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1 “Chamar dez mil anjos, quando um podia ter destruído o mundo; mas Ele morreu
por si e por mim.” É algo assim que eu quero ter como base da minha mensagem para
Domingo de manhã, se o Senhor permitir, sobre “O que era Cristo?” E agora esperamos
talvez que estas meninas possam cantar essa canção novamente para nós, Domingo de
manhã. Irmão Wheeler, certamente quero dizer que você tem duas boas senhoras aí, a
maneira de vestir delas e sem maquilhagem nem nada. Para mim parecem Cristãs e
cantam assim e comportam-se assim. Isso é muito bom.

2 Creio que estava a dizer à minha esposa no outro dia, nós certamente que temos
um grupo de mulheres de aspecto limpo por aqui. Eu gosto disso. O cabelo comprido e a
face limpa delas e vestidas decentemente. Eu admiro-vos sempre que venho. Eu disse à
Meda, “Gostava de juntá-las todas numa fila um dia e tirar uma fotografia delas para
que possa mostrar às outras igrejas a forma como a nossa igreja é aqui,” onde nós
falamos  estas  coisas  elas  obedecem.  E  estamos  contentes.  Faz  algo  por  nós.  Nós
sabemos que quando temos os nossos pedidos, se o nosso coração não nos condena,
sabemos que Deus nos ouve.

3 Esta manhã, um amigo meu, longe, de longe daqui, estava deitado, levaram-no e
mal vivia, pensei que ele estaria morto dentro de alguns minutos. Eles ligaram-me,
estava a nascer o dia. Eu saí da cama, no chão, e comecei a orar pelo velho amigo e fui
capaz pela graça de Deus de contactar esse espírito, aqui voltou. Ficou tudo bem, voltou
novamente, veja, ainda vivendo connosco esta noite, para a glória de Deus. Esse é o
velho Irmão Dauch, noventa e um anos de idade, vinte e um anos depois do tempo da
sua jornada da vida. Mas o Senhor é bom e cheio de misericórdia, por isso estamos
agradecidos por isso.

4 Agora, Irmão Neville, olhamos à volta um para o outro e eu sei que eu tenho um
pouco… mais um serviço para estar aqui e que será no Domingo. E eu não quero tirar o
meu pastor, eu gosto muito de o ouvir a pregar.

Domingo à noite quando ele pregou, digo-vos, eu fui aqui com um amigo a este
pequeno restaurante com drive-in, para comer uma sande depois, o Irmão Evans e a
Irmã Evans e encontrei o Irmão e a Irmã Sothmann lá. O Irmão Sothmann e todos eles
estavam a falar sobre essa mensagem maravilhosa. E, digo-vos, vivi com isso toda a
semana, quase. E algumas dessas observações sobre como a avestruz pensa que se
escondeu. Agora, é verdade, quando enfia a sua cabeça na terra, mas a maior parte
ainda está de fora. Então é assim que nós fazemos às vezes. Nós tentamos esconder a
cabeça atrás de alguma coisa, há sempre… talvez ainda estejamos a mostrar, você sabe.
Ele vê cada parte de nós, veja. Assim realmente apreciei isso.

5 Então eu pensei, bem, eu gosto de falar à igreja e eu pensei, bem, eu… o Irmão
Neville acaba por falar convosco em qualquer altura, por isso então quando eu estou
aqui talvez pare aqui. Eu não quero ser hipócrita e não é que eu não queira ligar nem
nada, apenas chego ali  a casa e a igreja abre aqui.  Eu tenho… eu quero estar aqui
porque vos amo.

Digo-vos, eu certamente que… O tempo aqui não concorda comigo e eu… a região
não concorda comigo e eu sou alérgico ao ar que está aqui. Assim que esse ar me atinge
eu fico com urticária, imediatamente, veja, e não há nada que se possa fazer. E eu… E
nós não nos sentimos bem, nenhum de nós, quando estamos aqui. Nós… quase nenhum
de nós se tem sentido bem desde que estamos aqui, porque ficamos mais ou menos
acostumados a esse clima elevado.
6 Mas, agora, uma coisa que me traz aqui são vocês todos. Certo, vocês todos. Vocês
sabem,  encontram-se  muitos  amigos,  estou  tão  agradecido.  Eu  acho  que… Se  eu
contasse, pessoalmente, pessoas que eu conheço, seriam talvez milhões de pessoas à
volta  do  mundo.  Uma  vez  foi  estimado  por  uma  pessoa  e  provavelmente  por
conhecimento pessoal, cerca de dez milhões de pessoas. Mas há algo em relação a casa,
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em relação a certas pessoas. Há apenas... Toda a gente tem isso, há pessoas especiais
na sua vida. Vocês sabem, eu creio nisso. Se não houver, então por que é que a nossa
esposa é especial para nós? E por que é que o nosso… Vêem? Nós somos… as nossas
esposas, os nossos maridos e assim por diante, são especiais. E você tem isso com
amigos. Há alguém que você gosta muito de se encontrar com eles e de falar com eles.
Há pequenos pontos.

E eu consigo pensar neste velho pântano onde esta pequena igreja esteve e onde
antes dela não estava aqui nada a não ser um charco. É por isso que essa estrada está
ali longe, para passar à volta desse charco. Isto é na verdade a propriedade, da rua vem
pela porta ali. E, mas era um charco. E eu lembro-me de sair aqui e de tentar encontrar
um lugar para construir uma igreja para o Senhor, e era um rapazinho.

7 E eu ouvia  estes,  este  jovem e este  outro  aqui,  a  orar  há pouco,  com todo o
entusiasmo. Eu pensei, “Sabe, eu costumava ser capaz de orar assim, sem parar para
respirar, quase.” E depois você fica velho, abranda um pouco, você sabe. Você continua
a mover-se, mas está na segunda velocidade como eu disse ao Irmão Woods ali. Mas, e
depois enquanto… E depois passado um pouco você fica na velocidade menor, quando
chega aos setenta ou oitenta, acho eu. Mas, você sabe, o… você continua a mover-se,
apesar disso. Enquanto se puder mover, que diferença faz? Só um pouco mais de tempo
para chegar lá.

8 Eu lembro-me de como eu estava a orar e aqui mesmo nestas ervas, aqui mesmo
onde este púlpito está agora, mais ou menos onde está, foi onde eu pus uma estaca
onde eu sabia que ia colocar o púlpito. O Senhor Deus deu-me este lugar. Sim, senhor.
Agora, ali mesmo na pedra de esquina está o meu testemunho de uma visão na manhã
em que  a  coloquei,  quando  eu  mal  conseguia  pensar  lá,  dizia,  “Este  não  é  o  teu
tabernáculo, mas faz a obra de um evangelista,” disse Ele. Eu olhei e vi o mundo inteiro
ali e o céu azul brilhante e as pessoas a vir de todo o lado; está colocado na pedra de
esquina ali. Mal eu sabia o que ia acontecer, apesar de a visão dizer assim; mas não
falha, vai estar ali de qualquer forma.

9 Eu  estive  em muitas  entrevistas  esta  semana,  porque,  Domingo,  a  presença
graciosa do Senhor desceu. E eu devia ter partido na Segunda-feira.

Eu tenho… nós ainda não tivemos férias, as crianças. As minhas férias vêm mais
tarde,  um pouco mais tarde.  Mas eu quero levar as crianças durante um pouco de
tempo. Elas têm de voltar e ir para a escola agora e assim eu pensei que esta semana
seria uma boa altura. Vou ter Chicago na próxima semana nessa reunião lá.

Mas depois a unção do Espírito, eu pensei, “Agora é a altura de ter entrevistas.”
Agora é a altura destas… para que eu posso fazer algumas delas. Eu vejo algumas das
pessoas  aqui  presentes  que  estiveram  no  escritório.  Elas  sabem  se  o  Senhor  se
encontrou connosco ou não.

10 É estranho que todos excepto uma mulher que o Billy colocou num espaço antes,
uma senhora  de  Louisville,  ela  tinha  uma menina  que  estava  aqui,  acho  que  eles
realmente pertenciam à Igreja de Deus em Louisville, ou algo assim. Mas em todo o
caso, cada um deles que veio, antes de eu sair de casa o Espírito Santo disse-me quem
estaria aqui, o que iriam pedir. E eu apontei numa folha de papel e disse o que eles iam
pedir e as perguntas da forma que iam perguntar e como seriam respondidas. Então eu
disse-lhes, eu diria, “aqui está o que você… veja agora, há alguns minutos atrás aqui, o
que o Espírito Santo…” Esticava o braço na secretária e dizia, “Vê? Ele disse-me isto
antes de você chegar,” veja. Mas quando eu estava em casa, quem estaria ali e o que
seria, qual seria a atitude deles e tudo acerca disso, antes de eu sequer sair de casa.

11 Eu vi uma vez, muitas vezes, quando eu estaria a vir pelo caminho, a orar, eu veria
essa fila de oração a passar por mim e sabia todos os nomes que estariam na fila de
oração, antes de eu chegar aqui. Está certo. E sabia onde eles estavam sentados na
igreja e o que eles… como estariam vestidos e como se pareciam. Você não diz tudo
assim às pessoas. Você… Há coisas a acontecer que você não lhes diz. Não é necessário
dizer-lhes.  Eu só digo às pessoas coisas que eu acho que as vão ajudar,  quando o
Senhor me faz dizer-lhes, diz, “Diz isto.” Você não quer dizer tudo o que vê, porque isso
não estaria certo, veja, você apenas… claro, você fica em sarilhos e tudo o resto. Você
tem de saber como lidar com essas coisas pelo Espírito do Senhor.

12 Eu  já  tive  pessoas  de  pé  perante  mim  e  a  colocar-me  questões,  eu  sei
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exactamente, mas eu não lhes digo, porque sinto-me retraído a não o fazer. Lembre-se,
eu creio que foi na última Quarta-feira à noite que eu preguei sobre Um Prisioneiro,
veja. Veja, você quer dizer a essa pessoa mas algo diz, “Não faças isso.” O Espírito diz,
“Não faças isso. Não faças isso.” No entanto um dom está a olhar directamente para
isso, veja. “Não faças isso. Não faças isso.” Veja, por isso é melhor não dizer; então
você fica com problemas com Deus.
13 Agora, nós não vimos aqui esta noite apenas para estarmos aqui. Nós queremos
ouvir a Palavra do Senhor. Você esteve a orar e nós tivemos um tempo maravilhoso, e
eu… sempre quando eu venho eu sei que trago um pequeno livro de textos porque há…
Às vezes o Irmão Neville é tão bondoso ele continua a perguntar-me, “Vai fazer isto,” ou
“fazer aquilo,”  ou “Falar?” E eu olho por aqui  até que eu vejo um texto de alguma
espécie e depois vamos começar a partir daí. E eu tenho a certeza… Agora, tenha a
certeza que Domingo…

Agora, eu não… Nós nunca sabemos, nós não podemos dizer. Veja, eu vim aqui por
vezes  com um texto  na  minha  mente  de  que  eu  ia  falar  e  cheguei  aqui  e  mudei
completamente. E eu tinha Escrituras apontadas, eu digo, “Vou usar este texto, vou usar
estas Escrituras. Enquanto eles vêm, eu vou dizer isto, aquilo, ou outra coisa.” Eu vou
apontar, tal como, I Coríntios 5:15 e II Coríntios 7:1 e Mateus 28:16, assim por diante,
coloco assim, aqui assim, e aponto essas Escrituras. E olho ali, eu sei o que as Escrituras
dizem ali; por vezes nem sequer toco nisso, vai de uma forma completamente diferente,
tudo. E nós não sabemos.

14 Assim agora, se o Senhor permitir, eu quero falar, ao terminar estas pequenas
séries  de  serviços  já  que  estou  aqui,  Domingo  de  manhã,  sobre  uma coisa  muito
importante. Assim, agora, venham cedo, preparem-se para ficar até um pouco mais
tarde, talvez cerca das duas horas, algo assim. E assim é… Eu tenho cerca de trinta ou
quarenta Escrituras já escritas sobre o tema, mas eu penso que… o que vou tentar
fazer, se o Espírito Santo me ajudar, para captar a mensagem no lugar onde está agora,
e construir a partir de onde começou e construir até ao tempo presente.

15 Para que quando eu sair para ir a Chicago, então eu tenho de ir directamente para
o Arizona e depois continuo, continuo e continuo. E pode ser, pelo que eu sei, pode ser
novamente no próximo ano, talvez no próximo verão, antes que eu volte novamente ao
tabernáculo, a não ser que esteja apenas a passar nesta direcção novamente, por ter
reuniões.

E o Billy, agora mesmo, está a trabalhar no estrangeiro para uma volta ao mundo
completa  começando  imediatamente  depois  do  Natal.  E  eu  estou  com  a  agenda
completa até perto de Dezembro e, bem, talvez na primeira semana em Dezembro,
Dallas. Assim depois em Janeiro queremos iniciar uma volta ao mundo completa, a toda
a volta, completamente, e estamos a trabalhar nisso agora, vendo onde o Senhor vai
guiar. E eu estou tão agradecido às… até para as pessoas, os ministros, tanto quanto eu
fale contra as denominações e coisas assim.

