram um.

7

Qualquer homem e a sua família, uma família correcta, boa, nobre, obediente é um com o outro, 
qualquer família. E se houver alguma coisa na família que os afaste, então não está certo, a família está 
quebrada algures. Eles deviam ser todos um, pai com a mãe, mãe com o pai, filhos com os pais, pais com 
os filhos, todos em acordo. E, quando você vê isso, você vai ver um quadro bonito.

Esse é o propósito de Deus. E o Seu propósito como Pai, supremo, era ser um com a Sua família, a 
família terrena, Adão e Eva. E a única forma de eles poderem ser um com a família, ou com Deus, era 
porque a natureza de Deus estava neles. Assim isso fê-los com a natureza de Deus neles, depois entre 
cada um deles e com Deus, eles tornaram-se todos um. Não é um belo quadro, Deus na Sua família, Pai 
sobre todos, supremo! Sem morte, sem tristeza, sem mágoa, sem nada, apenas alegria inexprimível; 
nunca estar doente, nunca ter um aborrecimento, apenas ser um com Deus! Que imagem! Porque, a 
própria natureza de Deus estava nestas pessoas. E por isso, o que elas fizeram foi seguir apenas em 
linha com Deus e Deus com eles fez deles um.

8

Agora, Jesus orou, em João, no capítulo 17 e no versículo 11, para vocês que anotam estes textos 
da escola Dominical. Eu tenho muitos esta manhã. João 17:11, Jesus orou para que a igreja e Ele fossem 
um como Ele e o Pai eram um. Para que a igreja, nós como membros do corpo de Cristo, fôssemos um, 
juntos, tal como Ele e o Pai são um. E naquele dia nós saberíamos que Ele estava no Pai… o Pai Nele, e 
Ele em nós, para que juntos fôssemos um. Que união, que unidade que seria, ver Deus na Sua igreja até 
que todo o membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e com Deus. Essa é a igreja por que 
Jesus vem. É quando a Sua oração será respondida, que nós vamos ser um.

9

E são as únicas bases de companheirismo que Deus tem estabelecido para Si e para a Sua igreja, é 
a unidade Dele no povo. Essa é a única base de companheirismo. E a única forma de você poder ter 
essa base é por uma união, ao estar unido com Ele para sempre. Tal como quando você se une com o 
seu marido, quando a mulher se une com o seu marido, é um voto até à morte. Agora, então quando 
você se une com Deus, é a mesma coisa que a igreja unida com Cristo, é até que a morte nos separe. E 
então se você nunca pecou nem fez nada de errado, você vai estar eternamente unido com Deus. E só 
a morte pode afastá-lo de Deus e não é a morte física, mas o pecado de morte. Pecado é morte e isso 
afasta-o de Deus. Assim, para estar unido com Ele no Espírito do Seu poder, é vida eterna, você está 
eternamente unido com Deus. Oh, eu quero chegar a isso daqui a pouco. Eternamente unido com o Deus

10
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eterno, perfeitamente em harmonia com Ele, perfeitamente unidos, uma igreja em que todos, tanto Deus 
como a Sua igreja, são um, unidos.

E se reparar como é que Eva se uniu com Adão, ela tornou-se parte dele. Deus, já reparou em 
Génesis 1:27, Ele criou o homem macho e fêmea, os criou. Agora, o homem era um… tanto macho como 
fêmea quando chegou a estar no espírito do feminino e masculino. Depois Deus tirou do seu lado uma 
costela. Já reparou que a parte do corpo era um subproduto, mas não o espírito? A parte do corpo da 
mulher era um subproduto, depois que a criação tinha sido terminada, Deus tirou do lado de Adão uma 
costela e fez uma mulher. Mas não o espírito, o espírito fazia parte de Adão, porque ele era tanto homem 
como mulher, espiritualmente falando, tanto masculino como feminino.

11

Agora, não vê o quadro maior? Nós, em carne, somos diferentes. Nós somos como um subproduto, 
um ser criado, pelo santo matrimónio. Mas em espírito nós somos filhos e filhas, não algum outro espírito, 
mas o Espírito do Deus vivo. Nós somos à Sua semelhança, na Sua unidade, na perfeita imagem do Deus 
vivo, porque nós tornamo-nos filhos e filhas. Não separados, mas o mesmo Espírito, o mesmo Deus, a 
mesma pessoa, unida em matrimónio para a eternidade. Veja como Deus planeou que nós não devíamos 
ser diferentes, mas devíamos ser Ele! Não algum outro ser de alguma outra tribo, mas uma verdadeira 
união e descendência do Todo-poderoso, feitos por uma santa união. Agora, o corpo vem da mãe e do 
pai, mas o espírito vem de Deus, Deus separando-Se a Si mesmo como Adão foi separado.

12

No dia de Pentecostes, vemos o Espírito Santo, a coluna de fogo, separar-se e pousar sobre cada 
membro daquela igreja, Deus a juntar-se! Então aquele grupo de pessoas reunidas, o que é que faz? 
Traz de volta o corpo unificado do Senhor Jesus. Juntando-se!

13

E hoje nesta grande separação que estamos a viver, as diferenças denominacionais e assim, é uma 
pena, que vergonha!

Unidos em matrimónio celestial para o Deus eterno, parte Dele, parte de Deus. Em carne eu tornei-
me Branham por causa do meu pai, Branham. Você tornou-se parte do seu pai e da sua mãe, mas em 
espírito nós tornamo-nos unidos com Deus, é parte de Deus. É por isso que o espírito não pode morrer. 
“Aquele que crê em mim tem a vida eterna. E à imagem do que ele é aqui na terra, e à sua semelhança, 
eu o levantarei nos últimos dias.” Não é um ser espírito, porque nós vamos ter um corpo como o corpo 
glorioso de Deus, o corpo glorificado do Senhor Jesus, ressuscitados nessa imagem.

14

Jesus disse, indo para a sepultura de Lázaro, “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em 
mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá.” Crê em mim, 
não crê comigo, mas crê em mim. Estar Nele, crer! “Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em 
vós.” Nele, crendo! Oh, bem! Espero que o Espírito Santo esclareça isso para si. Agora, vocês são o 
pequeno rebanho, é por isso que durante a semana, ao orar e ao pedir a Deus, eu escolhi este texto, 
para vos mostrar onde é que nós estamos. Crendo Nele. Você não pode crer Nele até que tenha entrado 
Nele ou até Ele entrar em si, então você está a crer Nele, então você tem vida eterna. Você está a crer 
Nele até receber vida eterna e a vida eterna é a vida de Deus em si, então você está a crer Nele.

15

“Vós em mim, eu em vós. Para que possam ser um, Pai, como Tu e Eu somos um. Deus em Cristo, 
Cristo na igreja, veja. ”Como nós somos um, assim eles são um.“ Então como é que vocês podem ser 
um? ”Se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós.“ Veja, permanecer! ”As minhas palavras em 
vós, então pedireis tudo o que quiserdes.“ Porque não é mais você, é a Palavra que está em si, e a 
Palavra é Deus.

Agora, a Palavra de Deus é uma espada. Hebreus, no capítulo 4, diz isso, Hebreus 4:12. Agora, é 
uma espada. E uma espada é perfeitamente inactiva se não estiver a ser usada por uma mão ou por um 
poder. Mas é necessária uma mão para segurar a espada. E é necessária a mão que segura esta espada, 
é a mão da fé.

16

Agora, essa mão de fé, depende da força que tem. Esta mão de fé pode ser forte o suficiente para 
fazer um buraco pequeno nas trevas e dizer, “Pela fé eu estou salvo.” Esse é um grande corte, mas, 
então, se essa é toda a força que aquela mão é capaz de fazer para segurar aquela espada, então é só 
isso que consegue cortar. Mas, se é uma mão forte, vai rasgar tudo o que o diabo possa colocar ali, vai 
fazer com que toda a promessa de Deus brilhe no poder da Sua ressurreição. Se é uma mão forte de fé, 
“Os dias dos milagres! Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente,” corta para abrir caminho. 
Depende do poder da mão atrás da espada.

E a espada é bastante afiada. Hebreus 4, disse, “É mais aguda que uma espada de dois gumes que 
corta tanto para a frente como para trás e chega até à medula e às juntas e discerne os pensamentos 
do coração.” Vai para além do físico, entra no domínio espiritual e pega nos pensamentos do coração e 
revela-os. O Espírito de Deus, a Palavra de Deus.

17

Agora, essa Palavra vai cortar ali se houver um braço suficiente atrás para a empurrar. Vai encontrar
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o seu lugar e abrir caminho para toda a promessa e vai dá-la a si, se apenas tiver um braço com força 
suficiente atrás. A espada, pegue nela com um braço de fé! Aperte com força, segure nela e avance na 
face do inimigo. Como é que aquele inimigo incircunciso pode estar na presença do Deus eterno? Assim, 
pegue na espada da Palavra e toda a promessa pertence-lhe. Pegue numa mão forte de fé, avance! Se 
precisar de cura, abra caminho com a Palavra, “Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” Se 
precisar de salvação, toda a promessa na Bíblia é sua. Está ali e Satanás está a tentar escondê-la, mas 
pegue na espada e abra caminho pelas trevas até que a luz de Deus brilhe sobre a sua alma e até que 
você tenha a promessa. Ele vai fazer isso.

Adão foi parte disso, ou, Eva foi uma parte de Adão, ela era carne da sua carne e osso do seu osso. 
E a união correcta é assim. E a união correcta da igreja é assim, espírito do Seu Espírito, palavra das 
Suas palavras. Nunca se desviando da Palavra, o verdadeiro crente não vai ceder em nenhuma palavra. 
Lembre-se, foi apenas uma palavra em que Eva cedeu, uma palavra. Mas o verdadeiro crente não vai 
ceder em nenhuma palavra. Vai manter a espada da fé com… em fé, melhor dizendo, a espada da 
Palavra e reclamar toda a promessa divina que Deus fez. É isso.

18

Eles foram exemplos de Deus para nós, o que nós devemos ser, eles, sempre presente, nunca 
falhando. Quando eles falavam, Deus respondia. Ele observava-os, diariamente. À noite, quando eles se 
deitavam para dormir, Ele observava-os. Durante o dia, Ele guiava-os, alimentava-os, amava-os, tinha 
comunhão com eles constantemente, a toda a hora. Eles eram à imagem de Deus e Deus estava neles. É 
isso que faz o companheirismo. É isso que faz a união, é Deus na Sua igreja. Essa é a união. Muito podia 
ser dito, tenho muitos lugares para ir. Unidos com Ele, é vida eterna. E a única forma de nos podermos 
unir com Ele é vir a cada porção da Sua Palavra. Está certo, tomar toda a promessa e crer.

19

Agora, Eva estava unida até que ela foi contra uma palavra, ou, duvidou de uma palavra, sendo 
verdade. Isso separou-a. Toda a palavra, “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra!” 
Assim nós podemos estar em Deus, unidos, porque Adão e Eva, antes da queda, antes de deixarem de 
crer na Palavra, foram um exemplo daquilo que nós podemos ser Nele. Estar unidos com Ele, é vida; 
estar separados Dele, é morte. Agora, se nós seguirmos os Seus mandamentos!

20

Nós sabemos que cometemos erros, mas você não deve olhar para isso. Não são os seus erros, 
porque você vai sempre tê-los. Mas, veja, é seguindo as Suas regras, seguindo aquilo que Ele disse para 
fazer. Tropeçar e cair não tem nada que ver com isso. Um verdadeiro servo, se ele tropeçar, ele vai 
levantar-se novamente. Se ele abanar, Deus volta a colocá-lo no caminho, enquanto ele estiver no 
caminho de dever. Mas se ele estiver fora do caminho de dever, Deus não está obrigado para com ele. 
Mas enquanto ele estiver no caminho de dever, Deus está obrigado para com ele, sabendo que ele é 
apenas um homem ou uma mulher. Ele está obrigado para com aquela pessoa enquanto eles estão no 
caminho de dever.

21

Agora, a igreja agora está comprometida com Cristo para o casamento. O casamento ainda não foi 
feito, será feito na ceia das bodas do Cordeiro. Assim, nós vemos que a igreja agora está comprometida, 
como um homem comprometido com a sua esposa. O que é que ele faz enquanto estão comprometidos? 
Ele dá todo o tipo de coisas, envia-lhe presentes, fá-la sentir-se bem. Bem, isso é o que Cristo está a 
fazer com a Sua igreja. Ele está a enviar-nos presentes do Espírito. Como é que você pode estar 
comprometido então quando você está a negar que estes presentes existem? São os sinais do amor. É o 
sinal de Deus para a igreja. Jesus disse isso, “Estes sinais seguirão os que crêem.”

22

Agora, tenha essas coisas em mente. A igreja deve crer em toda a palavra, em toda a promessa, em 
toda o jota e reclamar isso para si mesma e exercitar-se nisso. Se eu estivesse comprometido com uma 
menina e eu fosse um homem solteiro e eu lhe enviasse alguma coisa, um anel de compromisso e ela não 
o usasse, então isso mostra que ela não acredita em mim. Ela não quer ser a minha noiva. E se Cristo 
envia à Sua igreja os presentes que Ele prometeu e eles recusam-nos e dizem, “isso não é assim,” eles 
não querem ser a noiva de Cristo. Eles estão desposados com outro amante e não com Cristo, o noivo. 
Assim a verdadeira igreja mantém a promessa e mantém tudo e aceita os presentes que Deus lhes envia. 
Muito bem.

23

Agora, os primeiros seres humanos afastaram-se do companheirismo de crer em Deus, ao deixarem 
de crer na Sua Palavra e ao ouvir uma mentira do diabo. Agora, essa é a primeira coisa que tirou o 
companheirismo nesta união maravilhosa. Agora veja, Adão e Eva numa posição em que nunca morriam, 
numa posição em que nunca envelheciam, nunca ficavam doentes, nunca tinham uma preocupação.

24

Você diz, “Eu gostava mesmo de poder ser assim.” Deixe-me… Eu tenho notícias para si, você está 
na mesma posição. Deus coloca isso para toda a criatura na terra, na mesma posição.

Qual foi o acordo? “Se cumprirdes as minhas palavras! Se a minha Palavra… se cumprirdes, crerdes e 
agirdes!” Mas da primeira vez que Eva deixou de crer, tirou uma palavra daquilo que Deus disse, isso 
rompeu o companheirismo com aquela grande união. E no minuto em que a igreja não crê em qualquer 
palavra  da  Bíblia  de  Deus  e  coloca-a  noutro  lugar  qualquer,  então  eles  rompem  esse  maravilhoso

25
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companheirismo que lhes foi oferecido e ficam separados. E assim que ela fez isso, a morte foi colocada 
no seu corpo mortal. Não apenas no seu corpo mortal, mas no seu ser espiritual. Ela cortou a relação 
com Deus, no minuto em que ela deixou de crer. E nenhum homem pode crer… Aqui está! Nenhum 
homem, nenhuma mulher pode crer na mentira do diabo até que deixem de crer na verdade de Deus. 
Ninguém pode crer na mentira do diabo até que deixe de crer na verdade de Deus. Assim, veja, Eva, 
Adão, onde isso nos coloca esta manhã.

Agora vamos pensar seriamente, porque nunca mais vamos ser capazes de pensar depois disto, 
depois desta vida mortal terminar. Você pensa agora. Você não pode escolher depois disto, você deve 
escolher agora, porque este é o dia da escolha, fazendo a sua escolha. Agora ela… uma palavra, não 
foram os Dez Mandamentos, apenas uma palavra, ela questionou Deus porque lhe foi apresentada 
naquela luz, que aquela palavra era questionável. A Palavra de Deus não pode ser questionada, Ele quis 
dizer aquilo que Ele disse. Mas ela questionou porque lhe foi apresentado, “Oh, certamente que Deus 
não quis dizer isso.” Mas Ele quis dizer isso! Deus quer dizer toda a palavra que Ele diz. E não necessita 
de nenhuma interpretação particular, é apenas da forma que Ele disse.

26

Bem, diz você, “Como é que você sabe isso acerca da Bíblia?” Eu creio que o meu Deus tem guiado 
esta Bíblia, Ele cuida da Sua Palavra. Ele sabia que os ateus e os incrédulos se levantariam nos últimos 
dias, por isso Ele cuidou disso. Isto está exactamente da forma que Deus quis dizer. É da forma que está 
para nós agora. Agora nós devemos crer nisso. Uma palavra fora dali e nós perdemos o nosso 
companheirismo, vamos para a morte, separação eterna de Deus, tal como Adão e Eva. Nós devemos 
crer na verdade de Deus.

Deixe-me dizer isso novamente. Não deixe de crer em qualquer palavra da Bíblia de Deus. Mas não 
diga, “Sim, eu creio, mas…” Não, não há nada acerca disso. Você crê nisso, você aceita isso. Se deixar 
de lado, e disser, “Bem, a minha igreja não crê dessa forma,” então você não crê que é a Palavra de 
Deus e vai afastar-se na mesma condenação que Eva se afastou. Você separou-se do eterno quando 
teve hipótese de estar unido com Ele. Agora, lembre-se, isso não pode ser questionado, porque foi uma 
palavra, aquela, na Palavra de Deus.

27

E agora, se Deus tinha apenas algumas palavras ali que as pessoas deviam obedecer e naquelas 
poucas palavras uma delas foi mal interpretada, provocou a morte, olhe para as palavras que temos 
hoje! Vê? Nós devemos receber cada uma delas, firmar nelas e entrar nelas como promessas de Deus. E 
uma verdadeira esposa de Deus vai fazer isso, uma verdadeira esposa comprometida. Agora, eu espero 
que estas pequenas coisas desçam fundo agora para que as possamos captar.

28

Qual foi a primeira coisa que fez com que Eva desobedecesse à Palavra de Deus? Foi porque 
Satanás lhe prometeu mais sabedoria, “Serás sábia.” Agora, veja, a raça humana está sempre à procura 
de alguma coisa. E Eva estava à procura de mais sabedoria.

29

Agora vamos parar por um minuto. Não é essa a condição do mundo hoje? Eles querem mais 
sabedoria, uma classe melhor, uma instrução mais elevada, querem algo que seja diferente, mais 
sabedoria. Era isso que Eva queria. Mas deixe-me dizer isto também, que não há sabedoria que possa 
superar a de Deus, no entanto é de uma forma tão humilde que as pessoas perdem isso.

Satanás, como eu já disse muitas vezes, ele brilha, mas o evangelho arde. Oh, há uma grande 
diferença entre brilhar e arder. Hollywood brilha, mas a igreja arde com o poder e o amor de Deus. 
Hollywood brilha. Há uma grande diferença entre brilhar e arder. Nós não queremos brilhar. Nós queremos 
arder.

Hoje, é muito mau pensar isto, mas as igrejas tentam estribar-se no seu próprio entendimento, 
exactamente como Eva fez. Ela pensou, porque lhe foi apresentado, parecia tão real. Oh, não deixe de 
entender isto. Parecia tão real, algo que podia ser acrescentado ao que Deus disse. Parecia que ela ia 
ter uma coisa que Deus não lhe tinha dito até onde é que ela podia ir. Deus não lhe tinha dado a 
fronteira como Ele colocou no mar e não pode passar porque a lua trata daquilo. Ele pensou… Ela pensou 
que Satanás tinha alguma coisa na manga, como nós dizemos, em que ela podia continuar a estar na 
união com Deus e ainda assim ser mais inteligente, ela teria uma instrução melhor. Mas Deus tinha-lhe 
atribuído exactamente aquilo que ela necessitava.

30

E Ele atribuiu à igreja a mesma coisa. Não é uma alteração de um seminário, ou acrescentado ou 
mudado a partir de uma escola Bíblica. Mas é exactamente o que está escrito, e o “Assim diz o Senhor!” 
…não pode mudar! Mas as igrejas estribam-se no seu próprio entendimento. Elas acham que talvez seja 
um… que é algo definido para elas e é enganador.

Eu tenho de esperar aqui um minuto. O mundo inteiro está baseado nisso. Toda a economia deste 
país está baseada numa ideia falsa. Vou contar-lhe uma piada a meu respeito, não é uma piada, mas 
você sabe que todos nós amamos as nossas esposas, ou devíamos. E enquanto eu estava a ver um 
programa aqui há algum tempo atrás lá no Oeste, foi há muito tempo atrás, há cerca de três anos atrás.
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E no meu quarto uma manhã eu levantei-me e havia uma televisão no quarto. E eu pensei, “Parece que 
está mau tempo.” E eu pensei, “Bem, às oito horas eles devem ter as notícias.” E eu peguei no manual, 
dizia as notícias a uma certa hora.

Eu liguei nas notícias e quando eu estava a ouvir as notícias, então eu reparei que a meio do 
noticiário eles interromperam para fazer publicidade a um tipo de produtos, um tipo de detergente. E 
dizia, “Você não tem de lavar mais os pratos, senhora. A única coisa que tem de fazer é colocá-lo na 
água e deixá-lo ali por uns minutos, tirá-lo e colocá-lo a secar, está feito.”

Eu pensei, “Vou ser um herói quando chegar a casa.” Eu apontei o nome, desta coisa. Eu disse, “Vou 
dizer à minha esposa, «Olha o que eu consigo fazer!»”

Assim eu fui e comprei uma garrafa desta coisa assim e assim e despejei tudo na água. Disse-lhe 
para continuar a varrer a casa, eu limpava por ela. Assim eu peguei no prato das crianças e limpei os 
restos e assim por diante e o ovo lá colado e pus na água e deixei estar por alguns minutos e peguei 
neles e coloquei-os ali. Havia tanto ovo neles como quando os coloquei lá. Veja, eu teria… A minha 
esposa teria perdido a confiança em mim naquela altura.

Veja, por que é que o país… Por que é que este país permite que as pessoas sejam enganadas? Não 
devia ser permitido ser dito assim. Isso devia ser ilegal. A publicidade dos cigarros modernos, que 
vergonha, “Ninguém tosse num comboio cheio,” todo o tipo de… Isso não devia ser permitido. O que é 
que isso está a fazer? Está a enganar. Há morte em cada um deles. Há morte na bebida de whiskey, 
(violação, assassínio, demência) na garrafa. Mas no entanto é permitido colocar nos nossos programas e 
publicitar como “O tipo que o avô bebia. Mais alegria na vida,” certos tipos de bebidas de cerveja e 
álcool. O que é isto? É enganador. Está a colocar algo na frente do público para se matarem com aquilo. 
E é-nos permitido fazer isso.

32

E deixe-me trazer isso novamente. E as igrejas através do dogma feito pelo homem, credos feitos 
pelo homem estão a apresentar uma grande fachada às pessoas e elas estão a cair nisso, que é morte. 
Nenhuma igreja vai limpar a sua alma. Nenhum credo consegue limpar a sua alma. Só o sangue de Jesus 
Cristo pode purificar a sua alma, o remédio de Deus, está seguro. Assim é apenas falso, mas as pessoas 
estribam-se no entendimento do sábio e morrem através disso. E as pessoas hoje estão a estribar-se no 
entendimento dos credos e das denominações e milhões como porcos no matadouro estão a abrir 
caminho para um poço sem fundo do inferno. Que pena. Não nos é permitido estribarmo-nos nos nossos 
próprios entendimentos. Não podemos tentar.

33

Você diz, “Será que o concílio dos homens não seria capaz de dizer mais sobre isso do que uma só 
pessoa?” Não se essa pessoa fala a Palavra de Deus. Houve quatrocentos profetas uma vez que vieram 
perante dois reis e estribaram-se no seu próprio entendimento. Mas houve um que permaneceu com a 
Palavra de Deus e foi provado que ele estava certo, Micaías. Depende se é a Palavra de Deus. Qualquer 
coisa contrária à Palavra está errada, entra a morte. Nenhuma sabedoria consegue superar a sabedoria 
de Deus. Ele é o mais inteligente entre todos os inteligentes. Ele é a fonte. Ele é o único recurso de 
sabedoria. Toda a palavra do homem é loucura e mentira, excepto a de Deus, se for contrária à de Deus. 
Agora, se a pessoa está a falar a Palavra de Deus, então não é mais a palavra do homem, é a Palavra 
de Deus. Veja, não é o entendimento do homem.

34

Satanás vai fazer-lhe todo o tipo de promessas, mas ele não tem nada para lhe dar, porque ele não 
tem nada. Ele não tem salvação. O que é Satanás? Qualquer coisa contrária à Palavra. Ele não tem 
salvação, ele não tem luz. O seu reino é trevas, portanto o fim dele é a morte. Trevas e morte são o 
reino de Satanás. “Irmão Branham, repita isso novamente. O que é o reino de Satanás?” Qualquer coisa 
contrária à Palavra de Deus.

35

Agora, isso está a ferir, mas é tempo de ferir, veja. O ramo, a árvore, se vai produzir, tem de ser 
podada. É tempo.

Qualquer coisa contrária aos preceitos de Deus, à Palavra de Deus, não é Deus. O que é isso, o que 
é o pecado? Justiça pervertida. O que é a morte? Vida pervertida. O que é o reino de Satanás? Qualquer 
coisa que está a preparar alguma coisa para assumir o lugar da Palavra, qualquer coisa, qualquer 
ensinamento. Uma palavra, só uma palavra. Você pode crer em tudo, Eva creu em tudo até àquela 
palavra. Aquela palavra foi tudo o que ela precisou para deixar de crer. Aquela palavra é tudo o que 
você precisa para deixar de crer.

Agora vamos olhar para isso. A única forma de permanecer no companheirismo divino era manter 
essa Palavra. Deus disse, “Farás isto. Não farás isto. Isto farás e podes fazer isto e isto. Mas isto não.” 
Agora, só um pouco de um mandamento que ela desobedeceu e começou tudo. Porque ela fez isso 
provocou toda a criança faminta que já existiu no mundo, toda a dor de morte, toda a tristeza, todo o 
aborrecimento. Ela fez isso logo ali. Que coisa horrível, deixar de crer na Palavra de Deus. Todo aquele 
que  geme de  dor  de  toda  a  morte  que  já  existiu  ou  que  existirá,  ela  provocou  isso  logo  ali.  Toda  a
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criancinha fora do casamento, ela fez isso logo ali, todo o filho nascido fora do casamento. Todo o 
pecado que já foi cometido, ela provocou-o logo ali ao manter toda a palavra menos um pequeno lugar 
aqui. Ela raciocinou. Ela apenas… ela não sabia… Ela sabia, mas ela apenas… Ela foi levada a fazer algo 
melhor porque lhe foi prometido que ela seria de uma classe melhor de pessoas, melhor sabedoria, ia 
saber mais sobre isso se fizesse isto. “Os nossos ministros são mais bem instruídos. Nós temos uma 
classe melhor.”

Não há nenhuma classe melhor de pessoas no mundo do que aqueles que cumprem a Palavra de 
Deus. Essa é a melhor. Essa é a única classe para onde Deus olha. Só mais um pouco e talvez Deus nos 
permita entrar nisso.

O seu reino não pode prometer nada a não ser a morte. É tudo o que ele tem. Ele é o autor da 
morte. Ele pode prometer mentiras porque ele é o pai das mentiras. Ele não lhe pode dar vida. Ele não 
lhe pode dar o céu, ele não tem céu para lhe dar.

37

Pense nisso! Uma palavra, ao deixar de crer em Deus por uma promessa do diabo ou das suas 
maquinações, uma palavra envia-o para o tormento. Foi assim que começou. E se Deus, na Sua 
misericórdia como Ele tem, enviou esta massa de inferno sobre a terra e provocou toda a criancinha 
faminta, todos os tipos de aflições e pessoas a morrer à fome e a morte na terra, por causa de uma 
palavra no princípio, será que Ele não podia ter cuidado disso e impedido de ter toda esta massa de 
sofrimento? Será que Ele não podia ter feito isso? Então se Ele não desculpou uma palavra naquela 
altura, sabendo que estes seriam os resultados, quanto mais Ele não vai desculpar uma palavra ali 
quando o indivíduo é o único a sofrer, que não crê. Pense nisso, é uma coisa tremenda.

Agora, quando Adão e Eva ouviram a mentira do diabo, a santa imagem de Deus deixou-os, o 
companheirismo deles com Deus foi rompido. O companheirismo de unidade deles com Deus foi rompido. 
No minuto em que deram ouvidos à mentira do diabo, isso rompeu o companheirismo deles. E no minuto 
em que você dá ouvidos à mentira do diabo, isso vai romper o seu companheirismo. É nesse minuto que 
você sai da presença de Deus, como ela saiu, é quando você deixa de tomar a Palavra de Deus como ela 
é.

38

Agora veja, quero perguntar-lhe uma coisa. Todos nós sabemos que há um Deus. E se Deus é tão 
correcto com a Sua Palavra e tão determinado que Ele vai julgar as pessoas pela Sua Palavra, então Ele 
tem de preservar uma Palavra algures para poder julgar as pessoas através dela. Esta Bíblia é isso. Não 
se esqueça disso. É pela Bíblia que Deus vai julgar as pessoas, porque dizia em Apocalipse 22, “Aquele 
que tirar uma palavra daí ou acrescentar uma palavra.”

39

Veja, não é apenas dizer, “Bem, eu vou à igreja. Eu creio. Eu creio em Deus.” Ora, todo o demónio no 
inferno crê Nele. Todos aqueles religiosos, todos.

Mas é necessária apenas uma palavra, isso rompe o companheirismo logo ali. Uma corrente não é 
mais forte do que o seu elo mais fraco. A fraqueza maior está em deixar de crer na Palavra de Deus, é aí 
que você quer colocar um novo elo, forte com os outros. Se você crê que Jesus Cristo salva, então 
você deve colocar um elo ali que crê que Ele cura. Se você crê que Ele existiu, você deve crer que Ele 
existe. Aleluia! Se você crê que Ele existiu e questiona se Ele existe, esse elo vai partir, então você está 
perdido. Vê o que eu quero dizer? É difícil, é duro, mas é a verdade. Você deve crer Nele, em toda a 
palavra, em tudo o que Ele disse.

40

Agora, você diz, “Bem, agora, Irmão Branham então e estas denominações?” Bem, agora ouça. Se 
elas estão com esta Palavra, tudo bem. Mas se negam essa Palavra, então não está tudo bem, é o 
diabo mais uma vez, veja.