16 Você sabe, nos livros colocados ali atrás, agora, o Irmão Roy Borders toma conta
dos convites e desde o Natal, no primeiro do ano, houve mais de mil convites por todo o
mundo. Mil  convites chegaram ali  atrás.  Assim o Senhor tem de me dirigir  a quais
desses ir, e o que fazer. Nós apenas dependemos Dele. Não se pode tomá-los a todos.
Não se pode tomar mais de oito ou dez deles num verão se quisesse, numa completa… a
não ser que você vá uma noite aqui e uma noite ali e isso… eles estão a pedir duas
semanas e três semanas e assim por diante, enquanto você puder ficar, ou alguns deles
dizem “Enquanto o Senhor guiar,” e tudo assim, por isso você não sabe exactamente
onde começar ou o que fazer. Assim estamos apenas a colocá-los perante o Senhor,
dizendo,  “Agora,  diz-nos,  Pai  celestial.”  E ajudem-me a orar  acerca deste assunto,
vejam, ajudem-me a orar para que possamos chegar a isto.

17 E eu pensei, depois de ter o serviço de cura no Domingo passado, então talvez este
Domingo se nós tomarmos o ensino e trouxermos e mostrarmos em que tempo é que
estamos… onde estamos, qual é o triplo propósito do grande plano de Deus desde a
fundação do mundo e o trouxermos a hoje, o triplo plano de Deus, o plano. Eu estou a
trabalhar na segunda parte disso agora, a reunir as Escrituras e a ir em busca delas e a
colocá-las.

Agora, vamos ver, vamos inclinar as nossas cabeças por um momento.
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18 Senhor Jesus, o grande Pastor do rebanho, nós reunimo-nos aqui esta noite no Teu
gracioso  e  santo  nome.  Nós  Te  amamos,  Senhor,  e  nós  Te  agradecemos  por  esta
reunião de oração à noite, pelos hinos da igreja enquanto os cantamos com alegria nos
nossos corações e os ouvimos enquanto eles vêm, batendo palmas. E depois nós nos
ajoelhamos e todos derramamos os nossos corações a Ti e Te agradecemos pelo que Tu
tens feito por nós e Te pedimos que continues a caminhar connosco.

E  agora  chegou a  hora  da  leitura  da  Palavra  e  para  falar  sobre  algo,  para  as
pessoas. Dirige-nos nos nossos pensamentos, Pai, e recebe glória. E diz algo esta noite,
através de nós, que nos vá ajudar a todos a sairmos daqui com um propósito nos nossos
corações de viver melhor e mais perto de Ti do que alguma vez estivemos. É para isso
que estamos aqui, Senhor, estamos aqui para saber mais acerca de Ti. E nós oramos
para que Tu nos desveles o Teu grande ser esta noite na revelação da Tua Palavra, para
que possamos saber como ser melhores Cristãos e como agir nestes últimos dias. Nós
pedimos no nome de Jesus. Amém.

19 Agora, a minha vista recai sobre um texto aqui de Isaías, Isaías 38. Vamos ler em
Isaías, Isaías 38:

Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta
Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o SENHOR, Põe em ordem a tua casa:
porque morrerás, e não viverás.

Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e orou ao SENHOR.

E disse: Ah! SENHOR, peço-te,  lembra-te agora, de que andei  diante de ti  em
verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias
muitíssimo.

Então veio a palavra do SENHOR a Isaías, dizendo:

Vai, e dize a Ezequias, Assim diz o SENHOR, o Deus de David teu pai, Ouvi a tua
oração, e vi as tuas lágrimas: eis que acrescentarei aos teus dias quinze anos.

20 Possa o Senhor acrescentar as Suas bênçãos a esta leitura. É um tema excepcional
para uma curta mensagem aqui, eu creio. Eu quero chamá-la: “Deus Não Chama O
Homem Ao Juízo Sem Primeiro O Avisar.” E vamos captar o contexto ou a plataforma
disto aqui, neste texto esta noite, Deus a avisar o homem antes de o trazer à sua morte.

Agora todos têm isto. Nós podemos dizer, “Bem, este homem morreu sem aviso.”
Não, não, não. Deus nunca… Você não sabe o que estava no coração daquele homem,
você não sabe o que está a acontecer na sua vida,  veja.  Deus nunca traz nenhum
homem à  sua  morte  sem primeiro  o  avisar  acerca  disso,  sem dizer,  é  algo,  uma
preparação. Deus é soberano e Ele bate à porta do coração de cada homem, dando-lhe
oportunidade de vir. Agora, ele pode receber o aviso e rejeitar e abanar a cabeça e
afastar-se, dizer, “Ah, é apenas um sentimento estranho, eu vou ultrapassar isto.” Mas,
de qualquer forma, era Deus, Deus a falar com ele.

21 E Deus nunca traz juízo sobre a terra sem primeiro dar um aviso às pessoas. Deus
nunca faz nada sem declarar primeiro o que Ele vai fazer. E Ele dá às pessoas uma
escolha e você pode fazer certo ou errado. É a Sua… Veja, Deus nunca pode mudar a
Sua natureza. O Seu programa nunca pode mudar daquilo que Ele começou, porque Ele
é infinito e o Seu programa e as Suas ideias são todas perfeitas. Assim, se Ele fosse
mudar isso, isso iria mostrar que Ele tinha aprendido mais. Assim, sendo infinito, Ele
não pode aprender mais. A Sua primeira decisão é sempre perfeita e não há nada que a
possa mudar, veja.

Deus, antes de o homem ser sequer colocado… ter uma oportunidade de fazer
errado, Deus colocou-o na base em que ele podia aceitar ou negar, ele podia receber ou
não.

22 Ora,  a  propósito,  se  esse  ministro  aqui,  o  Irmão Baker,  creio  que  esteve  nas
entrevistas no outro dia, eu tenho as suas perguntas que ele tinha escrito para mim
sobre a semente da serpente. Eu tenho-as aqui mesmo agora, se ele estiver aqui, ora,
eu não o vejo em lado nenhum neste preciso momento. Mas estão aqui. Ele e a sua
esposa, um homem e uma mulher muito bons, mas não conseguiam entender algumas
coisas acerca do ensinamento da semente da serpente, como é que… algumas perguntas
acerca daquilo que eu tinha dito e dos sermões para além disso e ao falar sobre a
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gravidez e assim por diante. Mas eu... então é como o irmão, um bom irmão, um Cristão
há apenas um ano ou dois, mas não entendia, veja.

23 É difícil se você não… Você tem de depender do Espírito Santo porque esta Bíblia
está escrita em enigmas. Não se pode sentar e ler como um jornal. Está escondido. Sim,
senhor. Como é que se pode justificar Deus quando Ele disse a Moisés lá em cima, disse,
“Agora, não faças imagens de escultura,” nos Seus mandamentos, “não faças nada
como o céu, como qualquer anjo, ou qualquer coisa, não faças imagens de escultura,” e
apesar disso no mesmo dia disse-lhe para moldar dois anjos de bronze e colocá-los no
propiciatório,  onde  está  a  misericórdia?  Vê?  Você  tem  de  conhecer  Deus  na  Sua
natureza antes de poder entender a Sua Palavra. Ele tem a chave para essa Palavra, Ele
mesmo, e Ele é o único que a pode manusear e abrir e assim Ele é o único que tem de a
revelar.

24 E agora, vemos que a Sua natureza, aqui, era sempre avisar um homem antes do
juízo, para avisar uma nação antes do juízo, e assim por diante. Ele sempre dá o Seu
aviso, um aviso para nós, de uma responsabilidade. Nós somos responsáveis e Deus
colocou-nos aqui na terra por uma razão e essa razão pela qual Ele nos colocou aqui, é
que nós somos responsáveis para Ele por essa razão. Você deve ir até Ele e descobrir o
que é que Ele quer que você faça, veja. Se você não…

Se você fosse trabalhar para um homem e ele lhe desse um trabalho num rancho,
ou qualquer coisa, e você fosse para o celeiro e se sentasse ali, e dissesse, “Bem?” Veja,
você deve perguntar-lhe o que é que ele quer que você faça e então faz isso. Se você
estiver a trabalhar para um homem, descubra qual é o seu dever.

E então se a nossa vida está na terra aqui, então nós devemos ir àquele que nos
colocou aqui, e, “Senhor, o que queres que eu faça? O que devo fazer? Porque estou
aqui?” Se for para ser uma dona de casa, se for para lavar louça, se for para ser… Seja o
que for que Deus queira que você faça, então faça isso da melhor forma que saiba fazer.
Não importa se é muito insignificante, não importa se é muito insignificante, você deve
fazer isso.

Você diz, “Bem…” O problema é, cada um de nós quer fazer o trabalho do homem
que está ao nosso lado. Todos nós queremos levar a bola, como dizemos, veja.

25 Como este  relógio  aqui,  agora,  cada pequeno movimento ali  tem o seu lugar.
Agora, nem toda a parte disso pode estar nas mãos. Agora, eu só olho para as mãos
para ver que horas são. Mas uma daquelas pequenas rodas ali sair do lugar, isso não vai
manter a hora certa.

E é assim com as pessoas. Todos nós temos, o corpo de Cristo, tem de estar na sua
posição, em harmonia, veja. E depois podemos olhar à volta e ver que hora do dia é,
veja. Então o mundo está a olhar para ver o que é, veja. Vê? Mas eles estão a olhar
para si. E se você é apenas uma mola espiral, ou uma mola principal, ou seja o que for,
você faz o melhor trabalho que puder nisso.

26 Agora, porque, nós temos uma responsabilidade por que temos de responder um
dia a Deus. Todo o homem que vem à face da terra tem de responder a Deus por uma
responsabilidade.  E,  para  muitos  de  nós,  uma  administração,  por  que  temos  de
responder. Esta responsabilidade é uma administração que nos foi entregue por Deus,
não me interessa o que seja. Como eu disse há alguns momentos atrás, “uma dona de
casa,” então seja uma genuína dona de casa. Está certo. Se for para ser um agricultor,
seja um agricultor genuíno. Seja o que for que Deus tenha colocado para você fazer,
você tem uma administração para isso, você tem de responder a Deus por isso, porque
são necessárias todas estas coisas para o fazer.

27 Foi  dito  a  Ezequias  para  preparar  e  para  se  preparar  porque  ele  tinha  de  se
encontrar com o seu criador.  Agora, Ezequias era um rei,  e um grande homem. Já
reparou no seu pedido aqui? “Senhor, peço-Te que me ouças. Eu andei perante Ti com
um coração perfeito.”  Que testemunho que esse é  para nós hoje,  e  devia  ser,  um
homem que anda perante Deus.

Até a morte estava pronunciada sobre o homem e no entanto Deus mudou de
ideias acerca dele, porque Ezequias queria fazer alguma coisa e Deus disse que Ele ia
dar-nos os desejos do nosso coração. E o tempo de Ezequias tinha chegado e ele ficou
com um cancro, ou algo assim e eles chamavam-no de chaga naquele dia, mas nós
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sabemos que as chagas normalmente não o matam, eles ficam bem. Mas talvez fosse
um cancro e abriu como uma chaga. E Deus disse a Isaías, disse, “vai lá e diz-lhe que
ele vai morrer.” E Ezequias tinha algo que ainda queria fazer. Ele tinha…

28 Quando você pede alguma coisa a Deus, você tem de ter uma razão para isso. É
como a Escritura a que eu me refiro tantas vezes, “Se disserdes a este monte, «Ergue-
te,» e não duvidardes, mas crerdes que aquilo que dissestes acontecerá, tereis aquilo
que dissestes.” Agora, isso é tudo controlado por um motivo e um objectivo, veja, ou
não vai acontecer, veja.

Você não pode sair aqui… É aí que muitos de nós cometem muitos erros, é ao sair e
dizer, “Agora, vou mostrar-lhe que tenho fé para fazer isto.” Agora, você está errado
para começar. Deus não lhe dá dons para se brincar com isso.

Como eu estava a dizer há pouco, Ele não lhe mostra visões só para se brincar com
isso. Não há nada para se brincar, é sagrado. Use apenas… como o Senhor lhe permitir.
Seja um prisioneiro Dele. Não importa se você quer muito dizer que aquele homem está
errado, e isto, aquilo, ou outra coisa, você fica quieto até que Deus fale. Então quando
Deus fala, então você pode vir com o assim diz o Senhor! Até lá, esqueça isso.