41

“Então e esta igreja assim e assim?” Eu não sei como é com essa igreja. A única coisa que eu sei é 
acerca desta Palavra. Agora, como é que você vai crer numa igreja quando há novecentas e tal 
denominações diferentes e cada uma delas diz, “A nossa denominação tem exactamente a verdade”?

Agora onde é que você vai? Você tem de ter fé em alguma coisa. Bem, diz você, “Eu tenho fé na 
Metodista, na Baptista, na Presbiteriana, na Luterana, na Pentecostal, na Católica,” seja o que for. Você 
tem fé nessa organização, se for contrária à Palavra, você está a fazer a mesma coisa que Eva fez. 
Exactamente! Está a fazer exactamente a mesma coisa que ela fez, ao tomar a Palavra de Deus e ao 
fazê-la…

“Bem, há uma classe de pessoas melhor que vem aqui. É um edifício maior. Eles são homens mais 
inteligentes.” Isso não tem nada que ver. Satanás era muito mais inteligente do que Eva. Ela não… nem 
sequer estava a ver o quadro. Mas não se esperava que ela fosse inteligente, esperava-se que ela fosse 
obediente. Não se espera que nós sejamos inteligentes. Jesus disse que os filhos deste mundo, o reino 
deste mundo é mais inteligente, os filhos das trevas mais do que os filhos da luz. Nós somos equiparados 
a ovelhas. As ovelhas não se conseguem guiar a elas mesmas, têm de ter um pastor. Deus não nos quer

42



8Unidade

inteligentes, Ele quer que nós nos estribemos no entendimento Dele, amém, onde Ele guiar. Amém. Vê o 
quadro? Não se estribe no seu próprio entendimento. Provérbios 5:3. Não te estribes no teu próprio 
entendimento, estriba-te no entendimento Dele. Não importa se parece muito contrário, se as luzes 
brilham com muita força aqui, não preste atenção a isso. Estribe-se no entendimento Dele, no que Ele 
disse que é a verdade.

Agora, a unidade no companheirismo foi rompida entre Deus e os Seus filhos, no minuto em que ela 
deixou de crer num pequeno parágrafo, numa pequena palavra de Deus. Se todos entendem isso digam 
“Amém.” Não é uma Bíblia; dizem, “Eu não creio na Bíblia sequer. Eu creio em metade dela.” Ela teve de 
crer em tudo isso, tudo.

43

Não apenas isso, mas a unidade entre marido e esposa foi rompida. Eu não creio que haja nenhum 
casamento que deva ser aquilo que deve ser sem uma união entre marido e esposa e Deus. Está certo. 
Eles vão trazer filhos ao mundo e vão fazê-los ilegítimos, vão dar-lhes cigarros, whiskey, vão jogar 
cartas à vista deles, beber licor à frente deles. Não importa se são fiéis aos seus votos de casamento, 
isso é sexualidade, isso é carne. Mas há um espírito ali, esse espírito de um papá e de uma mamã 
pecadores, não importa se são fiéis para com os seus filhos, vai dar errado.

Bem, diz você, “Eu conheço homens e mulheres que não ensinaram isso aos seus filhos e não eram 
Cristãos.” A própria coisa de não os guiarem a Cristo foi o pior erro que podiam cometer para além do 
outro; não os guiar a Cristo, veja. Assim você não pode ter uma união correcta sem isso. O 
companheirismo rompido.

44

Então assim que o companheirismo foi rompido entre Adão e Eva… Assim que o companheirismo foi 
rompido entre eles e Deus, então o companheirismo entre eles foi rompido.

Ouça! Sempre que uma igreja rompe o seu companheirismo, para se lançar numa organização, o 
companheirismo dos crentes é rompido. Nós temos de crer com um coração, uma mente e de comum 
acordo. Era assim que eles eram antes da união ser feita no dia de Pentecostes; um coração, uma 
mente e de comum acordo. E quando você lança uma igreja numa organização, você vai ter todos os 
tipos de fracções aí. Porque, alguns daqueles filhos ali vão crer em Deus, vão firmar-se naquilo que é 
correcto e os outros vão na outra direcção. Assim, você não tem companheirismo. Sim.

O quê? O pensamento dela foi mudado. Oh, sim, o pensamento dela foi mudado. O companheirismo 
dela com o seu marido não estava certo. Eles começaram a passar a batata quente. Veja. O 
pensamento dela foi, na verdade, mudado. Porquê? Ela tinha a vida do diabo dentro dela. Exactamente! 
Assim que ela deixou de crer na Palavra de Deus, ela aceitou a vida do diabo porque ela aceitou o seu 
ensinamento.

45

Eu posso tornar isto muito forte aqui nesta parte, mas está na fita. Tenho a certeza que vocês 
entendem, a igreja.

Ela deixou de crer na Palavra de Deus e isso afastou-a de Deus, porque dentro dela, ali mesmo, 
estava a vida do diabo. Ela tinha acreditado na mentira dele, disse, “Os frutos são bons,” e ela tomou-os 
com ele. Está certo.

Eu não vou reter isto, vou deixar sair de qualquer forma. No outro dia na Califórnia, quero dizer, no 
Arizona, eu estava a ensinar numa igreja. Eu nunca disse nada debaixo da inspiração que alguma vez 
tivesse de desmentir. Tantos ministros vieram atrás de mim por causa da semente de Satanás, da 
semente da serpente. “A mulher, foi comer uma maçã.” Hum! Isso, bem, Caim trouxe a mesma coisa, ele 
trouxe os frutos do campo, veja. Não foi maçã nenhuma! Como é que ela deu conta que estava nua? 
Nós já vimos isso. Na verdade foi uma relação sexual. Claro que foi, ela deu conta que estava nua. E ela 
teve um filho da serpente, que não era um réptil, era a mais astuta das alimárias. Estava a seguir ao 
homem. O homem pode encontrar macacos e chimpanzés e assim por diante, mas eles não conseguem 
encontrar esse elo que liga o homem e o animal. Aí está. Deus amaldiçoou-a tanto que não pode voltar, 
está certo, por este acto maligno que fez. Era a única semente que se ia misturar.

46

Agora, no outro dia, estava lá a pregar, havia um grupo de pessoas católicas na minha audiência e 
eu disse, “Vocês, Católicos, que chamam a Jesus, ou, chamam a Maria, melhor dizendo, «a mãe de 
Deus,» como é que Deus pode ter uma mãe quando Ele é eterno? Ele não pode ter uma mãe. Jesus nem 
era nada para Maria, mas Ele era apenas… ela foi uma incubadora que O deu à luz.”

47

Bem, eles sempre acreditaram, e eu tinha uma ideia minha há anos atrás, que a imaculada 
concepção foi que Deus fez sombra sobre ela e colocou uma célula de sangue ali, mas o óvulo veio da 
mulher. Se o óvulo veio da mulher, tem de haver uma sensação para trazer o óvulo pelo tubo até ao 
útero. Vê o que fazem com Deus? Colocam-No numa confusão sexual. Deus, que criou a célula de 
sangue, criou o óvulo, também. Doutor, tem de haver o pólen masculino e feminino. Está certo.

Bem, então, se esta mulher produziu o óvulo, então como é que David podia dizer, “Não deixarei que48
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o meu santo veja a corrupção, nem deixarei a Sua alma no inferno”? Então se o óvulo da mulher estava 
em Cristo, então a pessoa tem algo que ver com a Sua parte na ressurreição, quando está completo 
com Deus. Porque é que Deus trouxe uma parte sexual de uma pessoa? Na ressurreição, por que é que 
Ele não O deixou ver a corrupção? Porque Ele era santo. E como é que Ele podia ser santo se tivesse 
tido uma concepção com Maria e o pólen tivesse vindo de Maria, o óvulo ao longo do tubo até ao 
ventre? Teria de ter havido alguma sensação para trazer o óvulo. Então a mulher seria…

Bem, diz você, “O óvulo podia estar lá. Podia ser possível.” Mas isso, se fosse assim, então veja o 
que acontece aqui, então Ele não era completamente Deus. Ele não era Deus, enquanto Ele era humano. 
Mas então se fosse assim, a mulher tinha algo nisso. E a semente que veio de Maria, que veio da sua 
mãe e da mãe dela e da mãe dela, havia algo humano misturado nisso, com um desejo humano. Não 
podia ter sido assim. Não, senhor. Eu disse, “Ela foi apenas…”

Como se você pegar na águia e deixá-la pôr um ovo e colocá-lo debaixo de uma galinha, a galinha 
vai chocar o ovo, ela é apenas a incubadora. Mas não há nada disso, na águia, que seja uma galinha. 
Não, senhor. A galinha foi… Você podia prender uma cadela em cima do ovo de uma ave e ia chocar uma 
ave, a cadela. É o calor do corpo que choca o ovo.

49

E com Jesus é assim. Maria foi apenas a incubadora. Deus usou-a como Ele usa qualquer outra 
mulher. Ela era uma virgem, ela não tinha tido filhos. Ele veio a um ventre virgem, mas Deus o criador fez 
tanto o óvulo como o embrião, criou-os. Por isso, foi concepção imaculada.

Quando eu saí, claro, você sabe que os irmãos estavam à minha espera. Eles disseram, “Irmão 
Branham, quero perguntar-lhe uma coisa. Você cometeu um erro. Agora apanhámo-lo.”
50

Eu disse, “Muito bem, é isso que eu quero, ser apanhado.”

E disseram, “Você cometeu o erro ao dizer isto, quando pregou sobre a semente da serpente. Agora 
você diz que o óvulo pertencia… Deus criou, o óvulo. O que acontece, é que nós vemos aqui que em 
Génesis capítulo 3, Deus disse a Maria, «Colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da 
serpente.»”

Eu pensei, “Oh, bem!” Eu nunca preguei nada na minha vida debaixo da inspiração que tivesse de 
desmentir, porque eu não dependo do meu próprio entendimento. E se o meu entendimento é contrário à 
Palavra de Deus, então o meu entendimento está errado. Tem de ser a Palavra de Deus. Se não for, 
deixe isso em paz, não está certo. Mas não derrubar aquilo, é isso que tem de ser feito. No meu 
coração, eu dizia, “Pai celestial, ajuda-me. Eu não sei o que fazer aqui. O homem tem a Escritura, ele 
está a apontar o dedo para isso, «Colocarei inimizade entre a tua semente e a semente da serpente.»”

Agora, aqui está! O Espírito Santo moveu-se. Eu creio que o mesmo que pôde fazer sombra sobre 
Maria, que pôde criar, Ele pode também colocar uma palavra na sua boca. Eu dependo Dele diariamente. 
E é sempre a Sua Palavra. Ele não pode dizer algo contrário à Sua Palavra. Então se você diz que está 
ungido e prega contra as verdades de Deus, então não é a unção do Espírito Santo. Porque, quando o 
Espírito Santo faz sombra sobre si, Ele traz a mesma coisa, porque é a Palavra.

51

Ouça. O que aconteceu? Eu disse, “Muito bem, quero perguntar-lhe uma coisa. A mulher não tinha 
óvulo. Ela não tem semente. Ele disse agora, Ele não disse «óvulo,» Ele disse «a tua semente.» E ela 
não tinha semente.”

52

É necessária uma união para fazer uma semente. Está certo, doutor? Tem de ser. Se tiver muita 
polpa aqui, se não tiver vida nela, e plantá-la aqui, nunca iria brotar, ia ficar ali e apodrecer. E você não 
pode plantar a vida sem ter a polpa. Assim, veja, é tudo uma união. Eu estou a tentar falar-lhe agora 
acerca de Cristo e da igreja. É uma união. Veja, se a mulher é a semente dela mesma então ela não 
necessita do macho, ela pode ter o seu bebé sozinha. Mas ela não pode ser… ela não pode ter o bebé 
até que tenha estado com o macho, porque são necessários dois para fazer uma semente. Está certo? 
Plante uma semente sem vida nela, veja o que vai acontecer.

Como eles têm esta história desta mulher que deu à luz estes cães aqui. Veja, não podia estar vivo. 
Não pode ser, porque veja, o pólen não se mistura.

Agora, repare nisto agora, a mulher não era uma semente. Por isso, Ele disse, “Colocarei inimizade 
entre a tua semente e a semente da serpente.” Dizendo-lhe que Ele mesmo ia dar-lhe uma semente, não 
por relação, sexualmente. Ele ia criar dentro dela uma semente. Bem, diz você, “Essa seria a semente 
Dele?” Sim. Ia pertencer a Maria naquela altura, depois de Ele lhe ter dado a ela. Este é o meu olho, Ele 
deu-me isto. É o meu olho, mas Ele deu-mo. Esta é a minha mão, Ele deu-ma. Esta é a minha voz, mas 
Ele deu-ma, veja. E a semente que era, Maria… não tinha nada que ver com Maria. Era algo que Deus 
fez.

53

Assim a semente que estava nela naquela altura, foi uma união de um acto ilícito, que foi morte. Ela54
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já estava grávida com a semente da serpente, porque ela tinha vivido com o… e ela voltou-se e disse, 
ela mesma, “A serpente me enganou.” Está certo. E, imediatamente, surgiu Caim.

Oh, nós sabemos que ela diz que recebeu um filho de Deus. Claro, toda a criança que nasce, 
ilegítima ou qualquer outra coisa, tem de vir por um acto de Deus. Ele é o único que pode dar vida. 
Claro. Está certo.

Veja, ela já estava grávida. E isso nunca… a única coisa que isso fez foi esclarecer a coisa da 
semente da serpente. “A semente que está em ti agora foi concebida, o teu acto ilícito contra a Minha 
Palavra, com esta coisa aqui e tu agora tens a semente da serpente. Mas eu vou dar-te uma semente 
por concepção imaculada e a Sua semente ferirá a cabeça da serpente e a sua cabeça ferirá o 
calcanhar!” Amém. Deixe Deus ter isso, se é a Sua Palavra Ele vai fazer com que isso aconteça.

É por isso que você tem de estar em união com Deus. É por isso que Pedro disse no dia de 
Pentecostes, depois de Jesus dizer, “Baptizai-os no nome do Pai, Filho, Espírito Santo,” Pedro voltou-se 
e disse, “Baptizai-os no nome de Jesus Cristo,” porque o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor 
Jesus Cristo. Vê isso? É necessária uma união.

55

Paulo nunca tinha visto Pedro, mas o mesmo Espírito Santo, nessa mesma união (glória!), fez com 
que ele dissesse a mesma coisa. “Recebestes já o Espírito Santo desde que crestes?”

Ele disse, “Nós nem sabemos se existe.”

Disse, “Como fostes baptizados?”

Disseram, “Por João.”

Disse, “Tendes de ser baptizados novamente, no nome de Jesus Cristo.” E eles receberam o Espírito 
Santo.

O que foi isso? A união, dizendo a mesma coisa que Deus diz! E essa é uma confissão. “Confessar” 
significa “dizer a mesma coisa.” E Ele é o sumo-sacerdote da nossa confissão, para agir sobre aquilo que 
Ele disse. Nós dizemos que é a verdade e Ele age sobre isso. Oh, bem! Aí tem. Aí está a concepção.

Agora veja como é que ela… a união dela entre ela e o seu marido foi rompido. Veja, rapidamente, 
assim que Deus disse “Adão, como é que fizeste isso?” Em vez de assumir pela sua esposa, ele passou 
para a sua esposa. “A mulher que Tu me deste.” União rompida, veja.

56

O que é que ela fez? Em vez de amar o seu marido e lhe dizer a verdade, ela mentiu. Ela devia ter 
dito, “Ele está inocente, fui eu que lhe dei.” Amém. A Bíblia disse, “Ela deu ao seu marido.” Ela devia ter 
dito, “O homem está inocente. Eu dei-lhe e então ele comeu, mas fui eu que lhe dei.” Em vez disso, ela 
passou para a serpente, quem estava mais próximo.

Essa é a mesma coisa que eles tentam fazer hoje. Veja, o marido, a esposa, a união rompida entre 
marido e esposa, o companheirismo foi rompido entre eles. A unidade deles foi rompida, a unidade entre 
eles e Deus foi rompida. Ficou tudo corrompido. Porquê? Porque se deixou de crer numa palavra. Oh, 
irmão, bem! Sim, ela devia ter dito a verdade. A unidade entre ela e o seu marido estava perdida e a 
unidade entre eles e Deus estava perdida. E qualquer igreja que não toma toda a Palavra de Deus, 
acontece a mesma coisa. Gosto muito disso, vocês não gostam?

57

Veja o primogénito dela, Caim, um assassino, um mentiroso, um enganador, ciúmes, ciúmes do seu 
irmão. O seu irmão cumpria os mandamentos de Deus. Deus tinha feito uma expiação ao matar uma 
oferta e a ofertá-la por eles. Veja a ignorância disso agora, de Satanás, a tentar substituir alguma 
coisa. Deus, disse a Bíblia, foi e fez-lhes aventais a partir de peles; para ter peles, alguma coisa morreu. 
Adão tentou fazer para ele uns aventais de folhas de figueira. Não ia funcionar, a vida botânica. A vida, 
vida em movimento tinha de morrer. Assim Ele matou uma forma de vida mais baixa e dizendo ali que, 
“Um dia a minha própria vida será entregue por vós, a verdadeira vida que vai juntar esta união 
novamente.” Agora, vamos chegar a isso dentro de alguns minutos, Deus permitindo. “Veja, aqui está a 
vida de um cordeiro. Agora, ponham isto à vossa volta e escondam a vossa nudez.” “Vocês não devem 
comer maçãs”? Não faz sentido! Vê? “Coloquem estas peles à vossa volta.” Ele teve de matar alguma 
coisa.

58

E o filho de Satanás, ele não veio da forma que ele queria, ele veio. Seja da forma que quiser dizer, 
mas foi o filho de Satanás, porque essa pureza de Adão para com Deus não podia ter gerado esse tipo 
de coisa. Repare então no filho de Satanás, a tentar fazer uma expiação, voltou com a mesma coisa que 
a maioria das pessoas diz hoje, um conjunto de maçãs e frutos da terra, para oferecer por uma 
expiação, um antídoto.

59

E o que fez o justo Abel? Ele sabia que não tinha sido nada como comer maçãs. Ele era o sangue da 
sua mãe… do seu papá, a  vida  deles,  por  isso  ele  trouxe  um cordeiro,  tal  como Deus  fez.  Aleluia!  Ele
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cumpriu a Palavra de Deus e Caim ficou com ciúmes dele.

Hoje é a mesma coisa! Vem nessa oferta de sangue, essa Palavra de Deus exactamente o que diz, 
permaneça com isso. Muitos deles crêem nessa oferta de sangue, claro, mas outra coisa qualquer na 
Palavra, eles dizem, “Oh, não, eu não creio nisso. Hum-hum, isso é para outro dia.” O mesmo diabo, o 
mesmo truque! Espere até passarmos por isto. Repare, ele vem até aqui da mesma forma.

Mas Caim, nos seus caminhos estúpidos, não tão estúpidos, mas nos seus caminhos ardilosos, 
enganou-se, e trouxe frutos. Adão cumpriu a… Abel cumpriu a Palavra de Deus, ele trouxe um cordeiro. 
Deus disse, “Está certo, Adão, cumpriste… Ou, Abel, cumpriste a Minha Palavra.” “Caim, tu sabias que 
não era… Onde é que eu peguei em folhas de figueira como o teu papá tentou fazer? Tu tens uns figos 
ou umas uvas ou maçãs ou seja o que for que tens aqui. E agora o teu papá tirou as folhas da árvore, 
para tentar fazer uma expiação e aqui tu tentas trazer os frutos da árvore. Não era isso! Era o sangue 
da vida.”

60

Oh, Deus esclareceu aquilo, disse, “Aqui está.” E Abel ofereceu a certa. Depois o seu irmão ficou 
com ciúmes dele. Olhe para o que ele fez, ele matou o seu irmão. Deus trouxe outro; como a morte, 
sepultamento e ressurreição de Cristo. Veja. Deus então, o que é que Ele disse a Adão e Eva? “Continuai 
e multiplicai-vos e enchei a terra.” Espalhando a raça humana por toda a terra, para que Ele pudesse 
lidar com eles individualmente até que Ele os pudesse trazer de volta. Lidando com as pessoas, com os 
indivíduos, com cada pessoa. Mas eles não queriam dessa forma.

61

Não perca esta revelação. Deus, permite que isso aconteça. Que possam ver da forma que eu estou 
a olhar para isso.

Veja, não foi isso, Deus não lida com uma pessoa num grupo. Deus não lida consigo numa 
organização. Ele lida consigo como um indivíduo, um indivíduo. Individualmente nós somos baptizados 
com o Espírito Santo. Colectivamente nós somos baptizados no corpo quando somos baptizados com o 
Espírito Santo. Individualmente, cada um baptizado com o Espírito Santo, Deus a lidar com cada um. 
Isso era o Seu propósito, espalhá-los pela terra para que Ele pudesse lidar individualmente com eles.

62

Mas em vez disso, o que aconteceu? Deus teve de separar o povo de Caim do povo de Sete. Ele 
despediu Caim. Ele separou-os para que Ele pudesse lidar com a Sua igreja. Veja. Caim foi separado. 
Agora veja. Deus separou o Caim maligno de Eva, de Sete, o santo de Adão. Oh! Ele fez isso? Através 
de um acto ilícito, esta mulher a viver com outra pessoa e gerou um filho. Deus separou esse filho e as 
suas gerações deste homem justo e santo, os seus filhos.

Hoje é a mesma coisa, a separar, separados, encontrou-os, eles não estavam em união. Eles não 
podiam ter união. Será que a noite pode ter união com o dia? Será que um crente pode ter união com 
um incrédulo? Será que um homem que crê em toda a Palavra de Deus pode ter união com aqueles que 
crêem em apenas parte da Palavra de Deus? Deus quer separadores.

Agora, Caim foi o filho de Eva, ela disse, “Eu recebi um filho.” Mas Sete era o filho de Adão. E Deus 
separou-os porque ele não podia permitir… Ora, eles iam corromper-se um ao outro, os filhos malignos de 
Caim iriam corromper os filhos bons de Sete. Está certo.

63

Agora veja! E o mesmo diabo que fez com que Eva deixasse de crer numa palavra de Deus e disse-
lhes para se separarem um do outro e para viverem de forma diferente, cada um, esse mesmo diabo 
entrou no meio deles e juntou-os novamente. Entendeu? Diga “Amém” se entendeu. Ele juntou-os 
novamente debaixo de uma falsa união, um acto contra o plano de Deus. O que aconteceu? Como é que 
ele fez isso? “Os filhos de Deus,” disse a Bíblia, Génesis, “viram as filhas dos homens.” Os filhos de Deus, 
os filhos de Sete, viram as filhas dos homens, as filhas de Caim, como elas eram belas. Hum! E, o que é 
que eles fizeram, caíram por elas! E eles uniram-se novamente, por causa da beleza, porque elas eram 
belas à vista.

Hoje é a mesma coisa! Aqui têm, irmãos. Vocês, Pentecostais fracos, a quem Deus separou e vos 
enviou para serem uma interdenominação! Não se consegue denominar o Pentecostes. Enviou-vos para 
serem o Seu povo. Mas vocês viram as grandes e belas igrejas e a teologia, arranjaram para vocês 
muitas escolas grandes e assim. E o que é que vocês fizeram? Vocês uniram o povo de Deus novamente 
com a organização, de que, a própria fundação disso é o Catolicismo. Igrejas bonitas, grandes, pessoas 
bem vestidas, o presidente da câmara e todos os outros vêm, os mais bem vestidos, os mais bem 
instruídos, grandes teólogos, sabem como chegar a um lugar onde toda a gente veste as melhores 
roupas e o pastor fica tão perfeito no lugar. O que é isto? Vocês estão a olhar para as coisas que Deus 
condenou. E tomaram a igreja Pentecostal (Deus, permite que isso chegue às fitas!) e uniram-na numa 
organização. Deus nunca quis que isso se unisse, Ele quis que isso fosse separado; nunca unido com o 
mundo.

64

O mesmo diabo que fez com que Eva deixasse de crer na Palavra de Deus e lhe fez mal, voltou-se e65
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pegou nos filhos de Sete e fê-los ver estas mulheres bonitas de Caim e eles uniram-se novamente. E 
eles não eram incrédulos. Eles não eram comunistas. Não, não. Eles eram crentes. Eles disseram, “Agora 
talvez o Senhor possa fazer alguma coisa.” Ou, tudo isto assim. Eles eram… Eles pensaram que estavam 
a fazer o que era certo. E o que é que Deus teve de fazer? Limpou aquilo tudo, teve de limpar aquilo 
tudo. Debaixo de uma falsa união! Ele teve de enviar um dilúvio e destruir o grupo inteiro. O juízo veio 
para essa falsa união. O juízo atingiu o Éden por causa de uma falsa união. Agora será que a serpente 
teve uma semente? Deviam ter vergonha.

Uma falsa união trouxe juízo sobre a terra, para Eva e Adão, no Éden. E uma falsa união trouxe o 
dilúvio do juízo de Deus sobre a terra porque as filhas de Caim namoriscaram com os filhos de Deus e 
eles caíram nisso e uniram-se novamente. Aí tem. Falsa união, “Nada podia acontecer.” O que é que 
Deus fez? Ele destruiu tudo, tudo menos o precioso Noé e a sua família.

66

Eles juntaram-se novamente depois disso, depois da morte de Noé e essa família espiritual de Noé, a 
primeira coisa que vê é que os filhos dos homens começaram a olhar uns para os outros novamente. O 
que é que eles fizeram? Eles disseram, “Agora, nós não somos incrédulos, todos nós cremos em Deus.” 
Assim eles encontraram um homem, um líder, um grande arcebispo pelo nome de Ninrode e eles 
construíram uma torre. Eles não eram incrédulos. Eles acreditavam que existia um céu. Eles acreditavam 
que existia um inferno. Eles acreditavam nos juízos. Mas os filhos de Deus com as filhas dos homens, 
novamente, e fizeram para eles uma união, falsa, e construíram uma grande catedral, uma grande 
organização e todos os outros lugares vieram para Babel, para pagar tributo.

E eles disseram, “Vou dizer-vos o que podemos fazer. Vocês sabem que nós somos inteligentes.” 
Onde é que eles iam buscar essa sabedoria? Ao diabo. Exactamente. Receberam-na do diabo como Eva 
recebeu. Receberam do diabo. Por isso eles disseram, “Vamos construir para nós uma organização, 
vamos agradar a Deus. E vou dizer-vos o que vamos fazer, vamos ter uns degraus. Vamos correr lá para 
cima e cantar e rejubilar com os anjos e vamos voltar a descer aqui e viver da forma que quisermos.” 
Esse diabo continua a viver. Estava contra os mandamentos de Deus. Eles não cumpriram os Seus 
mandamentos. O que é que Deus fez? Bem, eles construíram uma torre de Babel, falsa novamente, por 
isso Deus confundiu-os e separou-os.

67

Deus separou novamente e Ele chamou o justo Abraão, disse, “Vou pegar em ti e vou fazer de ti 
uma nação.” Deus separou-o. “Sai do meio deles, Abraão, deixa tudo para trás.” E Deus nunca o 
abençoou até que ele deixou tudo para trás, Ló foi o último. “Sai, Abraão, sapara-te dos incrédulos. E 
eu vou pegar em ti e vou fazer de ti uma nação. Vou fazer um povo que vai cumprir os meus 
mandamentos. Eu vou dar-lhes outra hipótese.”

68

O bom Abraão saiu para peregrinar numa terra estranha. É o que todo o Abraão sempre faz, viajar 
numa terra estranha. O quê? Crendo numa promessa que era impossível, humanamente falando. O que é 
que acha que aqueles médicos modernos de Caim teriam dito naquele dia? “Hum, bem, um homem velho, 
cem anos de idade, vai ter um bebé por uma esposa, com noventa? Oh, que coisa ridícula!” Mas Abraão 
creu na Palavra de Deus. E qualquer coisa contrária a isso, para ele era como se não existisse.

Todos estes falsos baptismos, falsas sensações, coisas falsas que acontecem hoje, dizem que não 
estava ali, creiam na Palavra de Deus e continuem. É apenas uma pedra de tropeço para o impedir de 
chegar ao verdadeiro. Está certo. Continuem, filhos. A Palavra de Deus… Deus cumpre a Sua Palavra. 
Não me interessa quantas coisas falsas o diabo lança ali, Deus ainda tem uma verdadeira Palavra e Ele 
cumpre-a.

Abraão chamou a qualquer coisa contrária, de errada. Romanos, capítulo 4, se estiver a apontar. 
Abraão chamou a qualquer coisa contrária à Palavra de Deus, como se não existisse. Está certo. Ele 
creu em Deus, foi forte, não importa se o seu corpo ficou muito fraco, se parecia impossível que aquilo 
não ia acontecer, Abraão continuou a crer. Agora, ele não teve de ir até ao altar e dizer, “Se não vier 
agora mesmo, eu vou… eu não sei se creio ou não.” Abraão permaneceu com isso durante vinte e cinco 
anos antes de chegar, mas chegou ali. Sempre chega.

69

Abraão, veio Isaque; Isaque, veio Jacob; de Jacob vieram os patriarcas; dos patriarcas, foram ao 
Egipto; no Egipto, cresceu uma nação. Então quando Ele fez crescer a Sua nação, a Sua conquista, o 
que é que Ele fez? Deus separou-os novamente. A incredulidade e a fé não podem andar juntas. Não, 
senhor. Ele separou-os novamente, pelos Seus. O que é que Ele fez com eles para ter a certeza que eles 
eram guiados da forma correcta? Ouça com atenção agora, não temos muito mais tempo agora, talvez 
mais quinze minutos. Ele guiou-os de perto. Veja. Ele levantou uma nação, colocou-os debaixo de 
tutores e assim. Eles foram batidos e choravam e choravam e continuavam. Mas Deus estava a olhar 
para baixo, Ele lembrou-se de toda a promessa que Ele fez a Abraão. Um dia Ele pensou… O que é que 
Ele lhes fez? O que é que Ele fez quando os separou? Ele deu-lhes uma lei e Ele deu-lhes um profeta. Ele 
deu-lhes uma coluna de fogo. O que é que Ele fez? Ó Deus! Ele colocou a Sua igreja em ordem. Uma 
coluna  de  fogo,  o  Espírito,  para  os  guiar,  um  profeta  que  lhes  diria  a  verdade  da  Sua  Palavra.  Eles

70
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estavam prontos para a jornada então. Não é maravilhoso?