29 O mundo hoje está como Ezequias estava lá, foi avisado. Está constantemente a
ser avisado. A igreja está a ser avisada. E, agora, estas coisas não acontecem por
acaso. Todas elas têm algo por trás delas. Agora, Ezequias, estando doente, tendo esta
chaga, não foi por acaso. Deus enviou Isaías lá e disse-lhe para pôr a sua casa em
ordem agora porque ele ia morrer. E Ezequias chorou e disse a Deus, “Andei perante Ti
com um coração perfeito e peço-Te que poupes a minha vida por uma causa, por uma
boa causa, para a causa de Deus.”

Deus disse ao profeta, disse, “Volta atrás e diz-lhe.”

30 Agora,  isso não é estranho? Ezequias  era o homem mais  importante na terra.
Ezequias era um rei e um homem santo. Ele era um verdadeiro homem, se ele pôde
pedir isso perante Deus e Deus não o repreendeu por isso, “Eu andei perante Ti com um
coração perfeito.” Agora isso está a dizer muito, veja.

E Deus nunca disse, “Não, Ezequias, tu não fizeste isso,” mas Ele admitiu que ele
fez isso. E Ele disse, “Eu vou - eu vou poupar a tua vida por mais um pouco,” veja. “Vou
dar-te o que me pediste,” veja, porque ele tinha sido um homem justo, ele tinha sido
um verdadeiro servo para Cristo.

31 E então sentimos que temos o direito de pedir alguma coisa se o nosso objectivo é
certo e então o nosso motivo para isso.

Agora, vemos hoje que nos últimos anos, eu diria nos últimos quinze, ou mais
anos, houve constantemente um aviso pela nossa nação, “Arrependam-se, ou pereçam!”

Repare, eu estava a falar hoje com a minha esposa cedo esta manhã e cedo ao
pequeno-almoço, nós estávamos sentados à mesa a falar antes de eu sair. Eu disse,
“Esposa…” Ela estava a falar acerca de Billy Graham e acerca da sua esposa, como eles
tentam viver uma vida comum e tudo. Eu disse, “Esse é um verdadeiro servo quando ele
não tenta… quando o  homem talvez  ganha dois  ou  três  milhões  por  ano nas  suas
campanhas, mas ele não os recebe, a sua fundação recebe-os, colocando-os de volta
para a obra e para a transmissão e assim por diante. E Billy fica com cerca de vinte e
cinco mil por ano.

Ela disse, “Como é que ele ia gastar vinte e cinco mil num ano?”

Eu disse, “Ele fica com o que ele tem de ter, é só isso. Ele tem uma casa para
pagar, e tudo.” Eu continuei e disse, “Eu tenho muito respeito por Billy Graham,” disse
eu, “porque ele tem uma mensagem e essa mensagem é arrependimento.”

E então, digo-vos, não há ninguém que eu conheça, na terra hoje, que Deus tenha
usado  com  essa  mensagem  como  Billy  Graham.  Oh,  ele  tem  isso  perfeitamente
entendido, e ele fica ali de pé, e quero dizer, ele chama esses políticos e membros de
igreja ao arrependimento. Mas é só até aí que ele vai.

32 E aqui vem o Irmão Oral Roberts, outro grande servo do Senhor. E não há ninguém
que venha aí  e  se compare com Oral  Roberts.  Uma força a expulsar  demónios e a
invocar o nome do Senhor e pequenas sensações e assim por diante, acerca da cura
divina. Exactamente. Aí está um mensageiro para o Pentecostes.
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Há um mensageiro para o mundo da igreja denominacional, veja, e para o mundo
frio.

E então olhe à volta para o nosso pequeno ministério humilde, a afirmar que “Jesus
Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente,” veja. O que está a fazer? A chamar esse
grupo da noiva, veja, veja. Veja, chama por ambos esses grupos. Está a tirar uma roda
de lá da roda. Vê o que quero dizer?

33 E então Deus confirma essa mensagem que Billy  Graham prega. Deus cura os
enfermos pelas orações de Oral Roberts. E Deus produz as coisas que Jesus… prova que
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. E está a chamar essas coisas que…
São mensagens da hora. E cada uma dessas mensagens está a chamar, “Arrependam-
se, ou pereçam!” Está certo. “Arrependam-se, ou pereçam!” Não há esperanças, está
tudo terminado. O mundo foi avisado acerca da Sua vinda. Cada uma dessas mensagens
fala e avisa acerca da vinda do Senhor Jesus, tanto para a igreja denominacional…

34 Lembre-se, Deus é sempre em três. Como Pai, Filho, e Espírito Santo; e justificação
e bap… e santificação, baptismo do Espírito Santo; assim por diante; Ele é em três.

Agora, Deus está nessa mensagem de arrependimento para a igreja nominal. Deus
está nessa mensagem de cura divina para a igreja Pentecostal. Deus está na mensagem
para a noiva, veja. Por isso vemos que todos eles chamam, um para isto, este para
aquilo, e esse para aquilo. Deus a chamar a igreja para fora do mundo; a… a chamar a
igreja na igreja denominacional para o Pentecostes; e a chamar a noiva para fora do
Pentecostes, veja.

Como Lutero, Wesley e agora. Veja, foi sempre perfeitamente tipificado e não há
engano acerca disso. Eu já falei sobre todos os aspectos acerca disso e as formas e o
interior e o exterior disso e mostrei-vos pela Escritura, a cronologia disso, até que
sabemos que é absolutamente a verdade, veja. Não há engano. Domingo espero que
Deus penetre isso bem fundo até que vocês nunca serão capazes de se afastar disso,
vejam.
35 Agora, Deus está a dar o aviso, preparem-se para um juízo. As bombas atómicas
estão nos hangares, está tudo pronto. E Deus, antes que Ele possa deixar que isto
aconteça, Ele faz um chamamento como Ele fez em Sodoma, “Saiam disso! Preparem-
se! Algo vai acontecer!”

Como nos dias de Noé, antes de Deus enviar as águas para destruir o mundo no
grande  mundo  anterior  ao  dilúvio  que  tinha  ido  para  o  pecado,  como Jesus  disse
claramente que era um dia tal como este. “Como foi nos dias de Noé, assim será na
vinda do Filho do homem.” Como as mulheres estariam em alvoroço e a casar-se e a
dar-se em casamento, e os grandes êxitos científicos e os inteligentes instruídos a ir
para o lado intelectual e o pequeno rebanho humilde colocado de um lado à espera do
juízo pendente e da escapatória. E antes que Deus enviasse esse juízo, Ele enviava um
profeta.

Tal  como Ele fez com Ezequias,  Ele disse,  “Prepara-te,  porque os juízos estão
prestes a cair.”

E ele preparou as pessoas para aquele tempo. Noé preparou as pessoas e foi um
chamamento de misericórdia antes do juízo.

36 A Nínive foi dado a saber antes do tempo deles. Deus olhou para Nínive e Ele disse,
“Estou farto e cansado destas coisas.”  Eu entendo que esse grande mundo Gentio,
pagão… A cidade deles, como foi naqueles dias, eles julgaram-nos pela cidade; agora é
pelas  nações,  agora  depois  que  a  população  se  espalhou  da  forma  que  se  tem
espalhado. Ele disse, “Essa grande cidade está entregue, toda, ao pecado.”

E  Deus,  antes  que  Ele  enviasse  o  juízo,  Ele  enviou  uma mensagem de  aviso,
“Saiam daí, Endireitem-se!” Observe, o profeta nunca disse nada a não ser… Disse,
“Dentro de quarenta dias esta cidade será destruída.”

37 E, oh, como é difícil por vezes fazer coisas assim, dizer às pessoas. Se o profeta
não tiver cuidado, ele fica em sarilhos, porque ele vai desviar-se para um lado, tentando
facilitar, ou ceder num ponto aqui e num pouco ali. Mas o verdadeiro profeta que tem a
ordem de Deus, nunca devia ceder em nada, ele devia colocar isso completamente em
linha.
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É por essa razão que Ele usou o espírito de Elias assim tanto, veja, porque esse
espírito sempre cumpriu as Suas ordens. Vê? Trouxe as Suas ordens exactamente da
forma que eram e sempre um “Voltem à Palavra!” Vê? Sempre a trazê-los de volta à
Palavra.

38 Agora,  vemos Nínive  em pecado.  E  o  profeta  estava hesitante  porque era  um
mundo Gentio, veja, era uma nação Gentia, um povo Gentio; não era o seu próprio
povo, não eram Hebreus. Eles eram Gentios. Um grande porto marítimo de navios, um
porto  comercial  que  Nínive  era,  uma  grande  indústria  de  pesca  ali,  as  pessoas
pescavam. E eles tinham… deviam ter uma terra muito pecaminosa ali. Muito dinheiro; e
onde o dinheiro abunda, e as pessoas estão na opinião popular do dia, o pecado sempre
se estabelece, e a violência.

Deus estava cansado disso. Por isso Ele tinha um profeta na terra, assim Ele disse
ao Seu profeta, “Vai lá a Nínive e clama, e diz, «Dentro de quarenta dias a cidade será
destruída.»”

Agora, Jonas pensou, agora, “Sabe, eu posso arranjar problemas.” Por isso ele
queria ter mais certezas, por isso ele pensou que ia tirar umas pequenas férias e ia até
Társis. E vemos que o… só restavam quarenta dias, veja.

Assim a mensagem é urgente, o tempo está à mão. Não brinque com outras coisas
e não vá ter a sua Licenciatura em Humanidades e não vá descobrir alguma coisa. A
hora está à mão! É esse o problema com as pessoas hoje, estamos a tentar construir
grandes escolas  e  ter  grandes coisas  assim.  Quando a misericórdia… Bem! Se nós
pregamos  a  vinda  do  Senhor,  por  que  precisamos  de  escolas?  Nós  precisamos  de
arrependimento para com Deus! Vê?
39 Como Hudson Taylor disse ao jovem missionário, ele disse… Um rapaz Chinês veio
ter  com ele,  ele  disse,  “Sr.  Taylor,”  disse,  “o  Senhor  Jesus encheu-me com o Seu
Espírito.” Disse, “Eu estou tão feliz!” Disse, “Posso tirar agora dez anos e ter os meus
diplomas e assim por diante?”

Ele disse, “Filho, não esperes por diplomas. Se a candeia está acesa, vai falar sobre
isso! Vai falar sobre isso, não esperes por diplomas. Não, tu vais ficar meio apagado
antes de acabares os teus diplomas.”

Vamos, quando está aceso, se não souber mais nada, diga apenas como ficou
acesa.  Não tente tomar o lugar  de outra pessoa,  ou outro lugar  qualquer.  Quando
souber isso, diga o que sabe que é a verdade, “Foi desta forma que veio sobre mim e é
assim que eu me sinto em relação a isso.” Isso é… Se você não sabe mais do que isso,
diga isso! Vamos! A mensagem é urgente, o tempo está à mão.

40 Agora, e se Isaías dissesse, “Bem, agora eu vou esperar e ver como ele fica por
causa dessa chaga, primeiro, veja. Ver como fica”?

Veja, Deus disse-lhe, “Vai lá e diz-lhe, agora mesmo!” Vê?

E Ele disse a Jonas para ir. Oh, bem!

E quando ele foi lá àquele oceano e àquele mar fundo e o navio ficou preso na
tempestade e eles içavam a vela e andavam às voltas e às voltas, eles perguntaram-se
qual seria o problema ali. Mas eles não conseguiam sair, parecia que a coisa estava a
ficar coberta de água. E cada homem invocava o seu deus e a primeira coisa que você
sabe… Jonas estava nas suas férias, por isso pensou que podia dormir e ele devia ter
descido à antepara do navio e deitou-se ali com os seus pés apoiados, a dormir. E ele
disse, “Acorda, ó preguiçoso, e invoca o teu Deus!” E Jonas sabia o que estava errado.

Tal como todo o homem sabe o que está errado hoje! Vê?

41 E ele  disse,  “É  tudo culpa minha.  Peguem em mim e amarrem-me as  mãos e
lancem-me ao  mar  e  então  este  problema  vai  acabar.”  E  eles  eram um grupo  de
cavalheiros e não queriam fazer isso, mas eles descobriram que ele era um profeta e
sabiam do que ele estava a falar. Ele disse, “Eu pensei que ia tirar umas férias primeiro,
mas o Senhor não quer que eu tire estas férias. Eu tenho de ir lá, eu tenho um trabalho
a fazer. Eu pensei que ia descansar um pouco antes de ir, mas tenho de ir. A mensagem
é urgente, eu tenho de ir lá.”

Eu imagino, quando esse certo peixe preparado apanhou Jonas lá no seu estômago,
ele virou-se e lançou água pela terra toda e partiu para Nínive o mais depressa que
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podia. Deus estava a levar essa mensagem lá nesse certo peixe preparado. E ele partiu
para Nínive o mais depressa que podia ir, porque ele tinha o mensageiro a bordo e ele
tinha de o levar para lá. Ele apanhou o navio errado, mas Deus tinha provido um navio
para ele.