Eles foram lá para o deserto, operando sinais e prodígios, abrindo o Mar Vermelho, chamando as 
pragas do inferno sobre Faraó. Oh, bem! Uma coluna de fogo a mover-se perante eles, amém, a guiá-los 
de noite e de dia. Aleluia! Um profeta, verdadeiro para com essa Palavra, ali a mantê-los alinhados. 
Amém. Ele estava pronto para levar os Seus filhos naquela altura. Essa foi a primeira vez em que eles 
foram chamados uma igreja. Foi um tipo daquilo que Ele vai fazer nos últimos dias. Nós vamos chegar a 
isso novamente num minuto. Ele chamou-os de lá, deu-lhes uma lei, deu-lhes a Sua Palavra, Ele deu-
lhes um profeta, Ele deu-lhes um sinal e Ele enviou-os para o deserto. Separou-os do resto do mundo.

71

O que é que eles fizeram? Viram as mulheres bonitas de Moabe, uma igreja morna com deuses e 
deusas e tudo o resto. O que é que eles fizeram? Foram atrás delas, casaram-se entre eles. Está certo, 
exactamente. Eu imagino que aquelas mulheres Moabitas lindas fossem realmente belas.

Eu tenho uma profecia em casa, um dia destes vou ler. E vocês vão perguntar-se por que é que eu 
falo tanto das mulheres como falo. Há trinta anos atrás… Eu tenho o “Assim diz o Senhor!” Há trinta 
anos atrás quando eu entrei no ministério, Ele disse-me que o género das mulheres ficaria tão imoral e 
culpável nos últimos dias que seria a coisa mais corrompida na terra. Certo! Ela começou no princípio e 
Satanás usa-a até ao final. E veja o que está a acontecer, veja ao longo dos anos. Disse, “Ela vai 
continuar a despir-se.” E disse, “Vai haver apenas um pequeno grupo, dos eleitos que será predestinado, 
que vão escapar disso.”

72

Quando essa visão veio, isso preocupou-me. Eu pensei, “As mulheres…” Eu abri na Bíblia em Isaías, 
creio que foi no capítulo 5 e dizia, “O ramo que escapou … as filhas de Sião, naquele dia serão belas 
para o Senhor.”

Uma mulher escreveu-me uma pergunta no outro dia, ela disse, “Irmão Branham!” Ou, não, foi um 
homem, um ministro. Ele pode estar aqui esta manhã. Ele é de Ohio. E ele disse, “Nós queremos dizer a 
mesma coisa que você diz, mas encontramos uma coisa nas suas fitas que não está certa.” Assim, o Billy 
trouxe-me a carta. Disse, “Alguma coisa nas fitas,” diz, “é muito contraditório, Irmão Branham, com a 
Palavra de Deus. E nós queremos dizer a mesma coisa.” Disse, “Uma pergunta que lhe quero fazer, que é 
I Coríntios, no capítulo 11, e fala acerca da cobertura da cabeça para as mulheres e os homens não têm 
cobertura.” Disse, “Nós cremos nisso, as mulheres deviam usar chapéus na igreja e os homens deviam 
tirar os chapéus na igreja.” Disse, “Nós cremos nessas coberturas para a cabeça e assim por diante.” E 
disse, “Então outra pergunta é que as pessoas vêm a nós e dizem que o anjo do Senhor fala tudo 
consigo. Toda a palavra que você diz vem do anjo do Senhor. E, Irmão Branham, é muito difícil lutar 
contra uma coisa dessas,” disse, “na minha igreja.” Disse, “Nós queremos dizer a mesma coisa. Agora, 
Irmão Branham, você não crê que tinha um pequeno erro aí?”

73

Eu respondi por escrito, “Meu precioso irmão, eu não estou em erro. I Coríntios, no capítulo 11, disse 
que uma mulher devia ter a sua cabeça coberta e porquê. Depois o versículo 15 disse que o cabelo 
comprido dela lhe foi dado por cobertura, não um chapéu.” Esse espírito Católico dominou a igreja por 
muito tempo. O cabelo comprido dela é a sua cobertura. Não é a própria natureza…

E veja, e depois a questão voltou, alguém perguntou-me há pouco tempo… eu vou explicar 
enquanto estou a falar sobre isso. Ele disse, “Bem, a Bíblia disse que ela devia ter o cabelo comprido por 
causa dos anjos. O que é que os anjos têm que ver com uma mulher?”

74

Eu disse, “O que é um anjo? É um mensageiro.” O que é que Paulo está a dizer? Se um verdadeiro 
mensageiro, um anjo de Deus vem, é melhor você ter cabelo comprido. Ele vai condenar isso. Está certo. 
Quantos têm… sabem que um anjo é um mensageiro? Exactamente. Um mensageiro enviado por Deus vai 
condenar isso. Disse, “É melhor ter cabelo comprido, por causa dos anjos.” Esses mensageiros enviados 
por Deus passam, vão condenar isso. Sim, claro, porque, um verdadeiro mensageiro de Deus, um anjo 
está ligado a Deus e a Sua Palavra não pode falhar. Exactamente. S. Paulo disse aí, que se até um anjo 
do céu vier ensinar outra coisa qualquer, seja anátema. Está certo. Agora vemos que isso é verdade, ela 
deve ter cabelo comprido, essa é a sua cobertura.

Mas eu imagino que estas belas mulheres Moabitas eram muito bonitas, elas podiam ter-se arranjado 
como algumas das Jezabeis de hoje. Mas, no entanto, nem todas as mulheres! Eu penso que uma mulher 
genuína é uma jóia. Glória a Deus por uma verdadeira mulher. Vocês são as servas de Deus. Mas uma 
verdadeira mulher é como um verdadeiro homem, eles vão seguir a Palavra de Deus independentemente 
daquilo que o diabo diz, ou de qualquer coisa falsa.

75

E dizendo, “O nosso pastor disse que está muito bem fazer isto.” Não me interessa aquilo que o seu 
pastor disse. Se for contrário, à Palavra de Deus, seja a palavra dele mentira e cumpra a Palavra de 
Deus. Não me interessa qual é a denominação ou quem ele é, se ele tem alguma coisa a dizer sobre isso, 
diga-lhe para examinar a Palavra de Deus. Exactamente.
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Oh, como podíamos continuar e ver Deus a separá-los. Nós vamos ter de parar só um minuto. Eu 
tenho algumas escrituras aqui que quero saltar, para me apressar para chegar ao final. Então, o que 
aconteceu quando isso ocorreu ali, quando as mulheres Moabitas…? Deus teve de os separar 
novamente. O que é que Ele fez?

76

Depois veio Jesus. Agora estamos a chegar a algum lugar. Depois veio Jesus, a imagem expressa de 
Deus, a semente da mulher, concebida pelo próprio Deus. O grande arquitecto fez para Si um corpo. Ele 
não teve de pedir madeira emprestada a ninguém, da mulher ou do homem. Ele fez para Si mesmo uma 
casa. Oh, bem!

Eu penso em Estêvão naquele dia quando ele se levantou, disse, “Incircuncisos no coração e nos 
ouvidos, de dura cerviz. Sempre resistis ao Espírito Santo. Como os vossos pais fizeram, assim fazeis vós 
também!” Disse, “Salomão edificou-Lhe uma casa, mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos, 
mas um corpo tens preparado.”

77

Não teve de pedir madeira emprestada a ninguém. Hebreus, capítulo 11, creio que é no versículo 2 
ou 3, diz que “O mundo foi criado pela Palavra de Deus, as coisas foram feitas das coisas que não são 
aparentes.” Deus disse apenas, “Haja,” e houve. Ele não teve de ir e dizer, “Sra. Lua, pode emprestar-me 
alguma madeira? Sra. Estrela, pode dar-me algum cálcio?” Deus não faz isso.

Ele não teve de dizer, “Maria, empresta-me um óvulo, eu quero fazer um corpo para que possa 
habitar nele.” Deus, o criador, falou e ela foi uma mãe logo ali. Ela não era uma mãe, ela era apenas uma 
mulher que transportava a Sua semente. Está certo. Lembre-se, ela não era a mãe de Jesus. O mundo 
disse isso. Encontre-me um lugar na Escritura onde Ele lhe tenha chamado mãe. Agora volte à Palavra. 
“Mãe de Deus,” deviam ter vergonha, vejam.

78

Um dia houve umas pessoas que Lhe disseram, “A Tua mãe está ali fora à Tua procura.”

Ele disse, “Quem é minha mãe?” Olhou para os Seus discípulos, disse, “Aqueles que fazem a vontade 
do meu Pai são a minha mãe.”

Ela não era a mãe Dele, ela foi uma incubadora. Deus podia ter usado outra coisa, mas Ele queria 
usar a coisa mais pequena e mostrar o que Ele podia fazer com isso. Levantou-o, fez algo a partir do 
nada, isso é Deus.

A imagem expressa veio, Jesus, o imaculado, o amado, o mais belo dos milhares, o lírio do vale, a 
rosa de Saron, oh, a estrela da manhã. O que é que Ele era? Por que é que Ele veio? Ouça com atenção 
agora. Para restabelecer a unidade entre Deus e o homem. Oh, vê, irmão?

Todas as suas torres de Babel e todas as suas coisas lá não funcionaram. Todos os seus frutos dos 
jardins e tudo o resto desagradou a Deus. Assim Deus desceu e foi concebido no ventre de uma mulher, 
pelo Seu próprio ser, fez para Si um corpo e tornou-se Emanuel, Deus connosco; nem Judeu nem Gentio, 
mas Deus. Ele não era Judeu, Ele não era Gentio, Ele era Deus. E os Gentios eram tanto para Ele como 
em qualquer altura, só que Ele tentou separar um Judeu de uma nação. Ele tentou fazer tudo para voltar 
a ter isso e a única forma em que Ele podia estabelecer isso foi voltar a um indivíduo como Ele era no 
princípio. Hoje é assim, para um indivíduo. Não para uma denominação, não para uma organização, não 
para um grupo de pessoas, mas para um indivíduo. Repare, para restabelecer a unidade entre Deus e o 
homem.

79

Ele foi uma verdadeira oferta pelo pecado. Ovelhas, cabras e assim por diante nunca podiam 
remover o pecado. Mas a vida… Porque quando o sacrifício é morto e a vida de um cordeiro, a coisa mais 
inocente, não podia voltar, essa vida, sobre o crente, porque ele era um ser humano, com uma alma, e a 
ovelha não tem alma.

80

Veja, só o homem é que tem uma alma. Deus colocou… Ele é uma forma animal, é verdade, mas Ele 
colocou uma alma nele. É isso que faz a diferença para os animais. Ele conhecia o certo e o errado 
quando a sua alma veio a ele. Mas lembre-se quando Deus criou o homem à Sua imagem depois ele 
tornou-se uma alma vivente. Veja, ele tornou-se isso, sabendo o certo e o errado.

Agora repare. Mas agora, nisto, Jesus veio e Ele era Deus. Não apenas a vida de outro homem podia 
voltar para outro homem, mas a própria vida de Deus, fazendo dele um filho de Deus, colocando-o 
novamente na mesma união que ele tinha antes da queda. Agora estamos a chegar à verdadeira 
unidade.

81

As pessoas, alguém me diz, “Irmão Branham, você não é unitário?” Não a organização unitária. Mas 
eu sou uma unidade com Cristo, mas não a organização unitária.

Ele pagou a dívida do pecado. Agora, para se ter unidade entre Deus e o homem, Jesus não podia 
fazer isso enquanto Ele estava aqui num corpo de carne. Assim Ele teve de se tornar a completa oferta
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pelo pecado para tirar a culpa do crente, veja, para tirar isso para que o Espírito Santo pudesse entrar 
no homem e fazer do homem e Deus uma unidade novamente. Veja, tinha de haver algo para 
restabelecer.

Agora, o que é que podia restabelecer? Quando o mandamento de Deus é cumprido. Será que um 
anjo podia cumprir isso? Ele não tem sangue. Será que Deus podia ter cumprido isso? Ele não tem 
sangue. E Deus fez-se carne e sangue para que pudesse pagar a dívida correctamente e tirar o pecado, 
porque essa é a única forma. As torres de Babel a separá-los por toda a terra, tudo o resto, as 
organizações e assim tinham falhado em toda a forma, misturaram-se, o mundo e tudo o resto, mas esta 
ia ser uma completa separação. Glória!

82

Agora sinto-me religioso. Bem, sinto que posso pegar no meu texto agora e começar a pregar agora 
mesmo. Estou apenas a aquecer até agora onde posso começar aqui mesmo e está na altura de parar. 
Hum! Talvez termine mais tarde, a unidade entre Deus e o homem. Entende? Todos os que entendem, 
digam “Amém.”

Veja, essa é a única forma em que um homem pode voltar ao seu estado original novamente, é por 
essa pena do pecado ser paga. A pena do pecado qual é? Morte. “O salário do pecado é a morte.” E 
Deus disse, “No dia em que dela comerdes, no dia em que tiverdes esta relação, nesse dia morrereis.” E 
quando fez isso, rompeu a sua relação, o companheirismo e tudo o resto do homem e não podia mais 
voltar até que essa pena fosse paga. E ninguém era digno de a pagar, porque todos caíram com o ser 
humano, porque toda a criatura está abaixo do ser humano e ele estava caído. Glória! Oh, irmão!

83

Irmão Mac, não o vi aí sentado, Deus o abençoe. Nós cremos nisto, Irmão Mac. “Veio para debaixo 
da pena do pecado.” O Irmão Mac aqui costumava ser pastor aqui no Tabernáculo quando eu saía. Sim. 
Agora, outro bom Baptista, Missionário Baptista ali que recebeu o Espírito Santo, veja. Repare agora, 
entrou na unidade com Deus.

84

Agora, quando nós vemos isto, vemos que a pena tem de ser paga. E repare, a forma mais elevada 
de vida animal é um ser humano e o ser humano caiu, por si mesmo. Assim como é que um humano pode 
salvar outro? É necessário Deus. E Deus em Espírito não podia morrer. Assim, “Deus teve de Se fazer um 
pouco menor do que os anjos,” Hebreus capítulo 1, versículo 1. Teve de Se fazer menor que os anjos 
para tirar a morte, para pagar a pena, para trazer a unidade entre o homem e Deus novamente, para 
que o Espírito Santo pudesse voltar.

85

A dívida do pecado foi paga. Jesus teve de fazer isto para enviar de volta o Espírito Santo, para unir 
novamente as pessoas como era no jardim do Éden. A dívida foi paga quando Jesus morreu. Isso 
encerrou o assunto. Amém, irmão! Se eu conseguisse que isso penetrasse, veja. A dívida está paga. 
Aleluia ao Cordeiro! A dívida está paga. E todo o homem e mulher que me ouve nesta manhã, ou que vai 
ouvir pela fita, a sua pena está paga. Não deixe de crer na Palavra de Deus novamente. Volte para a 
Palavra! Não creia nisso… Ele era a Palavra. Glória! Apetece-me gritar, honestamente. A pena está paga. 
Está terminado. Não admira que os anjos gritem e cantem, os hinos do céu tocam. Sim, senhor, a ovelha 
perdida foi encontrada! Foi feita uma propiciação para que ele fosse restaurado novamente, as águas de 
separação, a Palavra de Deus que lava toda a sua iniquidade, quando a Palavra morreu em meu lugar e 
foi ressuscitada novamente e se tornou preeminente na minha vida, no meu coração. Amém.