Assim, você sabe, Deus é capaz de fazer grandes coisas se nós apenas O ouvirmos,
veja. Ele vai abrir caminhos onde não há caminho. Ele é o caminho, veja. E quando a
mensagem é bastante urgente, como é hoje, Deus provê um caminho.

42 Reparemos novamente quando Amós… Eu preguei sobre este homem, Amós. Se
quiserem ler  a  história  um dia,  é  muito  boa,  leiam a história  de Amós,  o  primeiro
capítulo de Amós. Ele é outro tipo dos avisos antes que o juízo atinja o pecado. Agora, a
cidade que ele ia avisar, lá, era um grupo de Judeus em que eles saíram todos da linha e
se tornou um grande centro turístico. E eu imagino, como eu dei a ilustração naquela
manhã, ao falar sobre ele, que, quando a sua cabeça careca surgiu no topo da colina e
os seus velhos olhos se estreitaram enquanto ele olhava para baixo e viu o pecado
daquela grande nação e das pessoas, a sua barba branca enquanto ele passava os
dedos por ela assim. Bem que coisa! Mas ninguém sabe de onde ele veio.

Ninguém conhece esses profetas, eles apenas surgem de algum lugar e vão embora
pelo mesmo caminho.

43 Mas ele entrou na cidade com o “Assim diz o Senhor! Arrependam-se, ou pereçam!
Porque Deus vai destruir esta nação. Ele vai remover este lugar da terra. Vocês fizeram
um acordo com o vosso inimigo. E vocês estão em paz, pensam vocês, com os vossos
inimigos, mas os Assírios estão a construir ali este tempo todo. Vocês dois não podem
andar juntos se não estiverem de acordo. É tudo.” Assim ele…

Deus quer que nós nos separemos. Ele quer-nos a sair do mundo, não a tentar
viver com o mundo e com Deus também, não a tentar ter a moda do mundo e a de
Deus. Você tem de viver para um ou para o outro, você tem de crer num ou no outro.

44 E agora descobrimos que, este Amós, ele certamente que predisse um juízo sobre
este povo a não ser que eles se arrependessem. (E, bem, encaixa-se bem com o nosso
dia.) Eu penso nesta grande cidade, ao voltar a olhar para isto, a grande cidade ali,
como estava tudo entregue, e uma grande economia que eles tinham de tudo, próspera.
E eles pensavam que estavam exactamente na vontade do Senhor, porque eles estavam
a prosperar. Mas eles viram que Deus nem sempre é o autor da prosperidade. Não,
Deus… Por vezes quando a prosperidade chega, a igreja normalmente afasta-se Dele.

45 Você sabe, Deus falou de Israel uma vez, disse, “Eu encontrei-te a sangrar no
campo e te lavei e te trouxe,” para ser a Sua própria filha. “E então quando cresceste, e
eras uma bela jovem, fizeste o papel de uma prostituta.” Ele disse, “Tu ofereceste-te a
todo aquele que passava,” veja. “Mas quando eras pobre e necessitada, quando tinhas
necessidade, tu Me servias. Mas quando eu te abençoei e te dei bastante, então te
afastaste de Mim.” E provou-se que foi assim. Oh, bem!

Agora, vemos que este profeta realmente atingiu aquela nação, este Amós. Ele era
apenas um rapaz do campo. Mas vemos que quando ele o fez, atingiu e disse-lhes o que
aconteceria e disse-lhes que se eles não se acertassem com Deus o inimigo com quem
eles tinham feito a parceria seria quem os iria destruir.

46 Agora vemos que a nossa orgulhosa América não vai escapar à ira de Deus. Como
eu falei um dia desde que cheguei aqui, tenho a certeza que foi aqui, de tudo no final.
Vocês sabem, eu não consigo ver nada em que se possa confiar. Não se pode confiar na
política, está perdida. Não se pode confiar na vida social, porque está com demasiada
falta de moral. Não há nada em que se possa confiar ali. E você não pode colocar a sua
esperança em nada.

“Então e a igreja?”

Bem, você não pode fazer nada com a igreja, é tão formal e está tão perdida, não
resta nada. Eles já venderam a sua primogenitura por um guisado de lentilhas e estão
só à espera do juízo. O Espírito Santo atravessou este país, mostrando os Seus sinais e
prodígios, e eles rejeitam continuamente a Sua graça. Ele vindica-Se e prova, pela Sua
grande vindicação, que Ele é a Palavra de Deus manifestada neste dia. E eles continuam
a rejeitar, veja. Não resta mais nada agora. Você não pode fazer sempre isso com Deus,
veja.
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47 Muito bem, vemos, primeiro, que Ele envia os Seus profetas com o aviso. Ele não
muda a Sua forma, o Seu método de fazer as coisas.

Ele nem sempre fere quando Ele avisa. Eu quero que vejam esta afirmação. Deus
dá um aviso mas Ele nem sempre fere na mesma altura em que Ele avisa. Já reparou
nisso? E então quando Ele  não fere  quando envia  um aviso,  então fazem troça do
profeta, “Tu não tinhas isso. Tu disseste uma mentira. Não estavas certo.”

Podem ter dito a mesma coisa a Isaías. O que acham que aquele homem pensou
quando ele foi lá e profetizou que o rei ia “morrer,” depois voltou atrás e disse, “Não, ele
vai viver”?

E Jonas passando pelas ruas, a dizer, “Oh, esta cidade vai ser destruída dentro de
tantos dias, quarenta dias,” e depois Deus não fez isso?

48 Veja, você tem de ter atenção, Deus nem sempre fere quando Ele avisa. Mas Ele…
Há uma coisa, então fazem troça do profeta. Mas se ele é um profeta vindicado com a
Palavra do Senhor, veja, sinais de Deus, vindicados, como Deus disse que o profeta
seria vindicado (e estes homens também eram), veja, a sua Palavra não era dele, mas é
de Deus, e vai acontecer. Tem de acontecer se é a Palavra de Deus. Só há uma coisa
que pode parar isso, que é um rápido arrependimento.
49 Repare, Amós, ele viveu para ver a sua profecia, mas quando Amós falou àquela
cidade,  como  ia  acontecer,  como  Deus  ia  fazer  com  que  os  Sírios  viessem  e  os
conquistassem  e  assim  por  diante  assim,  e  como  a  sua  própria  corrupção  os  ia
consumir.  Ora,  eu  creio  que  se  for  agora  mesmo… eu  estou  a  olhar  aqui  para  as
Escrituras e se eu contei bem, são cerca de cinquenta anos depois de Amós profetizar.
E,  agora,  o  que  acha?  Uma  geração  inteira  passou  antes  de  a  profecia  de  Amós
acontecer. Mas se você ler aqui, diz-lhe, e aconteceu exactamente palavra por palavra o
que ele disse, veja.

João viu o livro de Apocalipse. Nunca aconteceu no seu dia. Mas vemos a acontecer
exactamente, veja.

Daniel profetizou acerca do dia, do seu dia e de tudo em diante. Ele nunca viveu
para o ver. Ele disse, “Vai no teu caminho, Daniel.  Cerra o livro e fecha o livro. Tu
repousarás na tua sorte, mas naquele dia tu te levantarás,” veja.

Agora, veja, o… você nem sempre… Deus… fere assim que ele profetiza. A profecia
de Amós, como eu disse, foi cinquenta anos mais tarde, aconteceu. Mas aconteceu!

50 O profeta é um… da Bíblia, um profeta verdadeiro, genuíno, é uma pessoa especial.
Não é “um especial,” que seja diferente de qualquer outra pessoa, mas ele tem um
trabalho especial, veja. E, tendo uma comissão especial, ele tem de ser especial (um
pouco diferente dos outros) para fazer isso.

É como Deus assemelha os Seus profetas, a uma águia.

Agora, uma águia é uma ave especial. Ela é uma ave, mas é uma ave especial. E
consegue voar mais alto do que as outras aves. Consegue ver mais longe do que as
outras aves. E, agora, para ir mais alto, tem de ser constituída para que possa ir mais
alto. E de que lhe servia subir a não ser que pudesse ver o que ia fazer depois de chegar
lá acima, veja. Assim tem de ser uma ave constituída de forma especial, veja. É uma
espécie de - da família do falcão, é um estripador com o bico. E comem o… muitos deles
são necrófagos. Há cerca de quarenta espécies diferentes de águias.

51 Mas, veja, na igreja há o pastor e esse pastor é uma pessoa especial. Ele está
constituído para poder acabar com as confusões das pessoas. Ele leva um fardo, ele é o
bezerro da equipa. Ele é um homem que se pode sentar quando alguém tem alguma
coisa contra uma pessoa, e senta-se com essas duas famílias (e não toma nenhum dos
lados) e argumenta e traz de volta a doçura, veja. Ele é um pastor, ele sabe como
cuidar das coisas.

O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que arde como uma bola de
fogo. Ele entra numa cidade e prega a sua mensagem, depois sai dali para outro lugar.
Veja, ele é um homem especial.

O doutor é um homem especial.  Ele senta-se debaixo da unção do Espírito e é
capaz de pegar nas palavras e de as juntar pelo Espírito Santo, que nem o pastor nem o
evangelista se podem comparar com ele.
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E depois vemos, o apóstolo é um homem especial. Ele é alguém que “coloca em
ordem.” Ele é um homem que é enviado por Deus para colocar as coisas em ordem.

52 O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a Palavra do
Senhor vem, porque o profeta está desenhado assim (a vida) que o seu subconsciente e
a sua primeira consciência estão tão próximos que ele não vai dormir para ter o seu
sonho, ele vê quando ele está bem acordado, veja. Agora, isso é algo que Deus tem de
fazer. Veja, ele vê o que se está a passar.

Um profeta prevê muito mais à frente, veja, as coisas que estão a chegar. Ele vê a
taça da ira de Deus, cheia, antes de estar cheia, veja. Ele pode dizer, “Assim diz o
Senhor! Deus vai destruir esta cidade a não ser que se arrependam.” Porquê? Ele é uma
águia. Ele vai muito mais à frente, veja. E ele olha muito mais à frente ali e vê essa taça
da ira derramada. É para isso que o profeta está a olhar. Ele não está a olhar para o que
está a acontecer aqui, ele está a olhar lá para a frente! Ele está a dizer, “Está a chegar!”
Ele pode ir tão alto que pode ver a sombra. Ele disse, “O mundo estará em trevas e
escuridão.” Ele está alto o suficiente, o sol está a brilhar agora, mas ele vê essa sombra
a vir, e ele está a falar daquilo que ele está a ver. Ainda não está aqui, mas vai estar
aqui de certeza! Está certo. Vai estar aqui, escuridão sobre o povo. Ele sabe que está a
chegar, a anos de distância, no entanto ele vê isso.

Amós, esse profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele viu a Síria a
descer com as suas carroças e a passar por ali e matar aquelas pessoas. Ele viu que isso
estava a chegar e o juízo de Deus sobre eles. Agora, cinquenta anos antes de acontecer.
Mas, veja, sendo um profeta, ele foi levantado no Espírito e viu mais longe, veja. Ele viu
a taça, cheia, antes de estar cheia.

53 Como Abraão. Deus disse a Abraão, “A tua semente virá a esta terra e peregrinará
aqui durante quatrocentos anos e depois eu os tirarei com mão poderosa, porque a
iniquidade dos Amorreus ainda não está completa,” veja. Deus sabia que essa taça ia
ser cheia. Ele estava a falar com o Seu profeta, Ele disse-lhe agora, “Olha para essa taça
dos Amorreus ali,” veja, “mas a iniquidade deles ainda não está cheia, Abraão. Não
digas nada acerca disso agora, aguenta, mas vai chegar. E quando a taça deles estiver
cheia,  nesses  quatrocentos  anos,  eu  os  tirarei  como  locustas  perante  ti  e  vou
estabelecer a tua semente aqui nesta terra.” Amém! Esse é o profeta do Senhor.

54 Agora, quando ele fala da sua visão, seja ira ou seja a cura, pode demorar, mas
tem de acontecer se ele falar no nome do Senhor, veja. Pode ser uma bênção que ele
fala para si. Ele pode dizer-lhe uma certa coisa e você pode não ver de todo. Você diz,
“Como pode ser? Ora, é um… Ele disse-me, «assim diz o Senhor, isto vai acontecer, e
aquilo  ia  acontecer,» e não aconteceu.  O homem está errado!”  Agora você vai  ser
julgado por não crer, mas vai acontecer de qualquer forma! Vê? Tem de acontecer!

“Ainda que tarde,” a Bíblia disse, “falará no tempo determinado.” Vai acontecer.

55 O profeta apenas está a olhar para a frente e a ver alguma coisa. Ele está a falar
daquilo que ele está a ver. Ele não está a pensar sobre isto aqui e sobre como você se
parece agora, ele está a olhar para o que você vai ser. E quando ele fala isso, se estiver
na Palavra do Senhor, já foi falado e não há nada no mundo que o possa parar (veja,
está certo), só o próprio Deus.