A pena está paga! Está terminado. Nós estamos redimidos.86

Não é por uma igreja Católica; apesar de nós sermos os católicos correctos, os católicos 
apostólicos. Sim, senhor. Não Católicos Romanos com os seus dogmas, eles negam esta Palavra com o 
seu dogma; tudo é o vosso dogma, menos a Palavra. Metodista, Baptista, deviam ter vergonha, amantes 
da iniquidade mais do que amantes de Deus. Amantes dos prazeres, buscam o mundo, os prazeres, 
porcos para o matadouro. O diabo está a enviar os seus instrumentos ali a enfiar essa coisa em vocês 
como Satanás fez no jardim do Éden. “Bem, todos os nossos ministros têm uma educação. Eles têm um 
doutoramento, um doutoramento em direito.” Isso não significa nada. Ao negar essa Palavra, continua a 
ser o truque do diabo. Eu já lhe provei pela Palavra esta manhã, é consigo a partir de agora.

Os discípulos, até mesmo a andar com Jesus, eles não tinham unidade. Eles não tinham nenhuma 
unidade. Não, eles discutiam, “Quem vai ser bispo depois disto. Quem é o maior entre nós?” Eles não 
conseguiam sequer crer em Jesus. Eles não conseguiam entendê-Lo. “Tu falas em enigmas. Diz-nos 
claramente o que queres dizer.” Não havia unidade entre Jesus e os discípulos, ou entre os discípulos e 
Jesus e entre os próprios discípulos.

87

Não importa, isso apenas lhe mostra, irmão. Ouça com atenção agora, eu quero que isto fique bem 
fundo no seu coração, veja. Deus tem um plano. Fora desse plano, não quero saber quanta sabedoria 
está por trás disso, quantos milhões de dólares de edifícios, quantas escolas de teologia, quantos 
homens santos e santos isto e santo, santo, santo, não faz diferença nenhuma, se uma palavra da Bíblia 
de Deus é negada, é do diabo. Agora, eu provei-lhe isso pela Palavra escrita de Deus, do Novo ao Velho
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Testamento e vou trazê-lo ao dia de hoje se ficar comigo mais alguns minutos.

Os discípulos que andaram lado a lado com Jesus, dormiram com Ele, comeram com Ele, observaram 
os Seus milagres e associaram-se com Ele, perto como qualquer irmão podia estar e no entanto não 
tinham isso. Eles não estavam aptos a pregar o evangelho.

88

Jesus disse, “Não preguem mais, nem tentem sequer. Esperem ali na cidade de Jerusalém. Eu vou 
enviar a promessa, que vos foi dada, a vós. Isso vai uni-los então.”

“Agora, Pai, eu oro para que eles sejam um como Tu e Eu somos um. E como o meu Pai me enviou a 
pregar o evangelho, assim eu vos envio.”

E o Pai que enviara o Filho, veio ao Filho. Unidade é um. Ele disse, “Se eu não faço as obras do meu 
Pai, então não me creiais. Mas se as minhas obras que eu faço falam tão alto, vocês são perfeitamente 
surdos, mudos e cegos se não as virem.” Oh, irmão, uau! Disse, “Hipócritas! Podeis discernir a face dos 
céus, mas os sinais do tempo não podeis discernir. Se me conhecêsseis a mim, conheceríeis o meu dia. 
Bem falou Isaías de vós. Tendes ouvidos e estais tão surdos que não conseguis ouvir. Olhos, e tão cegos 
que não conseguis ver!”

Bem falou o Apóstolo Paulo, “Nos últimos dias terão aparência de piedade e negarão o poder dela,” e 
escritura após escritura, o que iria acontecer com estas organizações nos últimos dias. Então eles 
perguntam-se por que é que eu clamo contra esses sistemas feitos pelo homem do diabo. Ao ver essas 
crianças preciosas atraídas para ali como ovelhas indo para o matadouro. Tira-os de lá, Senhor!

Sim, os discípulos não tinham união. Eles não conseguiam entender Jesus. Eles disseram, “Ah, quem 
pode entender estas coisas?” Veja, Deus ainda não estava neles. Eles estavam apenas associados em 
companheirismo. Eles só se associaram com Ele. Muito bons homens hoje são assim. Eles não bebiam, 
não mentiam, não roubavam, nada, mas não tinham essa unidade de Deus. Eles ainda não eram um com 
Deus. Veja, eles não podiam ser um. Oh, eles fizeram milagres. Eles expulsaram os demónios. Isso não é 
um…

89

Eu li um artigo no jornal no outro dia sobre isso, sobre expulsar demónios. As pessoas dizem, “Oh, 
irmão, digo-lhe, é isso.” Não é isso! Um homem que expulsa um demónio e nega a Palavra de Deus é um 
mentiroso. Sim, senhor. Ele diz que expulsa demónios. Eles afirmam que fazem isso. Ele não pode fazer 
isso se não estiver com a Palavra de Deus. Jesus disse isso.

Agora, depois veio o Pentecostes, Deus fê-los um só novamente. Oh, bem! Então eles tiveram 
unidade com Deus. Deus estava neles. Agora, Actos, se estiver a apontar, Actos 4:32, a Bíblia disse que 
“Eles estavam com um coração, uma alma e uma mente.” Oh, irmão. Porquê? Eles tinham sido 
restaurados ao original novamente. A única coisa que eles tinham para ser deitada fora era uma velha 
cidade, eles viviam aqui, um corpo velho chamado cidade ou um templo, em que eles viviam aqui, que 
tinha de apodrecer, porque tem de morrer e corromper-se. Mas em espírito e vida e em propósito e em 
visão e tudo, eles eram um com Deus.

90

Oh, Adão, meu amigo deprimido, não deixe Satanás dizer-lhe essa mentira novamente. Não deixe 
que isso aconteça. Não deixe que Satanás lhe diga que a Palavra não significa aquilo que diz. Está 
certo. A Palavra significa… Sim, aqui não…

Eu estava a falar sobre o baptismo no nome de Jesus Cristo. Está certo, veio uma revelação sobre 
isso. Essa é a verdade. Mas o que é que um grupo de pessoas fizeram? Reuniram-se aqui e fizeram disso 
uma denominação, fizeram outra torre de Babel. A mesma coisa, lançaram isso para lá. Claro. Lutero fez 
a mesma coisa. Wesley fez a mesma coisa, John Smith fez a mesma coisa, Alexander Campbell fez a 
mesma coisa. O Pentecostes fez a mesma coisa. Deus lida com os indivíduos que cumprem a Sua 
Palavra. O único plano de Deus para chamar os crentes a Si, numa verdadeira unidade, é receber o 
Espírito Santo. Então aqui está como…

91

Você diz, “Bem, Irmão Branham, eu falei em línguas. Eu clamei. Eu fiz isto.” Se você ainda tem esse 
tipo de espírito e nega a Palavra de Deus, você não tem a Palavra de Deus em si, você não tem o 
Espírito. Se você se sentar e ouvir a verdade a ser pregada e olha para a Bíblia e vê que é a verdade e 
então recusa-se a fazer isso, esse não é o Espírito de Deus. Não me interessa se você falou muito em 
línguas, se clamou muito, a quantas igrejas já pertenceu, ou quantas vezes já foi baptizado, ou qualquer 
outra coisa. A Palavra é verdade. Isso é o que vindica a verdade. Se você tem todas estas outras 
verdades e depois com a Palavra, amém, então você sabe que está a vir para casa.

Como é que o próprio Deus que escreveu a Bíblia se vira e substitui a Sua própria Palavra por outra 
coisa? Vocês Católicos que disseram que Pedro foi sepultado na vossa igreja e o seu espírito vos dá o 
direito de remir pecados e assim, como é que Pedro, um Judeu, podia suportar ter ídolos na igreja? Como 
é que Pedro podia recusar-se a dizer que o baptismo do Espírito Santo veio e falar em línguas e todas 
estas  coisas  poderosas  que  ele  fez  e  virar-se  e  dizer  para  tomar  uma pequena  bolacha  e  Deus  está

92
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nessa bolacha? Oh, é ignorância, ignorância espiritual.

Bem, agora, vocês Protestantes são a mesma coisa, avançam e dão um aperto de mão ao pregador 
e dizem, “Eu aceito Jesus como o meu Salvador pessoal,” e depois voltam e vivem qualquer tipo de vida 
daí e continuam a viver com o mundo. Outra torre de Babel.

Estamos a chegar ao fim agora. Veja. Deus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo é o próprio 
Deus. Ele é aquele que vai fazer a unidade entre Deus e o homem. Vamos descobrir. Vamos agora. Agora 
eu quero a vossa completa atenção nos próximos cinco minutos ou assim. Veja.

93

O homem debaixo do plano do diabo tem tentado denominar a igreja na unidade. Eles têm tentado 
educar a igreja na unidade, você sabe isso, através da instrução, através da denominação. Eles estão a 
tentar agora mesmo, o Concílio Mundial de Igrejas, indo para tentar trazer todos os Católicos e 
Protestantes juntos e fazê-los um. O que é isto? Um plano do diabo!

Você diz, “Você é muito pequeno para dizer isso.” Eu sou muito pequeno, mas a minha Palavra de 
Deus é muito maior, digo-vos isso. Os céus e a terra passarão, mas isto não. Não é ele que diz isso, foi 
Ele que disse isso primeiro. Eu estou apenas a dizer o que Ele disse, eu estou a confessar a Sua Palavra.

Está debaixo do diabo! Está provado na Palavra aqui, nesta manhã perante vocês, isso é do diabo. 
Qualquer uma dessas organizações.

O homem, debaixo do plano do diabo, tenta denominar as pessoas na unidade.94

“Venham todos e juntem-se às Assembleias de Deus. Juntem-se aos Unitários. Juntem-se à Igreja de 
Deus. Juntem-se aos Metodistas. Somos todos um.” Bando de hipócritas, tendo aparência de piedade e 
negando a eficácia dela. E a Palavra de Deus agitada perante si e você tem medo de ir atrás disso. Por 
que é que Deus não Se mostra então, se você está com Deus? Por que é que você não faz as obras de 
Deus? Como é que você pode ter essa forma e pode andar à volta e negá-Lo, até chama às verdadeiras 
obras de Deus Belzebu? Mostrem isso, vocês, grupo educado de membros de igreja! Jesus disse, “Vós 
sois de vosso pai, o diabo!” Certo! Tenho a certeza que entendem o que eu quero dizer. Claro. Por que é 
que ninguém vai atrás disso? Você sabe que Deus está por trás disso. Deus vai mover-se com a Sua 
Palavra.

O homem faz isso, constrói outra torre de Babel. O que é que ele faz? Eles tentam mostrar… Olhe 
para este Concílio Mundial de Igrejas agora. A Anglicana, a Católica Romana, a Metodista, a 
Presbiteriana, os Pentecostais e todos eles unidos, a Ciência Cristã e muitas das seitas que até negam o 
nascimento virgem, que negam a deidade de Jesus, fazem Dele três pessoas, tentam adorar três deuses, 
negam o nascimento virgem. Alguns deles negam o sangue. Alguns deles negam os Seus milagres. Todos 
eles fazem isso, quase. E depois tentar unir uma coisa dessas, como é que podem fazer isso? É uma 
torre feita pelo homem. Vai cair como Babel caiu.

95

Mas Deus disse, “Não por poder, não por força; pelo meu Espírito, diz o Senhor. É assim que eu uno a 
minha igreja. Não pela organização, não pela instrução, não pelos teólogos; mas pelo meu Espírito, diz o 
Senhor. Eu vou reunir as minhas ovelhas.” Oh, bem! E quando Ele faz isso, o que acontece? E os Seus 
sinais vão dar testemunho disso mesmo. Era assim que Israel podia dizer, antes de se misturarem com 
Moabe. Houve uma coluna de fogo sobre eles. Sim, senhor. O que é que Ele vai fazer? Ele vai dar 
testemunho, o mesmo tipo de testemunho. Mas depois de eles se desligarem de Deus, separaram a 
unidade entre eles e Deus e juntaram-se a Moabe e aos outros, a vitória falhou. Eles ficaram no deserto 
durante mais quarenta anos, até que Deus levantou outro grupo para ir e completar o Seu plano. Foi 
exactamente o que eles fizeram.

96

Agora veja. Mas quando Deus junta uma igreja com o Seu Espírito, eles vão ter os Seus sinais do 
Deus vivo no meio deles. Que tipo de sinal? Quando Deus separou Israel do Egipto Deus deu a Moisés e a 
Israel um sinal de uma coluna de fogo. Está certo? Um profeta. Quando Ele separou Abraão de Ló, houve 
um anjo que veio a ele, que podia discernir os pensamentos e as intenções do coração. O sinal! Aleluia.
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Agora estas denominações envolvidas nesta igreja, tentando fazer uma unidade como no Egipto, 
como no Éden e assim por diante, debaixo desta grande influência em que estão.

Mas, veja, quero perguntar-lhe uma coisa. Quando Deus separou Israel, Ele deu-lhes o sinal 
sobrenatural, uma coluna de fogo. Ele deu-lhes um profeta. O que é que Ele fez com Abraão? O que é 
que Ele faz sempre? Mostre-me um profeta apontado por Deus entre eles. Ele juntou a Sua igreja pelos 
apóstolos e profetas e doutores e evangelistas. Aleluia! Aí tem. Uma igreja, mais uma vez, como Ele 
chamou Israel para fora. Eu disse-lhes que ia voltar a isso. Sim, Senhor.

Nenhum dos profetas apontados por Deus no meio deles, não senhor, como eles estavam com Israel 
e com eles. O que é isso? Uma torre do diabo mais uma vez.
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Agora, a vinda está tão iminente, a segunda vinda de Jesus, Ele está a reunir os Seus eleitos. Eu 
creio nisso. Oh, eles virão do Este e do Oeste. Onde estiver o cadáver, aí estarão as águias. Oh, bem, o 
que é isto? Ele tem a Sua unidade, a Sua verdadeira unidade, mostrando-Se entre eles; de cada 
denominação, trazendo o Seu eleito de todos os tipos de igrejas, de todo o lado, Ele está a tirar os Seus 
filhos, indo em linha com a Sua Palavra. O quê?
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Agora, a vinda do Senhor Jesus está tão iminente, a vinda do juízo, Ele está a chamar o Seu eleito 
em unidade Consigo mesmo, com o mesmo tipo de ministério que Ele tinha. Você sabe como eu desenhei 
pelas eras da igreja, aqui há pouco tempo, acerca da grande torre que foi construída, chamada a 
pirâmide, mas a pedra do topo nunca lá foi colocada. Lembre-se como os Luteranos vieram, depois os de 
Wesley na minoria e depois até ao Pentecostes. E agora o que é que Ele está a fazer, chamando de lá? 
O que é que Ele fez? Ele chamou o eleito, para fazer o Luterano; Ele chamou o eleito, dos Luteranos, 
para fazer os de Wesley; Ele chamou o eleito, daí, para fazer os Pentecostais; agora Ele está a chamar 
os eleitos Pentecostais, para fazer a pedra de topo para vir para lá. O mesmo tipo de ministério a chegar 
ali, chamando os Seus filhos de todas as denominações e de todos os estilos de vida.

O que é que Ele tem feito? Ele tem colocado com eles um verdadeiro doutor, verdadeiros profetas 
que permanecem com a Sua Palavra, a Bíblia. “As minhas ovelhas ouvem a minha voz,” disse Jesus. Se 
essa foi a Sua voz naquela altura, é a Sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é comida 
de ovelha. Eles não vão seguir isso. Oh, irmão. Do Este, do Oeste, de toda a denominação, de toda a 
organização, eles vieram do Este e do Oeste, reunindo-os! “Nós vamos festejar com o Rei, para cear 
como Seus convidados, como são abençoados estes peregrinos! Vendo a Sua santa face brilhando com 
amor divino; abençoados participantes da Sua graça, como jóias na Sua coroa para brilhar. Jesus está a 
vir em breve. As nossas provas vão então terminar.” Aleluia! “E se o nosso Senhor viesse neste momento 
para aqueles que estão livres do pecado? Então isso traria alegria para si, ou tristeza e grande 
desespero? Mas quando o nosso Senhor vier em glória, nós vamos encontrá-Lo nos ares.” Aleluia! Sim, 
senhor.
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O que é isto? Com doutores enviados por Deus que vão permanecer com a Palavra, para a 
verdadeira igreja, não movendo um jota não importa o que diz a organização. Eles não estão ligados a 
isso. Profetas; não são fingidos, assim chamados, mas um profeta genuíno tem o “Assim diz o Senhor,” 
ele está mesmo no ponto. É isso que Ele tem enviado à Sua igreja. Foi isso que Ele disse que faria. 
Creiam na Palavra; não no credo, não no dogma, mas na Palavra. E, ao fazer isto, Ele mostra-Se a eles 
ao confirmar a Sua Palavra, fazendo a mesma vida que Ele uma vez viveu, vivendo novamente, fazendo 
com que a Sua Palavra aconteça. Oh, bem!
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Ouça com atenção. I Coríntios 4:20 diz, “O reino de Deus é a sua palavra em poder.” Se quiser 
apontar isso, I Coríntios 4:20. O reino de Deus é a Palavra de Deus em poder. O que é o reino de Deus? 
Está dentro de si. O reino está em si. E quando a Palavra chega aí, o que é que esta Palavra inicia? 
Transforma-se em poder, fazendo-a dizer exactamente aquilo que foi dito.

101

Você não pode dizer, “Diz isto,” e diz isto e faz funcionar. Você tem de dizer a mesma coisa que isto 
diz. Isso faz uma confissão. Não é dizer, “Bem, está um pouco polido aqui, eu vou ter mais sabedoria, é 
melhor eu estar aqui.”

Fique com a Palavra. Aí está, veja. E isso produz poder. “Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e 
eternamente.” Jesus disse, em S. João 14:12, “Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós.” 
Não, peço perdão, não foi isso que Ele disse ali. Ele disse, “Aquele que crê em mim, as obras que eu faço 
as fará também. Se permanecerdes em mim e a minha Palavra em vós, pedireis tudo o que quiserdes e 
vos será feito. Se permanecerdes em mim e a minha Palavra em vós.”

O que é isso? Você tem de estar na Palavra, você tem de morrer. Eu estou persuadido de que muitos 
de nós, amigos, receberam o Espírito Santo, mas nós recebemos apenas Espírito Santo suficiente em nós 
para nos levar a um ponto onde não queremos mentir, não queremos roubar, não queremos fazer nada. 
Mas Deus quer encher todas as fibras da Sua igreja, Ele quer encher o seu pensamento e Ele quer 
encher a Sua mente. Ele quer encher cada porção de si, fazê-lo completamente, totalmente morto para 
si mesmo ou para o seu pensamento, tão rendido a Deus que a Sua Palavra está a viver através de si. 
Você não sabe mais nada a não ser a Palavra de Deus, permaneça com a Sua Palavra, é vida. “As 
minhas palavras são vida,” disse Jesus.
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Ele colocou com eles, doutores crendo na Bíblia, profetas que dizem a verdade, que mostram a 
mesma profecia que eles sempre mostraram ao longo da era. O que é que Ele fez? Ele está a mostrar-Se 
vivo no meio deles, confirmando a Sua Palavra. A Sua Palavra, o reino de Deus é a Palavra de Deus em 
poder.

Enquanto estas denominações confiam em raciocínios humanos, sobre raciocínios humanos. Ouça 
com atenção agora. Nós não devemos confiar nos raciocínios humanos. Provérbios, capítulo 3, versículo 
5, disse, “Não te estribes no teu próprio entendimento.” Não faça isso, não importa o que a Palavra de
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Deus pareça.

Você diz, “Bem, parece que também é bom desta forma.”

Não é isso. É a Palavra de Deus, tome da forma que Ele disse. Eva disse… Satanás disse a Eva, “Eu 
sei que Deus disse isso, mas na verdade não quer dizer isso. Quer dizer isto.” E ela creu. Ela creu nisso. 
Isso rompeu a unidade, isso rompeu o companheirismo, isso rompeu a união, isso rompeu o mundo, isso 
rompeu a vida, isso rompeu tudo!

E a pessoa que deixou de crer numa palavra da Palavra de Deus, rompe o companheirismo e tudo. 
Certo! Nós cremos nisso ou não cremos nisso. Vamos permanecer nisso! Deus disse isso e vamos ficar 
com isso. Tenho de saltar muitas coisas aqui, porque já passa da hora.

Como nos tempos passados, nos tempos passados quando o homem fez isto, trouxe o juízo de Deus 
ao mundo. A torre de Babel, a união dos filhos de Caim com os filhos de Sete, trouxe o juízo. Sempre 
traz o juízo de Deus ao mundo, veja. Oh, a verdadeira unidade com Ele vai levantar-se no juízo, sobre 
isso, como Noé fez naquele juízo com a sua família. O justo Noé e a sua família ficaram acima dos juízos. 
O que é que eles fizeram? Eles seguiram!
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Irmão Lee Vayle, se receber isto, aqui está. Essa é a única questão em que nós discordamos, ele crê 
que a igreja vai passar pelo juízo. Eu não vejo isso. Eu não creio nisso.

Noé nunca passou pelos juízos, ele passou por cima dos juízos. Abraão nunca passou por fogo 
nenhum, ele estava fora do fogo. Israel não estava nos juízos de Israel, foi separada do fogo, dos 
juízos. A igreja subirá acima do juízo, na arca do Espírito Santo, erguida da terra.

Esta coisa deste Concílio de Igrejas no mundo não passa de uma agitação da virgem néscia, para 
ser deixada aqui na terra para o anticristo lhe fazer o que quiser. Mas a verdadeira Igreja de Deus vai 
flutuar como o velho Noé fez e ir para a glória com a mesma certeza como eu estou aqui. É por isso que 
Ele está a reuni-los. É por isso que a voz está a falar hoje. É isso que Deus está a fazer, está a reunir 
um de Los Angeles e um de Filadélfia e um da Geórgia e assim por diante. Reunindo-os, ao Seu povo que 
está disposto a crer na Palavra do Deus vivo. “Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do 
homem, em que apenas alguns se salvaram, só uns poucos.” Muito bem, a nossa arca do Espírito Santo 
vai flutuar acima dos juízos de Deus, porque nós já fomos julgados, quando confessamos Jesus e Ele 
tomou o nosso juízo.
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Estas denominações, no entanto, são tão teimosas! Eles são como Eva, ela quis a sua sabedoria 
independentemente daquilo que a Palavra de Deus era. Ninrode quis a sua torre, sem se importar com a 
Escritura! Eles eram teimosos! Eva não devia ter caído nisso. Sete não caiu nessa de ir atrás daquelas 
mulheres bonitas. Israel não devia ter caído nesse adultério. Vocês também! Mas alguns são tão 
teimosos. É a Escritura ou não é a Escritura! “Bendito Deus, a minha mãe era Presbiteriana! Eu vou ser 
também!” Continue, continue, é a única coisa que você pode fazer então. Deus tenha misericórdia da 
sua alma pecaminosa. Como é que você vai escapar disso, quando você sabe que é a verdade? E se 
você vê a Palavra de Deus e continua a não pensar que é a verdade, então há algo de errado com o seu 
discernimento espiritual. Exactamente. Olhe pelo país e veja onde é que estas coisas estão a acontecer. 
Nós estamos no tempo do fim, amigos. Acabamos de passar pelas eras da igreja e sabemos o que vai 
acontecer na era da igreja de Laodicéia? Não vimos já isso? Vê o que eu quero dizer? Estamos no tempo 
do fim.
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Deus está a reunir o eleito desde os quatro ventos da terra. Ele disse que ia enviar os anjos e reuni-
los. Está certo? Reuni-los, separá-los do joio. Amém. O joio será queimado, mas o trigo não. Está certo.
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Mas, eles são tão teimosos, ter isso ou não ter, não faz qualquer diferença. Oh!

Mas os escolhidos de Deus são ordenados a sair do meio delas, “Separai-vos,” disse Deus, “e eu vos 
receberei. Não toqueis nas coisas mundanas deles e eu serei um Pai para vós, ou Deus, e vós sereis 
meus filhos e filhas. Não vos prendais a um jugo com os incrédulos, mas saí daí!” Deus quer separação 
do mundo. Ele quer unir-se a si. E nenhum esquema feito pelo homem da organização, da denominação, 
ou quaisquer teorias feitas pelo homem vão resistir. É necessário Deus, o Espírito Santo, em si para o 
unir com Deus. E como é que você sabe que o tem? O Espírito Santo que escreveu a Palavra vai dar 
testemunho com toda a Palavra; e as mesmas coisas que o Espírito Santo fez no Velho Testamento, vai 
fazer no Novo Testamento; vai fazer o mesmo agora da mesma forma, porque Jesus Cristo é o mesmo 
ontem, hoje e eternamente. E você não está preso num jugo com as organizações e com o mundo. Você 
não está preso num jugo com eles. Não se prenda com um jugo no meio deles, mas saia do meio deles! 
Você está preso com um jugo a Cristo. Amém. Preso com um jugo com o Senhor Jesus Cristo.

A Bíblia diz que nos últimos dias haveria igrejas, outra torre de babel. Teriam aparência de piedade e 
negariam a Palavra de Deus e o poder, o poder da Sua Palavra. E o que é a Palavra? O que é o reino de 
Deus? Nós temos de  pertencer  ao  reino  antes  de  podermos  ser  súbditos  do  Rei.  Quantos  sabem isso,
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digam “Amém.” Bem, como é que você entra no reino? O reino de Deus é a Palavra de Deus de volta em 
poder. Amém. Em poder; tirando o pecado, dando sinais. Que tipo de sinais? Se é a mesma Palavra que 
tirou Moisés para fora, vai trazer o mesmo sinal.

A mesma coisa que separou o morno Ló. Agora, nós sabemos que Ló era morno e Jesus disse que 
esse será o sinal do tempo do fim. O morno Ló sentado ali, ele era religioso, claro, ele e a sua esposa. E 
eles pertenciam a todo o tipo de festas e ele era o presidente da câmara da cidade e, oh, havia muitas 
coisas a acontecer. Ele era muito religioso. Ele podia entreter os evangelistas e todos os que passassem, 
ele estava muito bem dessa forma. Mas, oh, irmão, ele não era esse eleito.

Veja o que aconteceu! Porquê? O mesmo Deus que separou e veio a Abraão e mostrou-lhe a 
vindicação da sua separação… Hum-hum ó Deus! Como eu gostava de apenas poder… poder fazer 
alguma coisa para vos permitir ver. Deus mostrou a Abraão, já que ele se tinha separado, Ele mostrou-
lhe uma vindicação disso, que Ele estava com ele e mesmo no meio dele. E Jesus disse que ia acontecer 
a mesma coisa nos últimos dias. Nem uma nação com Abraão, ele estava numa minoria, mas Deus estava 
com ele. Ele tinha-o separado e nós devemos separar-nos nestes últimos dias.
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E se Deus deu um sinal a Moisés, a Israel, ao profeta ungido, uma coluna de fogo, deu um sinal a 
Abraão. Ele deu um sinal a Israel. Ele deu um sinal aos discípulos. O mesmo sinal, sempre! O mesmo sinal, 
a coluna de fogo!

Paulo, quando ele estava no seu caminho para Damasco, brilhou perante ele uma coluna de fogo, 
que até o cegou, deixou-o de joelhos. Mais ninguém viu isso. Todos de pé à volta, não viram. E uma voz 
disse, “Saulo, porque me persegues?”

Ele disse, “Senhor, quem és tu?”

Ele disse, “Eu sou Jesus.” Um sinal! E o que é que ele era? O apóstolo para os Gentios! Amém.

Aqui estamos no tempo do fim, vindo do Este e do Oeste, do Norte e do Sul. O que é que nós 
estamos a fazer? Em preparação para esse rapto. Preparando para… Ficando quietos por alguns minutos 
até que todas as fibras sejam cheias do Espírito Santo. Então ela vai subir. Oh, bem! Chamando o Seu 
povo para Si, na verdadeira unidade com Ele, porque é o Seu Espírito Santo. “Por um Espírito somos 
todos individualmente baptizados num corpo, colectivamente, no corpo de Jesus Cristo.” E Jesus Cristo 
vivendo com o Seu Espírito na nossa carne, está a servir a igreja e a fazer as mesmas coisas que Ele 
fez, como um sinal, como uma bandeira para o mundo, que estamos nos últimos dias, preparando-nos 
para o rapto. Oh, eu amo-O, vocês não?
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Eu tenho um livro aqui ainda, mas não posso avançar mais, está a ficar muito tarde. Posso pegar 
nisso noutra altura.
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Estamos no final. Unidade. Vocês são mesmo um com Deus? É dessa forma que vocês vão ter de 
estar. Sim. Nós vamos ter de ser um com Ele até… Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em si. 
Então Cristo, a Sua própria mente em si vai reconhecer toda a palavra que Ele escreveu. Fez isso nos 
apóstolos, correctamente manejando a Escritura, que é a verdade, veja, o Espírito Santo. Se é a 
verdade, então Ele vai dar testemunho disso ao trazer o mesmo sinal que Ele deu a Moisés, o mesmo 
sinal que Ele deu a Abraão, o mesmo sinal que Ele fez por Cristo, o mesmo sinal que Ele fez por Paulo. 
Estamos no tempo do fim. Ele disse que isso seria o final. Estamos no tempo do fim. A igreja, 
colectivamente, está a reunir-se numa união, um aqui e um ali, formando.

Ele disse, “Estarão dois num campo, eu vou tomar um.” Um. Veja, “Dois no campo,” isso é durante o 
dia, a colheita, “vou tomar um e vou deixar o outro. Estarão dois numa cama,” do outro lado do mundo, 
“vou tomar um e deixar o outro,” na vinda do Filho do homem. E está tão iminente, está tão próximo.