Repare, agora vemos que quando… Ele fala a sua visão, o profeta. Agora, por vezes
ele fala coisas boas, ele fala da sua cura. Muito bem, você pode pensar, “Não pode
acontecer, eu não fiquei melhor.” Então o que é que isso faz? Isso traz os juízos de Deus
sobre si. Está certo, veja. Jesus prometeu salvá-lo a si se você cresse; se você não crer,
não vai acontecer consigo. Você tem de aceitar, você tem de crer, veja. E você tem de
saber de onde vem, que lhe dá a sua fé em Deus; ou, o seu profeta, veja. Você tem de
crer.

56 E agora vemos aqui, que estes profetas que falaram, eles falaram e o que eles
disseram aconteceu. E se a ira de Deus é derramada sobre as pessoas, só há uma
coisa… Se esse profeta diz que alguma outra coisa vai acontecer, só há uma coisa que
vai parar a mão de Deus, que é o arrependimento. É o arrependimento para com Deus,
que pára a Sua ira. Agora, não espere por isso, faça então! Deus diz alguma coisa, faça
imediatamente.
57 Ezequias, assim que ele soube… Ele era um bom homem, mas Deus disse, “Chegou
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a tua hora, Ezequias, e eu tenho de te tomar. Eu quero fazer isso, vou tomar-te. Coloca
a tua casa em ordem.”

E ele disse, “Vai-me levar quinze anos a fazer isso, Senhor,” veja. “Eu sei que eu
vou, mas vai levar-me quinze anos a colocar a minha casa em ordem. Não posso fazê-lo
agora. Não tenho tempo para o fazer. Não consigo fazer isso. Senhor, deixa-me viver
mais quinze anos para que possa fazer isto. Não consigo colocar a minha casa…”

Veja, a comissão de Deus foi, “Coloca a tua casa em ordem!”

E  Ezequias  disse,  “Não  posso  fazer  isso  este  ano.  Vai  levar-me… tempo para
devolver isto e fazer isto e levar isto para este homem aqui, vai levar-me quinze anos
para o fazer. Poupa-me para fazer isso. Deixa-me, deixa-me, dá-me um pouco de tempo
para fazer isso,” veja.

Então Deus disse, “Eu vou ser flexível.” Mas ele tinha de morrer de qualquer forma,
veja.

58 E então novamente, ele levou o seu tempo, ele desviou-se durante esse tempo,
veja. Teria sido melhor se ele tivesse partido sem que isso fosse colocado em ordem.
Está  certo.  Mas  Ele  deu-lhe  quinze  anos  mais  para  colocar  a  sua  casa  em ordem.
Porque, rapidamente, o que é que ele fez? Ele disse, “Senhor, eu sou lento. Eu preciso
de quinze anos para fazer isto. Tu comissionaste-me a colocar a minha casa em ordem.
Eu não posso fazer isso nos próximos quinze anos porque tenho um empréstimo aqui e
tenho isto aqui e tenho isto aqui para fazer.”

Agora, ele era um homem santo e a Palavra de Deus tem de acontecer apesar de
tudo. Vai acontecer de qualquer forma, mas Ele adiou por um pouco, veja, atrasou por
causa dele. Então ele cometeu um pecado durante esse tempo. Ele disse, “Eu não fazer
com que isso venha sobre ele, mas eu vou ver isso sobre os seus filhos depois dele.”
Vocês conhecem a história.

59 Agora, vemos que um rápido arrependimento por vezes adia a ira por um pouco.

Agora, vemos que Nínive… Deus disse, “Vai lá e clama para aquela cidade agora e
diz-lhes, «Dentro de quarenta dias a coisa vai cair.»” E, bem, eles arrependeram-se!
Assim que eles viram esse profeta a passar pela rua, a dizer, “Assim diz o Senhor, «O
lugar vai cair dentro de quarenta dias! O lugar vai cair!»”

Até o rei ordenou um jejum pelo país, lamentando-se, “Coloquem pano de saco,
coloquem cinzas! Não sobre a vossa própria cabeça ou sobre o vosso corpo ou sobre a
vossa carne, mas sobre o vosso gado, sobre as vossas bestas do campo, coloquem
cinzas e pano de saco.” Que arrependimento!

60 Agora, quando vemos aí, reparamos, se o profeta não tiver muita atenção, veja, se
não tiver inteligência e for a Deus, vai ver algo aí, se não tiver atenção…

Agora veja Isaías, ele apenas falou a sua profecia, voltou para trás para a sua
pequena cabana no deserto. E, quando o fez, o Senhor nunca falou novamente ao rei
que estava a orar. Ele tem uma forma de fazer as coisas. Havia um profeta na terra. A
Palavra do Senhor vem ao Seu profeta. Ele foi lá e disse, “Isaías, volta e diz-lhe que eu
ouvi as suas orações. Eu entendi que… que ele acha que vai levar-lhe quinze anos para
fazer isto. Eu vi as suas lágrimas porque ele queria muito fazer o trabalho. Vai levar-lhe
quinze anos, disse ele, para o fazer. Vai dizer-lhe que eu lhe permito tê-los, então,”
veja.

Porquê? Ele  comissionou Isaías  a  ir  dizer-lhe,  “Assim diz  o  Senhor!”  Então se
houver alguma alteração nisso, ou atraso… Vai acontecer na mesma; ele morreu na
mesma. Mas disse… Se houver alguma coisa nisso, então Ele está obrigado a voltar ao
homem a quem Ele enviou o assim diz o Senhor. Ele disse a Isaías, “Volta lá e diz-lhe.”

61 Agora, Jonas tomou uma atitude diferente, foi para o topo da colina e disse, “Bem,
seria bom se eu nunca tivesse nascido.” E, oh, como ele continuou com isso! E Deus
tinha  uma  pequena  aboboreira  que  cresceu  e  fez-lhe  alguma  sombra  até  que  ele
arrefeceu ali. Mas ele disse, “Agora, aqui, eu fui lá e eles vão dizer que eu sou um falso
profeta.”

E Deus falou com ele, disse, “Olha para aquela cidade ali. Olha para lá, Jonas, que
a cidade inteira está a arrepender-se com pano de saco e cinzas.”
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E então Ele  falou-lhe  acerca  da  pequena aboboreira  e  do  verme que a  deitou
abaixo. Um dia, o Senhor permitindo, eu quero vir ao Tabernáculo e ter uma série só
sobre Jonas. Oh, há tantas boas… aquele vento oriental a soprar, e tudo. Oh, bem! Há
tantas coisas aí, apenas… é fascinante. Aquelas pepitas ali, todos os tipos, encaixam-se.
Até traz Jesus Cristo aí, e tudo o resto. Claro, cada linha na Bíblia traz Jesus Cristo. Sim,
senhor. Essa é a nossa lição de Domingo, por isso vamos ver isso, o Senhor permitindo.
62 E repare, há coisas que você… Se você for sincero e disser a Deus… Agora, você
tem de ter cuidado.

Agora eu quero mostrar-lhe outro Jonas na plataforma esta noite.

Um dia à noite houve uma pessoa que veio aqui. A senhora pode estar (alguns da
sua  família)  podem  estar  aqui  esta  noite,  por  isso  não  vou  dizer  o  nome,  vocês
provavelmente saberiam quem é. Mas eles vieram aqui, um bom grupo de pessoas de
Kentucky e vinham aqui há anos. Mas as pessoas, sendo boas pessoas, bons amigos
meus. Bem, eles eram grandes amigos meus, mas eles… Uma dessas boas pessoas que
quando  um  reavivamento  está  a  acontecer  elas  podem  vir  à  igreja;  quando  o
reavivamento não estava e o peso estava a puxar, ninguém puxava. E todas as crianças
estavam aqui no infantário, eles tinham o… quando nós tínhamos as nossas aulas e
assim.

63 E um dia eu cheguei a casa, há cerca de quatro anos atrás, ou cinco, algo assim. E
esta menina, (que tinha cerca de oito anos de idade quando estava no infantário), ela
tinha-se casado e tinha dois filhos. E ela estava deitada no hospital aqui, à beira da
morte. Ela estava grávida de quatro, cinco meses; e o bebé tinha morrido e eles não
conseguiam operar porque ela tinha uremia. E não a conseguiam operar, por isso tinham
de deixar a mãe morrer, também. Não podiam operar e, veja, o bebé ia matá-la assim,
por isso eles tinham… ela estava a morrer, é tudo, não havia hipótese para ela.

Eu fui para a ver, ela tinha chamado por mim. E eu entrei no hospital e ali estava
ela debaixo da tenda de oxigénio. Eu levantei a pequena aba, falei com ela um pouco e
eu disse, “Lembra-se de mim?”

Ela disse, “Claro, Irmão Bill, eu lembro-me de si.”

Eu disse, “Como é que está o… Entende como está doente?”

Ela disse, “Entendo.” Disse, “Foi por isso que o mandei chamar.”

Eu disse, “Bem, ora, como estão as coisas entre você e o Senhor?”

Ela disse, “Irmão Bill, eu não estou pronta para ir.”

Bem, ali abaixámo-nos e oramos e a mãe dela e o marido dela, muitos deles no
quarto e a mãe e o marido começaram a chorar. E então eu pedi-lhe e ela acertou as
coisas com Deus (pagou os seus votos e voltou e fez uma promessa a Deus; e se ela
fosse perdoada; como ela O amava; e pedia perdão pelos seus pecados, pela forma
como ela tinha vivido) e continuou com o seu arrependimento e com o choro. E passado
um pouco eu levantei-me e saí do edifício.
64 E na manhã seguinte eles ligaram-me, para voltar lá. E, vim a saber, que eles
vieram naquela manhã para fazer um teste e para ver como o problema da uremia tinha
avançado e descobriram que ela não tinha nada disso. Tinha desaparecido tudo, cada
parte do veneno da uremia tinha-a deixado. Os médicos ficaram muitos animados que
até disseram, “Bem! Ora, se isto… É uma coisa muito estranha.” Disseram, “Vamos
prepará-la,  e”  disseram  “se  ainda  estiver  assim  de  manhã…”  Disseram,  “Vamos
continuar a dar-lhe penicilina,” ou seja o que for que lhe estavam a dar, para afastar as
infecções. Disseram, “Vamos operar e retirar o bebé morto antes de aparecer mais
alguma coisa.” Disseram, “Se ela estiver bem.”

65 Bem, eles fizeram testes novamente por duas ou três vezes naquele dia. E naquela
noite, tarde, eles fizeram um teste, nada de errado, estava tudo perfeitamente bem. E
eles prepararam-na. Tiraram-na de debaixo da tenda de oxigénio. Estava tudo bem. Eles
iam operá-la na manhã seguinte, para retirar o bebé.

Bem, eu fui até lá. E porque isto fora feito… Agora, eu nunca o soube, nunca o
soube. O Senhor nunca me disse nada acerca daquilo. Você pode perguntar às pessoas,
se quiser. Assim eles… Ele nunca disse que ia acontecer. Mas, oh, bem, ao ver uma
coisas daquelas! O marido dela, sendo um pecador, veio e disse, “Irmão Branham, eu
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quero dar a minha vida ao Senhor Jesus.”

E eu disse, “Muito bem, ajoelhe-se aqui e pegue na mão da sua esposa e então
vocês vão andar nesta vida correcta juntos.”

66 A mãe voltou, ela disse, “Irmão Branham, sabe, aqui estou eu e os meus filhos,”
disse, “nós temos andado fora e dentro e fora e dentro, e à volta do Tabernáculo, e
assim. Nós sentámos e ouvimo-lo a pregar e nós vamos ao altar e voltamos.” Disse, “Eu
apostatei-me, também, Irmão Branham.” Ela disse, “Eu quero voltar para o Senhor
Jesus, pela Sua bondade para com a minha filha.” Bem, veja, isso é muito bom, mas
você não vem ao Senhor Jesus por causa disso.

Por volta da meia-noite, das doze, ou da uma hora a mãe dela adormeceu. E ela
disse, chamou-a, disse, “Mãe.”

E ela disse, “Sim, querida, o que queres?”

Ela disse, “Sabes, estou tão feliz!”

Ela disse, “Estou muito contente por estares feliz.”

Disse, “Estou em paz com Deus.” E disse, “Oh, é muito bom!”

Passado alguns minutos, ela voltou a chamar novamente, ela disse, “Mãe.”

Disse, “Sim?”

Disse, “Estou a ir para casa.”

E ela disse, “Eu sei  que estás.” Ela disse, “Sim, querida,” disse, “o médico vai
retirar o bebé amanhã. E daqui a um dia ou dois, quando as tuas incisões curarem e
saíres daqui, vais voltar para casa e vais ser feliz outra vez, tu e o teu marido e os teus
filhinhos e vais ser uma Cristã e viver para Deus.”

Ela disse, “Mãe, eu estou a falar de ir para a minha casa celestial.”

Ela disse, “Claro, querida, no final da jornada.”

Ela disse, “Este é o final da jornada.”