Não! Não! Adão! Adão! Eva, Adão, deixem-me clamar para vocês, não dêem mais ouvidos a uma 
mentira do diabo. Permaneçam com a Palavra de Deus, é o “Assim diz o Senhor.” Permaneça com a Sua 
Palavra. Separar-se disso é romper o seu companheirismo com Deus, a unidade de Deus pelo Espírito 
Santo. Então se você diz que tem o Espírito Santo e não está de acordo com a Palavra, então você não 
está em unidade com Deus.
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Esta é a unidade de Deus, quando você… o espírito que você tem concorda com esta Palavra e 
manifesta esta Palavra e faz este poder da Palavra agir da mesma forma que agiu naquela altura.

Vamos dizer juntos. [A congregação repete a seguir ao Irmão Branham]: Unidade com Deus é ter o 
Espírito de Deus em si a concordar com a Palavra, toda a Palavra, toda a Palavra e fazê-la manifestar-
se em poder.

Aí tem. Essa é a unidade com Deus. Quando esse poder opera em mim, opera em si, nós somos um. 
Amém! Irmão Kidd, quando o poder do Espírito Santo em mim opera  em si,  não  há  discórdia,  a  Palavra
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está ali. Funciona. Amém. Faz disso aquilo que isso é, Deus feito carne em si pela Sua Palavra. A Palavra 
feita poder no meio de vós, toda a palavra!

Agora, lembre-se, o diabo toma uma grande porção dessa Palavra, quase 99,99% dela. Noventa e 
nove centésimos e noventa e nove por cento desses centésimos, ele faz exactamente correcto, mas 
então ele vai saltar aqui e é isso que provoca a morte ali mesmo. Isso rompe a cadeia mesmo no meio, lá 
vai você.

113

Toda a palavra! O que é que Jesus disse? “Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra!” 
Não é por algumas das palavras de Deus que ele viverá, não é por 99,99% da Palavra de Deus. Mas por 
toda a palavra que procede da boca de Deus, o homem viverá por isso.

Satanás levou-O ali acima e disse, “Está escrito!” Veja, como ele disse a Eva, “Está escrito! Está 
escrito!”

Jesus disse, “E também está escrito…”

Ele disse, “Está escrito, «Ele mandará os anjos cuidar de ti.» A Bíblia disse isso!” Bem, ele era um 
estudioso. “Está escrito, «Ele mandará os Seus anjos cuidar de ti para que não tropeces com o teu pé 
em pedra e te sustentarão.»”

Ele disse, “Também está escrito, «Não tentarás o Senhor teu Deus.»”

Eles disseram, “Nós temos a Escritura [Actos 19], nós fomos baptizados por João.”114

Paulo tinha mais alguma coisa, ele disse, “Isso já não funciona,” veja. “João apenas baptizou…” Ele 
não deixou de crer na palavra de João. Ele disse, “Vou dizer-vos o que João disse. João disse que 
baptizou para o arrependimento, não para a remissão dos pecados.” O sacrifício ainda não tinha sido 
morto, veja. Ele disse, “Ele baptizou para o arrependimento, dizendo que devíeis crer naquele que estava 
para vir.” E quando eles ouviram isto, foram baptizados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo 
impôs as suas mãos sobre eles, tão cheio da Palavra, e o Espírito Santo veio sobre eles. Eles começaram 
a profetizar, a falar em línguas, a magnificar a Deus e que tempo! Oh, bem. Qual era o tamanho da igreja 
deles? Doze. Sim. Oh, Deus não lida com grandes números, Ele lida com corações honestos. Vamos ter 
esse tipo de coração. Ama-O? Vamos orar.

Oh, meu amado peregrino, já olhou para as filhas de Moabe ou já viu as filhas (estou a falar das 
igrejas) de Caim? Como se afastaram para longe da Palavra! Já reparou, meu precioso amigo, que nos 
últimos dias estas coisas têm de acontecer? Já reparou recentemente como a Palavra de Deus está a 
ser manifestada? Como o reavivamento que antes atingia com força já se aquietou, já não resta muito? 
O que é isto? É a calma antes da tempestade. Os juízos estão prontos. Já reparou nestas coisas? Já 
comparou a Escritura com a Escritura, a palavra da Bíblia com a palavra da Bíblia, evidência com 
evidência? Já comparou a palavra de Jesus que Ele disse que o diabo nos últimos dias… seria tão 
parecido, como o verdadeiro, que se possível fora enganaria a todos excepto ao eleito, aos eleitos.
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Pense, esse ensinamento da Escritura vai ser tão parecido! “Oh, nós cremos no Espírito Santo, 
bendito seja Deus para sempre! Nós temos o Espírito Santo, nós falamos em línguas.” E depois voltam-se 
e negam a Palavra? Sim. Enganaria o eleito se fosse possível.

Se houver alguém aqui que não está certo com Deus, se houver alguém aqui que esteja enfermo ou 
aflito… Há lenços e coisas colocadas aqui, eu vou orar sobre eles. Não quero saber aquilo de que tem 
necessidade. Toda a promessa no Livro pertence-lhe. É seu.
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Agora, eu trouxe-lhe a Palavra, trouxe-lhe de Génesis até este dia em que estamos a viver, apenas 
falando dos lugares e mostrando-lhe. Eu podia ter tocado em muitas centenas de lugares para além 
desses, não tenho tempo. Mas com certeza que, aí, pode ver que esta coisa da organização está fora. 
É uma concepção falsa do diabo, tentando organizar os homens com a unidade da sua própria mente e 
pensamento. Quando é pelo Espírito Santo que nós somos unidos a Deus. E o Espírito Santo concorda 
com a Palavra de Deus. Veja, a Bíblia disse, Jesus disse que eles até iam confessar isso, veja, “Enganaria 
o eleito se possível.” Vê onde nós estamos?

Agora pegue nesta Palavra de Deus com essa mão de fé. De que tem necessidade nesta manhã? 
Tem necessidade do baptismo na água no nome de Jesus Cristo? A piscina está aberta. Tem necessidade 
do baptismo do Espírito Santo? Ele está a tentar abrir o caminho Dele para o seu interior. Tem 
necessidade de cura? Ora, o mesmo Espírito Santo, a Palavra que foi feita poder, está aqui mesmo 
agora, o poder de discernimento a olhar para esta audiência aqui agora e a ver essa luz a rodopiar à 
volta como um brilho. Já alguma vez vos disse alguma coisa errada? Já alguma vez...
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Como o profeta disse a Israel antes de eles terem conseguido para eles um rei feito pelo homem, ele 
disse, “Já alguma vez vos disse alguma coisa… Já alguma vez vos tirei dinheiro? Já alguma vez vim e pedi
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o vosso dinheiro e andei por aí e vivi em grandes palácios e construí coisas grandes e tirei o vosso 
dinheiro? Já alguma vez vos pedi uma moeda?” “Nunca.”

Já alguma vez vos disse alguma coisa no nome do Senhor a não ser aquilo que Deus fez com que 
acontecesse? Já alguma vez falei no Seu nome a não ser que acontecesse? Já alguma vez vos contei 
uma visão à audiência em que a pessoa exacta não se levantasse, desconhecida ou seja o que for, que 
não dissesse “Isso é verdade”? Já alguma vez vos disse alguma coisa errada? Então deixe-me dizer-lhe 
agora, “Assim diz o Senhor,” receba o Espírito Santo, o Espírito que vai pegar na Palavra de Deus com 
essas mãos de fé, movendo-se. Todo o reino lhe pertence a si. É vosso, filhos.

Por que é que vêm da Geórgia, de todo o país, de Ohio, do Kansas, de todo o lado, para uma 
pequena reunião? Eu penso que a fita está desligada agora, assim, eu posso dizer isto, veja. Por que é 
que vêm assim? O que é que o leva a fazer isso? O que é isto? Eu vejo pessoas aqui de Arkansas, de 
centenas de quilómetros de distância.
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Ontem à noite, vindo directamente da cidade de Kansas, um irmão Polaco ali atrás de pé, veio, 
guiado, disse, “Irmão Branham, desde que ouvi falar pela primeira vez de si lá no Canadá há muitos anos 
atrás, as coisas que você já viu e fez, eu fui verificá-las imediatamente, para trás e para a frente, para 
cima e para baixo,” e disse, “nenhuma delas esteve errada.” Ele é provavelmente um Católico Polaco e 
aqui vem ele, a levar as fitas, saindo e ouvindo-as, encontrando oposição. Os ministros que deviam 
estar comigo e ajudar-nos, mas negam o poder dela, negam a verdade de Deus e afirmam ter o Espírito 
Santo.

Eu não me chamei profeta. Vocês fizeram isso. Mas se é assim, então de onde vem a Palavra do 
Senhor? Como é que nós sabemos se é verdade ou não a não ser que haja algo para o confirmar? Essa é 
a Palavra de Deus aqui, a Palavra escrita. E então se a Palavra escrita está confirmada, então é Deus 
nessa Palavra a tornar essa Palavra verdadeira. Paulo disse, “Segui-me, como eu sigo a Cristo.”

Agora, se você tem uma necessidade de Deus para a enfermidade, para a salvação, ou para se 
livrar… Algumas de vocês, mulheres, que não têm graça suficiente para deixar o vosso cabelo crescer, 
alguns de vocês, homens, que não têm graça suficiente para deixar de fumar cigarros, alguns de vocês, 
pregadores, que não têm graça suficiente para aceitar a verdade do baptismo na água no nome de 
Jesus Cristo, alguns de vocês, enfermos, que estão doentes e doentes à morte, por que é que não 
tomam esta Palavra nesta manhã? Vou dizer-vos agora, é carne entre nós! Tome essa Palavra na sua 
mão.
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Está aqui uma fotografia na parede, do anjo do Senhor, o mesmo que guiou os filhos de Israel, o 
mesmo que se encontrou com Paulo, o mesmo que estava em Cristo. E o mesmo Espírito Santo está em 
si, unindo-o como um só. O que é que faz os nossos corações atraírem-se por centenas de quilómetros? 
Não há nada assim no país. Eles estão a vir por causa da Palavra.

“Há uma fonte cheia de sangue, que sai das veias de Emanuel, onde os incrédulos mergulham 
debaixo da corrente e perdem toda a mancha de culpa. Desde que eu vi essa corrente pela fé que as 
Tuas feridas a verter deram, o amor redentor tem sido o meu tema e será até que eu morra.”
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Nosso Pai celestial, está aqui colocado um conjunto de lenços, luvas, eles podem ir pelo correio. Eu 
não sei quem os colocou aqui, talvez o Billy, talvez as pessoas aqui na audiência. Eu sinto que devo 
fazer isto agora, Senhor. Não há nada nas minhas mãos, nada em mim como ser humano. Eu não podia 
confiar no meu próprio entendimento humano. Eu não entendo por que é que isto é assim, mas eu estou 
a seguir aquilo que Tu disseste. “Tiravam do corpo de Paulo lenços e aventais e os espíritos imundos 
saíam das pessoas.” Não foi porque ele era um grande homem, foi porque Deus estava com ele em 
palavra e em poder. E ele nunca consultou os apóstolos, mas descobriu quando eles se encontraram que 
eles estavam com o mesmo evangelho, com a mesma forma de baptismo, com tudo igual ao que eles 
estavam a fazer, era tal e qual a mesma coisa.
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Agora estou a pedir, Senhor, por estas pessoas preciosas que estão a crer em Ti, para que Tu as 
cures. Esses na audiência, cura-os, Senhor. Que a fé delas possa alcançar e obter essa Palavra agora 
mesmo e dizer, “Tumor, doença, mal, é melhor saíres, estou a cortar com a espada de Deus! Estou a 
crer! A minha fé é forte, estou a fazer a espada penetrar fundo. Sai da minha frente! Estou a levantar-
me do meu lugar, para ficar bem.” “Estou a impor a minha mão sobre o meu pai, sobre a minha irmã, 
sobre o meu filho, sobre o meu vizinho. Eu estou a crer. A Tua Palavra é verdade. Eu estou em unidade 
contigo. As obras que Tu disseste que fizeste, nós as faríamos também. Senhor Deus, eu creio em toda 
a palavra. E estou a avançar, estou a avançar para reclamar isso, para pegar nisso nesta manhã.”
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Ó Deus, como é que eu posso pensar quando a igreja estava em movimento, quando Moisés ficou 
um pouco assustado lá no mar, ele começou a clamar ao Senhor. E o Senhor disse, “Por que clamas a 
mim? Por que clamas a mim? Diz e vai em frente! Eu não te comissionei para o trabalho? Diz!” Diz o quê? 
A Palavra de Deus que está em si. “Diz e vai em frente. Não clames a mim. Vai em frente.”
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E, Senhor Deus, hoje eu venho no nome do Senhor Jesus. Eu venho empunhando esta espada da fé, 
afirmando a unidade entre Deus e o homem pelo Espírito Santo, pelas misericórdias e pelo sacrifício de 
Jesus Cristo Seu Filho. Eu desafio todo o demónio que tem prendido alguém de alguma forma neste 
edifício, seja rapaz ou menina, homem ou mulher. Eu desafio toda a enfermidade. Eu desafio toda a 
dúvida. E desafio todo o medo. Eu desafio tudo o que é ímpio, a deixar esta audiência no nome de Jesus 
Cristo! Saiam desta audiência para que possamos ser um com Deus e possamos servir a Deus sem 
enfermidade ou medo. Que o poder que nos fez um com Deus… Como é que o diabo pode gritar à volta 
dos ungidos? Como é que esse diabo pode estar aí e fazer barulho como um Golias? Quando David 
chegou ao campo e disse, “Quer dizer que deixam esse incircunciso Filisteu estar aí e desafiar os 
exércitos do Deus vivo?”

Ó Deus, faz com que os homens e as mulheres se levantem no poder do Espírito. Permites que esse 
diabo que não está convertido, que é rejeitado, que tem ferido a raça humana ao longo da era, fique 
aqui e desafie a igreja do Deus vivo? Satanás, sai e vai embora, no nome de Jesus Cristo!

Agora, você que tem força suficiente para segurar uma espada, agora que tem entendimento 
suficiente na Palavra de Deus para a reclamar como sua propriedade pessoal, quem pode pegar na 
Palavra de Deus agora na sua mão, segurar na mão da fé e dizer, “Eu vou ficar do lado do Senhor. Eu 
vou ser uma unidade com o meu Deus, de agora em diante. Eu vou manejar esta espada do Espírito e 
esta Palavra e vou cortar o diabo até ter toda a promessa que Deus me prometeu.”
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Se crê nisso de todo o seu coração, eu peço-lhe então sinceramente de todo o meu coração, no 
nome de Jesus Cristo, que se levante e que aceite isso. Estão a ser sérios nisso? São sinceros? A 
Palavra está nas vossas mãos? A sua mão é a sua fé? Levante a sua mão física para Deus, diga, “Deus, 
por isto, pela minha mão levantada eu entrego toda a minha vida. Eu entrego a minha alma, eu entrego 
o meu pensamento, eu entrego tudo para a Palavra de Deus. Permite que o Espírito Santo tome a minha 
fé agora e me dê isso. Corta de mim toda a dúvida. E, pela fé, eu recebo a promessa que peço neste 
momento.”

Se crê, diga “Amém” agora. Amém mais uma vez. Amém, amém e amém! Então, se é sério de todo o 
seu coração, no nome de Jesus Cristo, eu prometo-lhe aquilo que você pediu. Amém. Creia de todo o 
seu coração. Deus abençoe. Irmão Neville.