“Oh,” disse ela, “agora, que se passa?”

Disse, “O final da jornada.” Assim disse, “Sim, mãe, daqui a alguns minutos eu vou
partir.”

Bem, ela pensou que ela ficou nervosa e a delirar. Ela chamou a enfermeira, a
enfermeira viu a respiração dela. Estava tudo normal. E passados cinco minutos ela
tinha partido, estava morta.

E então quando eu voltei  a casa, passada uma semana ou duas depois disso…
Penso que o Irmão Graham pregou no funeral da menina. Quando eu voltei para casa e
a Meda me disse que aquela menina tinha morrido naquela noite, bem, eu não podia…

Eu fui ver a mãe. “Sim.”

67 E eu não sei o que me fez fazer isso, mas eu disse, “Senhor Deus, Tu deves-me
uma explicação, veja, depois de eu ir ali e falar com aquele marido e ele veio ao Senhor
depois de Tu teres feito estas coisas por ele e tudo assim, e depois tiras a vida daquela
menina assim.” Eu disse, “Deves-me uma explicação.”

Quando você fala assim com Deus, Ele deixa-o sozinho. Ele não me deve nada. Eu
estou em dívida para com Ele. Bem, Ele deixou-me amuado por alguns dias, você sabe.
E, passados três ou quatro meses, um dia eu estava na margem do ribeiro e o Senhor
falou comigo numa visão e disse, “Agora vai ter com a mãe dela e diz isto à mãe dela,
«O tempo dela não chegou um ano antes disso, quando ela se estava a afogar num
ribeiro, num piquenique? Ela devia ter partido nessa altura, mas eu tinha de a tomar
quando ela estivesse pronta para partir.» E foi por isso que tudo isto aconteceu e foi por
isso que tu foste lá.”

Então eu inclinei-me e chorei. Eu disse, “Senhor Jesus, perdoa-me, o teu pobre e
estúpido servo. Eu nunca devia ter dito isso, Senhor.”

68 E eu tive de voltar para ir ter com a senhora, ela vivia aqui na Rua Market e eu fui
ter com ela e disse, “Quero colocar-lhe uma questão.”

Ela disse, “Claro, Irmão Bill.”
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E eu disse, “É verdade que esta menina quase se afogou?”

Ela disse, “Está certo, Irmão Branham.” Disse, “O marido dela e eles tiveram de a
tirar do ribeiro.” E disse, “Eles tiveram de usar respiração artificial, colocar pressão e
tiveram de ir buscar uma máquina e bombear a água para fora dela.” Disse, “Ela tinha a
sua  saia  vestida.  Eles  estavam num piquenique.  Ela  estava  ali  e  pisou  uma areia,
escorregou e bateu com a cabeça e sufocou na água. Eles não repararam nela. E eles
viram-na directamente a vir  acima e a ir  para baixo e correram e apanharam-na e
tiraram-na.” E disse, “Ela quase morreu.” Disse, “Ela…”

Eu disse, “Esse era o tempo de ela partir.”

Veja, Deus sabe o que Ele está a fazer. Agora, o Senhor provavelmente ter-me-ia
dito se eu não tivesse tomado a atitude que eu tomei, “Senhor, estás a dever-me, para
me explicares isso.” Ele não lhe deve nada!

69 Eu estive numa reunião uma noite e ouvi um evangelista a orar por uma pessoa
enferma, disse, “Deus, ordeno-Te que cures esta pessoa!” Quem dá ordens a Deus? Vê?
Nem é inteligente sequer, veja, porque esse Deus, Ele faz o que Ele quer.

Será que o barro pode dizer ao oleiro, “Por que me fizeste assim?” Vê? Claro que
não!  Mas se o profeta ficar  calado e então buscar  ao Senhor  a  resposta,  aí  está a
resposta, veja.

Tal como esta pessoa que estava a perguntar acerca da semente da serpente, veja.
Observe, e não tenha muita pressa. E então, agora, Deus sempre faz com que tudo
opere juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor.

70 Agora, se Nínive não se tivesse arrependido, então os juízos de Deus estariam
sobre eles. Agora lembre-se, o profeta tem de ouvir. Era um aviso.

Agora,  a  mesma  coisa  para  este  país.  Então  você  diz,  “Irmão  Branham,  no
Domingo passado você disse, «Não havia esperança»?” Sim! “Porquê?” Rejeitaram o
chamamento. Têm de receber. Vai ser recebido. Vem um tempo em que este país ficará
em bocados. Eu vi em 1933, veja. Parecia…

Você disse, você podia ter dito, “Bem, isso não aconteceu lá.”

Mas vai acontecer! Nem Mussolini estava no poder, nem a Linha Maginot estava
construída, nem o carro se parecia com um ovo naqueles dias e assim, nem as mulheres
elegeram um Presidente que se parecesse com um rapaz da universidade e todas estas
coisas, nem haveria um Presidente Católico, e assim por diante, falado. Há cerca de
trinta anos atrás, ou mais, estas coisas foram preditas, mas Ele só me mostrou lá no fim
do caminho.

E  enquanto  isso  se  aproxima,  cada  vez  mais,  essa  taça  está  a  encher!  E  o
arrependimento foi pregado por Billy Graham, Oral Roberts e mais. Profetas, e assim por
diante, atravessaram o país com sinais e prodígios e ela caminha continuamente em
pecado. É por isso que eles não se arrependem, o arrependimento produz isso.

71 Repare,  Acabe  nunca  se  arrependeu  com a  repreensão  de  Elias.  Se  Acabe  se
tivesse arrependido e andasse delicadamente perante Deus, a coisa nunca aconteceria.
Mas Acabe veio ali e tomou a vinha de Nabote e matou-o e todas estas coisas malignas.
E Jezabel… Esse profeta avançou ali com o “Assim diz o Senhor!” Mas o que é que eles
fizeram? Ela  apenas  ameaçou que o  matava.  O que aconteceu?  A  sua  profecia  foi
cumprida, os cães comeram-na e lamberam o sangue de Acabe. Exactamente de acordo
com a sua palavra! Ele viu a taça, cheia.

Foi por isso que o pequeno Micaías, dizendo a mesma coisa, como é que ele podia
abençoar aquilo que Deus tinha amaldiçoado? Veja, a sua palavra, a sua profecia, estava
em harmonia com a Palavra.

72 Herodes, ele nunca se arrependeu quando João disse, “Não te é lícito possuir isso, a
esposa do teu irmão!” Ele nunca se arrependeu. Mas o que é que ele fez? A sua esposa
requereu a  cabeça  do  profeta.  Veja  a  imundície  a  que ele  chegou.  Veja  o  que lhe
aconteceu. Veja, até hoje, na Suíça, as águas azuis da Sua rejeição continuam a ferver
como uma comemoração. Veja, claro, ele não se arrependeu quando foi repreendido
pelo Senhor. João disse-lhe, não importa o que ele era (um procurador, ou seja o que
for que ele era; ou o imperador, ou seja quem for que ele pudesse ser), ele tem de se
arrepender quando Deus chama, ou a ira está sobre ele!
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Quantas vezes os profetas… Eu tenho aqui escrito, mas nós não vamos ter tempo
porque eu tenho cerca de dez minutos.

73 Se não há arrependimento, então o juízo vem de certeza! Ezequias arrependeu-se,
veja. Nínive arrependeu-se.

Acabe nunca se arrependeu. Nabucodonosor nunca se arrependeu. As pessoas no
tempo de Noé nunca se arrependeram e o juízo passou por ali, veja. Agora, mas Ele
primeiro avisa toda a gente. Todos recebem um aviso.

Agora, vendo que o tempo está à mão, que todos os que sentem que há um aviso,
se arrependam rapidamente antes que a ira de Deus chegue.

Agora vamos trazer isso até ao Tabernáculo Branham. Veja, nós temos visto estas
coisas e sabemos que são verdade. Nós sabemos que é absolutamente a verdade. A
comissão da Palavra é, “Se vos arrependerdes e fordes baptizados no nome de Jesus
Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque
a promessa é para os vossos filhos e para os que estão longe,” veja.

74 Agora, um homem, o Sr. Dauch, perguntou-me aqui há pouco tempo atrás, ele
disse, “Irmão Branham, estou a ficar velho. Estou a ficar fraco, noventa e um.” Ele
disse, “Acha que eu estou pronto a morrer? Acha que eu estou pronto para partir? Acha
que eu estou salvo?”

Eu disse,  “Sr.  Dauch,  já  alguma vez foi  a  um médico para fazer  um check-up
físico?”

Ele disse, “Sim.”

“E você diz-lhe… Agora, o que o médico faz é ter um livro ali colocado e ele pega
neste livro e vê. «Agora, a primeira coisa que eu devo fazer a esse homem, é verificar o
seu coração.» Assim ele pega num estetoscópio e coloca-o no seu ouvido, verifica o seu
coração.” Eu disse, “Depois, a seguir ele pega, ele verifica a sua pressão sanguínea, com
uma pressão no seu braço. Depois a seguir ele tira uma amostra de urina e seja o que
for e algum sangue dele e todas estas coisas. Ele passa por tudo isso e se ele não
conseguir encontrar nada… Tira um raio-X. Se ele não conseguir encontrar nada, ele
diria, «Sr. Dauch, fisicamente, você está bem.»”

Em que é que ele se está a basear? Nas condições do seu livro médico, que se
houver alguma coisa errada de acordo com o médico superior vai ser mostrado aqui, vai
fazer  isto  aqui,  vai  fazer  aquilo  ali.  Por  isso,  que  ele  saiba,  você  está  bem,  veja,
fisicamente.

75 “Agora,” eu disse, “neste caso, eu estou a fazer um exame à alma, veja. E Deus,
para a alma, só tem um instrumento, está certo, que é a Sua Palavra. É a Sua Palavra.
E Jesus disse, em S. João 5:24, «Aquele que ouve a minha Palavra.» Agora, aquele que
ouve, não significa apenas ouvir como um ruído. Esse ouvir significa «receber.» «Quem
conseguir receber a minha Palavra,» amém «aquele que a ouve!» (Não fica parado, a
dizer ”oh não faz sentido, essas coisas, não lhe dê importância. Eu não creio nisso.“)
«Aquele que ouve a minha Palavra!» Essa é a Palavra de Jesus, já que Ele é a Palavra.
Aí está. «Se podeis ouvir a minha Palavra,» disse Ele, «e crer Naquele que Me enviou, já
passou da morte para a vida; e nem sequer entrará em juízo, mas já passou daí.»
Amém!” Eu disse, “Como está o seu coração a bater agora?”

Ele disse, “Eu creio. Eu ouvi. Eu recebi.”

Eu disse, “Então de acordo com o chefe da especialidade, o chefe da operação, o
médico superior da vida eterna diz, «Você já passou da morte para a vida e nunca
entrará na condenação.»”

76 Disse, “Quando eu o ouvi a pregar no nome de Jesus Cristo para o baptismo na
água, eu fui para trás de si e você baptizou-me.” Disse, “Eu… O homem que eu antes
era, já não sou mais esse homem. Algo aconteceu comigo. Eu costumava não ligar nada
para isso e ir na outra direcção, mas eu voltei-me e comecei a andar nesta direcção. E o
meu coração arde dia e noite para chegar mais próximo Dele. Cada palavra disso, eu
creio! Eu digo, «Amém!» a cada porção disso. Não me importa se isso me corta, eu
quero chegar até aí. E eu tenho chegado que eu saiba.”

Eu disse, “Parece-me que o seu coração está muito bem. Eu creio que você está
espiritualmente capacitado agora.”
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Ele disse, “Gostava de saber se quando o rapto vier, será que eu posso ir nele,
Irmão Branham?”

Eu disse, “Não me compete dizer quem vai e quem não vai.”

Ele disse, “Bem, eu gostava de estar vivo, queria tanto ver o rapto.”

77 Eu disse, “Muito bem, deixe-me ver o que o livro da ciência diz aqui, para isso, e a
ciência da alma aqui.” Eu disse, “Bem, diz isto, em II Tessalonicenses, no capítulo 5,
dizia,  «Nós  os  que  ficarmos  vivos  e  permanecermos  até  à  vinda  do  Senhor  não
precederemos» (que significa impedir) «os que estão a descansar, a dormir. Porque a
trombeta de Deus soará e os que estão a dormir ou a descansar se levantarão primeiro,
tomam a imortalidade. Depois nós os que estivermos vivos naquele dia, naquele tempo,
depois de eles ressuscitarem, veja, então nós seremos transformados num momento,
num abrir  e  fechar  de  olhos  e  nos  encontraremos  com  eles;  e  depois  subimos  a
encontrar o Senhor nos ares, seremos arrebatados juntamente com eles.» Quer esteja a
dormir, quer não esteja, quer esteja ou não esteja; quer esteja enterrado, quer não
esteja enterrado, você vem na mesma! Nada o pode impedir. Você estará lá!” Eu disse,
“Irmão Dauch, se Jesus não vier até aos netos dos meus tetranetos, você ainda estará lá
no momento exacto e estará lá antes de eles serem sequer transformados, se eles
forem.” Está certo. Amém!

78 Há uma bênção futura da mesma forma que há uma ira futura. Oh, nós temos de
estar à espera de uma delas esta noite. Você tem de estar à espera ou que a ira caia
sobre si e a destruição, ou você tem de estar à espera da ressurreição do Senhor Jesus.
O mesmo Deus que prometeu um… estou tão contente!

Estou à espera da vinda desse dia

alegre do milénio,

Quando o nosso bendito Senhor virá e

arrebatará a Sua noiva que está à espera;

Oh! O meu coração anseia e geme por

esse dia da doce libertação,

Quando o nosso Jesus voltar à terra

novamente.

Então o pecado e a tristeza, a dor e a morte deste

mundo de trevas terminará,

Nesse reino glorioso com Jesus de

mil anos de paz; (Oh, bem! “E estaremos

para sempre com o Senhor,“ veja.)

79 O que Deus disse, tem de acontecer. “Construirão casas, habitarão nelas. Plantarão
vinhas  e  comerão  do  seu  fruto.  Não  plantarão  e  outro  herdará.  Plantarão  as  suas
próprias vinhas e ficarão com elas.” Amém! Amém! “Não ferirão nem destruirão em todo
o meu santo monte.” Aleluia!

Quando isto que é mortal se revestir de imortalidade, esta morte será tragada na
vitória, então O veremos como Ele é e teremos um corpo como o Seu próprio corpo
glorioso. Oh, que tempo futuro!

80 O mesmo Deus e os mesmos profetas que predisseram a Palavra de Deus, ou a ira
que seria derramada, também falaram destas bênçãos futuras. Estou tão contente! Deus
nunca dá a uma nação uma destruição sem a avisar. Ele nunca dá a um homem uma
destruição sem avisar. E agora se Ele faz isso, temos algo que aconteceu connosco, a
vindicação dos sinais dos últimos dias connosco, o grande Espírito Santo a mover-se
entre nós e a inundar a igreja com a Sua presença, vindicando a Sua Palavra. Então a
igreja está a preparar-se para uma subida até aos céus um dia destes, pelo poder de
Deus. Porque é um aviso para deixar de lado todo o peso e todo o pecado que tão de
perto nos rodeia, para que possamos voar com paciência esta carreira que nos está
proposta, para o autor e consumador da nossa fé.

81 Deus abençoe, igreja! Segurem na mão imutável de Deus! Sim, senhor. Se sentem
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a Sua presença, vão até Ele. Se houver alguma coisa de errado com o vosso coração,
corrijam isso. Não temos muito mais tempo. A vinda do Senhor está à mão. Crêem
Nele?  Oh  bem!  Não  será  maravilhoso  lá?  Que  tempo,  quando  eu  vejo  os  velhos
veteranos lá a andar por esse paraíso! Oh, bem! Eu estou à espera dessa hora.

82 Eu lembro-me de ouvir o meu irmão dizer, quando voltava dos mares, dos velhos
campos de batalha e assim, dizia, “Esses velhos veteranos, quando eles vêem essa
Estátua da Liberdade, eles arrastam esses aleijados ali  para que eles possam ver a
Estátua da Liberdade.” Vê-se primeiro, num navio, quando vem, porque está muito alto.
“E  eles  viam  esse  braço  levantado  ali,”  disse,  “aqueles  homens  vão-se  abaixo  e
começam a chorar. E viam-se aqueles homens fortes ali de pé, a prostrar-se no convés
e a chorar.” O que foi isso? Um sinal da liberdade. Tudo o que eles já amaram está atrás
daquele sinal ali.

Oh, mas como será quando eu ouvir o velho navio de Sião a soar naquela manhã e
vir as bandeiras a agitar! Quando a batalha estiver terminada e a vitória estiver ganha,
aleluia!  E  estamos  a  chegar  a  casa,  onde  a  morte,  o  pecado  e  o  inferno  estão
conquistados; e não há mais pecado, não há mais morte,  não há mais tristeza. Eu
consigo ouvir o apito a soar! Oh, estamos a chegar perto da cidade. Sim, senhor. Os
desmanteladores estão a chegar, o velho navio está a chegar ao seu lugar. Deus, ajuda-
nos a viver para essa hora!

83 Senhor Jesus, nós somos um povo que está a dar o seu melhor, com tudo o que
está em nós, para andar na luz do evangelho do Teu grande Evangelho que Tu morreste
para fazer com que fosse certo. Nós estamos tão agradecidos por ver, nestes dias de
trevas malignas em que estamos a viver agora nesta hora, em que vemos os sinais a
aparecer. Ó Deus, como está a escritura na parede, nós Te agradecemos, Senhor, por
podermos  ver  isso  e  saber  que  a  libertação  está  próxima.  Nós  pregamos,  nós
atravessamos  o  país,  nós  vemos-Te  a  operar  grandes  sinais,  a  mostrares-Te
diariamente, todos os anos. Não há um ano que passe sem que os Seus (grandes) sinais
sobrenaturais atinjam a terra. E nós vemos isso, sabendo que o grande exército de Deus
marcha em frente.

Oh, não são muitos em número, mas que grupo poderoso que tem a vida eterna!
Dizia,  “Caminharão  pelo  meio  de  um esquadrão  e  saltarão  uma muralha.”  Sim,  o
“esquadrão” da morte não terá nada agarrado a isso, ela vai correr pelo meio dele.
Saltar sobre a muralha entre o natural e o sobrenatural e ir até aos braços de Deus, até
essa grande eternidade. Senhor Deus, nós Te agradecemos por isto. Nós sabemos que o
tempo se aproxima e está à mão.
84 Eu oro, Deus, para que esta noite se houver alguém aqui que não Te conhece, que
nunca acertou as coisas… E talvez esta noite, enquanto estivemos a falar, uma pequena
voz esteve a falar lá no seu coração, “Eu sinto um aviso de que não vou estar por aqui
muito mais tempo.” Ó Deus, possam colocar a casa em ordem, agora mesmo. Possa ser
tudo resolvido. Que a frieza possa… Talvez sejam Cristãos, mas eles não têm… Eles
viveram debaixo disto tanto tempo e têm visto tantas coisas, eles perderam o valor
disso. As coisas, eles tomam isso levianamente em vez de tomar profundamente e em
sinceridade.

Ó Deus, permite que nos verifiquemos esta noite, concede, sabendo que estas
grandes coisas estão apenas a avisar-nos do arrebatamento breve da igreja. E se nós
estivermos carregados com pecado, com incredulidade e com indolência, não vamos
nesse rapto. Nós sabemos isso, Senhor, por isso oramos para que Tu nos incendeies no
interior com o Espírito Santo, nos nossos corações. Ó Deus, incendeia as nossas almas
com as Tuas bênçãos. Ajuda-nos a entender.
85 Agora,  abençoa as  pessoas.  Abençoa o  nosso precioso pastor  e  a  sua esposa.
Abençoa os diáconos, os administradores, todo o povo, juntamente. Perdoa os nossos
pecados.  Cura as nossas enfermidades,  Senhor.  E incendeia os nossos corações.  E
possamos sair deste lugar com uma mensagem de aviso, enquanto nos encontramos
com as pessoas em pecado, e lhes dizemos, “Amigo, não tem vergonha de fazer essas
coisas, sabendo que tem de se encontrar com Deus um dia?” Concede, Senhor. Eu os
entrego a Ti, agora; entrego a mensagem e todos juntamente, para operar juntamente
para a Tua glória. No nome de Jesus Cristo. Amém.

Eu O amo, eu O amo
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Porque Ele primeiro me amou

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

86 Não O ama? Pense no que nós somos. Vejam como já estamos longe no caminho,
amigos. Olhem para a estrada desde lá, nos dias de Lutero e Wesley, ao longo das eras.
Veja aqui onde nós estamos: aqui mesmo no topo da pirâmide; aqui mesmo onde Deus
provou, que a Bíblia através dos sete selos tem sido perfeitamente revelada; apenas
esperando por esses sete mistérios mesmo no final, na vinda do Senhor e o rapto da
igreja pode acontecer antes da manhã chegar. Oh, bem!

Eu O amo, (sinceramente agora) eu O amo

Porque Ele primeiro me amou

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

87 Enquanto nós quietamente agora… Entende que cada um de nós aqui tem de sair
daqui, tem de deixar este mundo? Sabia que um homem que nasce de uma mulher é de
poucos dias e cheio de trabalhos? Sabia que por nascermos dessa árvore do jardim do
Éden, da morte, que temos de morrer? Nós somos o fruto do ventre da nossa mãe e nós
temos de morrer, nós temos de separar esta vida. Jovem ou velho, não faz diferença. Se
o homem ou mulher mais velho aqui viver esta noite, vai viver mais do que crianças de
dez, quinze anos? Centenas deles vão morrer pelo mundo antes do amanhecer,  de
crianças. Assim tudo o que importa é: o que está a fazer agora mesmo?

88 Esta pode ser a sua última oportunidade. Jovem ou velho, você é capaz de vir até à
igreja. Não deixe nada por fazer. Seja profundo e sincero. Deixe de lado todo o pecado e
tudo o resto. Olhe directamente na face de Deus e coloque a questão, “Senhor, será que
eu  Te  agrado?  O  que  posso  fazer  mais,  Senhor  Jesus?  Eu  nunca  mais  vou  ter  a
oportunidade, depois desta vida terminar, de Te servir. Este é o único tempo que tenho.
Senhor Deus, deixa-me apenas saber o que Tu queres fazer! Se eu devo ir fazer isto ou
se eu devo fazer aquilo, vou fazer com alegria.

Pensamos isso em sinceridade? Os pequeninos pensam isso? Os de meia-idade
pensam isso? Os idosos pensam isso? Os adolescentes pensam isso? Nós temos de partir
e como é que sabe que não vamos todos partir antes do amanhecer? Nós não sabemos.
Você diz, “Isso preocupa-me.” Não devia! Francamente, devia fazê-lo mais feliz por
saber que está a sair deste sanatório.

89 Há outro mundo. Você não tem de ir para muito longe. Está mesmo consigo. Está
mesmo à  sua  volta.  Você  apenas… Deus  só  lhe  dá  cinco  sentidos  e  que  são  para
contactar  uma  parte  disto,  este  mundo.  Mas  há  outro  mundo  que  você  não  tem
quaisquer sentidos para contactar, não o pode contactar porque você não tem.

Por exemplo, eu disse, no Domingo à noite, (talvez não tenham entendido) o que…
nós temos cinco sentidos: visão, paladar, tacto, olfacto e audição. Mas e se você não
tivesse a visão (só tinha paladar, tacto, olfacto e audição) e alguém recebesse a visão e
dissesse, “Há outro mundo, sol”? Esses sentidos, você bate nas coisas e o que aquilo é
pode dizer-lhe o que é. Ora, você ia pensar que a pessoa era maluca, porque você não
tem esse sentido da visão. Nunca ninguém teve isso, que você conheça. Você já ouviu
pessoas que diziam coisas assim, mas você duvidava. Mas nós sabemos por este sentido
que é real. É um lugar real, veja. É um lugar onde o… você pode ver. Os seus sentidos
declaram isso.

90 Agora, a única coisa que você faz quando morre, é que você apenas muda esses
cinco sentidos. (Glória! Uff!) Você apenas recebe outros sentidos. E você está vivo com
um sentido mais elevado, milhares de vezes mais elevado do que este, noutra vida; uma
vida onde não há morte, onde não há tristeza. E as coisas de que você não sabe nada
agora, você vê claramente quando atravessa para lá. Você não entende agora porque
está a tropeçar nisso, você não tem esse sentido. Você diz, “Eu tenho um sentimento
estranho aqui esta noite. Parece-me que há um… eu só quero chorar, gritar ou algo
assim.” São os anjos do Senhor, veja.

91 Como alguém diz, você sabe, que nunca tenho o sentido da visão, diz, “De vez em
quando eu sinto alguma coisa real, como um sentimento como um calor.”
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Você diz, “É a luz do sol.”

“O que é a luz do sol? Nunca vi isso.” “Não há nenhum…” Veja, ele nunca viu, não
sabe o que é. Veja, alguém ali tem de lhe dizer, alguém que consiga ver isso. Oh, bem!
Vê?

Nós apenas mudamos. Nós apenas mudamos, não tenha medo da morte. A morte
não passa de um espantalho. Jesus conquistou-a. Até quando Paulo chegou ao fim, ele
disse, “Morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu medo? Sepultura, onde está a
tua vitória? Tu dizes que me apanhaste? Eu quero apontar-te lá de volta a Jerusalém.
Há uma sepultura vazia ali e «Eu sou o que conquistou os dois, a morte e o inferno,» e
eu estou Nele e tu não me podes impedir! Eu vou ressuscitar novamente.” Oh, bem! Ele
disse, “Há uma coroa preparada para mim, que o Senhor, o Justo Juiz, me dará; e não
só a mim, mas a todos os que amam o Seu aparecimento.”

92 Você ama-O. Você quer vê-Lo a chegar. Você está à espera Dele. É uma longa
história, é uma espera longa. É uma relação de amor. Mas você mal pode esperar até
que O veja! Oh, bem! É assim que funciona. Oh, é desse tempo que estamos à espera, é
dessa hora! Se o seu coração não está assim esta noite, amigo, tenha cuidado, veja.
Tenha cuidado. Não deixe que o inimigo o engane. Quando o Espírito Santo aqui quiser
levantar voo até ao seu criador, até ao seu mestre, há uma relação amorosa de que
ninguém consegue falar. Está certo. É verdadeiro. É verdadeiro.

Assim se houver um aviso, a dizer, “Você não está pronto para isso,” então lembre-
se, Deus pode estar a prepará-lo para alguma coisa, veja. Você não está preparado…

93 Você diz, “Bem, se eu me baptizar, o Espírito Santo, então, bem, talvez o Senhor
me vá tomar?” Não, não é só isso, você está apenas a preparar-se para viver. Você não
está preparado para viver até que receba o Espírito Santo e então quando você recebe o
Espírito Santo então você está pronto a viver. Você não estava pronto a viver antes
disso, veja, mas agora você está pronto a viver depois de receber o Espírito Santo, veja.
A prepará-lo, veja.

As pessoas dizem, “Bem, eu tenho de me preparar para morrer.” Oh, bem, eu
estou a preparar-me para viver! Amém. A coisa é, preparar-se para viver, viver em
Cristo! A vida vitoriosa sobre o pecado, a morte, o inferno, eu já tenho a vitória. Ele é a
minha vitória e eu sou a evidência Dele e eu sou uma evidência da Sua vitória. Amém! É
isso.

94 “Como é que você sabe que tem?” Eu tenho. Amém. Ele deu-me isso pela Sua
graça. Eu sinto. Eu sei. Eu vejo isso a operar na minha vida. Mudou-me. E de acordo
com este livro aqui, Ele disse que eu tinha a vida eterna e não seria capaz de entrar em
juízo, mas passei da morte para a vida porque Ele tomou o meu juízo por mim. E se Ele
pagou o preço, não tente levar-me a nenhum juízo. Ele já o tomou por mim e eu aceitei.
Sim, senhor.

Assim não há mais juízo. Não há mais morte. Oh, eu tenho de deixar a igreja e de
deixar as pessoas um dia, mas isso… se Jesus tardar. E se isso acontecer, ora, bem, eu
não estou morto. Eu não posso morrer, eu tenho a vida eterna. Como é que você pode
morrer com vida eterna? Vê? Sempre na presença de Deus e para sempre estarei com
Ele! Amém! Isso emociona o meu coração, bem, faz com que eu queira começar a
pregar novamente, veja. Está certo. Oh, Ele é maravilhoso!

Não é Ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso?

Não é Jesus meu Senhor maravilhoso?

Olhos viram, ouvidos ouviram,

O que está gravado na Palavra de Deus;

Não é Jesus meu Senhor maravilhoso?

Eu gosto muito desse testemunho:

Olhos viram, ouvidos ouviram,

O que está gravado na Palavra de Deus;

Não é Jesus nosso Senhor maravilhoso?

95 Oh, eu O amo! Ele é a minha paz, a minha vida, a minha esperança, o meu Rei, o
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meu Deus, o meu Salvador, (oh, bem!), o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu
irmão, o meu amigo, tudo! Vê? Nós costumávamos cantar uma pequena canção assim.
Vocês sabem, vocês  chegam a ter  aquelas  pequenas canções Pentecostais  assim…
espero  que  eles  tenham  aquele  gravador  desligado,  veja.  Essa  canção  que  nós
costumávamos cantar:

Ele é o meu pai, a minha mãe, a minha irmã,

e o meu irmão,

Ele é tudo para mim.

Ele é tudo, Ele é tudo para mim;

Ele é tudo, Ele é tudo para mim;

Porque Ele é o meu pai, a minha mãe, a minha irmã,

e o meu irmão,

Ele é tudo para mim.

Vocês lembram-se quando nós costumávamos cantar isso? Algum de vocês se
lembra? Bem, há anos atrás! E depois costumávamos dizer:

Eu sei que foi o sangue, eu sei que foi

o sangue,

Eu sei que foi o sangue por mim;

Um dia quando eu estava perdido, Ele morreu na

cruz,

E eu sei que foi o sangue por mim.

Lembram-se  dessa  velha  canção?  Vamos  ver,  qual  era  a  outra  que  nós
cantávamos? Vamos ver:

Oh, não vigias comigo uma hora,

Enquanto eu vou ali, enquanto eu vou ali?

Oh, não vigias comigo uma hora,

Enquanto eu vou ali e oro?

Eu estou a vencer, eu estou a vencer,

Eu estou a vencer, eu estou a vencer;

Porque eu amo Jesus, Ele é o meu Salvador,

E Ele sorri e me ama também.

96 Costumava ser o velho irmão Smith, um irmão de cor, costumava estar aqui no
canto. Oh! Eu ouvia esses amigos de cor ali, eu sentava-me ali e gritava e chorava e
tudo, abanava o meu carro por todo o lado e saltava à volta assim. Eles batiam todos
palmas.

Oh, não podes vigiar comigo……….

Aquele ritmo que as pessoas de cor têm, você sabe. Ninguém consegue cantar
como eles, esqueça, veja.

...................uma hora,

Enquanto eu vou ali………

Oh, bem! Eu sentava-me ali, dizia, “Ó Deus!” Este pequeno rapaz, com cerca de
vinte anos de idade, eu corria à volta daquele carro e clamava e louvava a Deus assim.
Oh, que tempo! Esse foi apenas o princípio, quando Deus estava a mover-se entre o
povo assim. Agora chegamos a uma igreja forte. Não tem muitos membros, mas é
poderosa no Espírito. Amém. É maravilhoso!

97 Então  costumava  haver  uma  pequena  canção…  Eu  lembro-me  do  dia  lá  em
Chattanooga, Tennesse, quando eu me encontrei com este… Não foi Chattanooga, foi lá
em Memphis, onde eu me encontrei com esta pequena mulher de cor, você sabe, de pé
ali. Vocês ouviram-me a contar isso, vocês sabem. O filho dela tinha a doença venérea.
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E ela tinha a camisa deste homem presa amarrada à volta da cabeça, inclinada sobre o
banco assim. E o Senhor parou aquele avião ali e não o deixava ir, por alguma razão, e
eles disseram-me para ir buscar… E o Espírito Santo disse, “Vai dar uma volta e vai
nesta direcção.”

E eu fui a andar por ali, a cantar. Eu pensei, “Bem, o meu avião está prestes a
partir!”

Continuei a cantar, “Continua. Continua em frente. Continua em frente.” No início
do meu ministério.

98 E eu olhei, inclinada sobre a cerca ali e era um pequeno barraco, o lugar ali. Havia
uma velha irmã ali de pé. Oh, ela era… Parecia uma destas irmãs nas panquecas Tia
Jemima [marca de panquecas]. Grandes bochechas gordas, você sabe, e o cabelo dela,
a camisa dela virada ao contrário. Ela inclinou-se sobre a porta assim e eu apenas… eu
estava a cantar essa pequena canção sobre… pequena… O que era o… esqueço-me do
nome  da  canção  que  eu  cantei.  Agora,  é  algo  sobre…  Era  uma  pequena  canção
Pentecostal, um pequeno jubileu.

E eu parei de cantar, cheguei perto. E passei. E ela estava de pé ali e as lágrimas
corriam pelas suas grandes bochechas gordas; eu queria abraçá-la. Ela disse, “Bom dia,
pastor!”

Eu disse, “Tia, o que disse?”

Ela disse, “Eu disse, «Bom dia pastor.»”

Eu disse, “Como é que sabia que eu era um pastor?” Agora, para as pessoas no
Sul, isso significa ministro, vocês sabem. Disse, “Agora, como é que sabia que eu era
um pastor?”

Ela disse, “Eu sabia que você estava a vir.”

Eu disse, “Você sabia que eu estava a vir?” Eu pensei, “Hum-hum, aqui está, veja.”

Ela disse, “Sim, senhor.” Disse, “Já leu a história na Bíblia, pastor, sobre aquela
mulher Sunamita?”

Eu disse, “Sim, Tia, já li.”

Ela disse, “Eu era esse tipo de mulher.” Ela disse, “E eu pedi ao Senhor para me
dar um bebé, a mim e ao meu marido, e eu o criaria para Ele.” Disse, “Ele deu, Ele deu-
me um bebé.” E disse, “Eu criei-o, um bom rapaz.” Disse, “Ele foi com a companhia
errada, pastor. Ele tem uma doença má,” e disse, “ele está deitado ali a morrer. Ele está
a morrer há dois dias agora. Ele já nem vem a si há dois dias. O médico esteve aqui e
disse, «Ele não pode viver,» disse, «ele está a morrer.» Era uma doença social.” E disse,
“Eu mal podia suportar ao ver o meu bebé a morrer e eu orei toda a noite.” E disse, “Eu
disse, «Senhor,» disse, «Eu era o tipo de mulher que a mulher Sunamita era, mas»
disse, «onde está o teu Elias?»”

99 E disse, “Eu fui dormir e tive um sonho, em que eu estava aqui nesta porta e vi-o a
passar pela rua com esse pequeno chapéu assim de lado na sua cabeça.” Mas disse, “Só
há uma coisa,” disse, “onde está esse…” Disse, “Você devia ter uma mala na sua mão.”

Eu disse, “Eu deixei-a ali no Hotel Peabody.”

Disse, “Eu sabia que você devia ter uma mala.” E ela disse, “O meu bebé está a
morrer.”

Eu disse, “O meu nome é Branham.”

Ela disse, “Prazer em conhecê-lo, Pastor Branham.”

Eu disse, “Eu oro pelos enfermos. Já ouviu falar do meu ministério?”

Ela disse, “Não, creio que nunca ouvi falar.” Disse, “Pode entrar?” E eu entrei.

Aquele grande rapaz deitado ali assim. Eu estava a tentar falar-lhe da cura divina,
mas não era isso que lhe interessava. Ela queria ouvir aquele rapaz dizer que ele estava
“salvo e pronto para partir.” E ela diz… E Deus salvou-o.

E cerca de um ano mais tarde eu vi-o lá como um bagageiro lá na estação. Como o
Senhor faz as coisas!
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E depois quando eu voltei, depois disso, eu devia… aquele avião devia partir às sete
horas e era perto das nove e meia. E eu apanhei um táxi e voltei. E quando eu cheguei,
disseram, “Última chamada para o voo número tal e tal.” O Senhor manteve aquele
avião em terra ali enquanto eu fui orar por aquele rapaz, veja. É isso.

100 E estava a tentar pensar nisso, uma pequena canção, “Um Deles.” É essa. Oh,
como nós costumávamos fazer esse anel aqui e bater palmas. Nós dizíamos:

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

(Aleluia!)

Um deles, eu sou um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Eles estavam reunidos no aposento alto,

Todos a orar em Seu nome,

Eles foram baptizados com o Espírito Santo,

E o poder para o serviço veio;

Agora o que Ele fez por eles naquele dia

Ele vai fazer por si o mesmo

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Um deles, eu sou um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

(E você?)

101 Ouçam este verso:

Apesar de essas pessoas não serem instruídas,

Ou se gabarem de fama no mundo,

Todas elas receberam o seu Pentecostes

Baptizadas no nome de Jesus;

E estão a dizer agora, de viva voz,

Que o Seu poder é o mesmo,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Um deles, eu sou um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Oh, venha, meu irmão, busque esta bênção

Que vai purificar o seu coração do pecado,

Vai fazer com que os sinos da alegria toquem

E vai manter a sua alma a arder;

Oh, está a arder agora no meu coração,

Oh, glória ao Seu nome,

E eu estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Um deles, eu sou um deles,
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Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

102 Oh,  não  está  contente?  Vamo-nos  cumprimentar  uns  aos  outros  enquanto
cantamos. Que me dizem? Vamos.

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Oh, um deles, eu sou um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Oh, venha, meu irmão, busque esta bênção

Que vai… a sua alma a arder,

Vai fazer com que os sinos da alegria toquem

E vai manter a sua alma a arder;

Oh, está a arder agora no meu coração,

Oh, glória ao Seu… (Vamos levantar as nossas mãos)

…feliz por poder dizer que sou um deles.

Todos juntos:

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Um deles, eu sou um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Ouçam com atenção agora mais uma vez, vejam:

Apesar de essas pessoas não serem instruídas,

(nunca vieram de uma universidade)

Ou se gabarem de fama no mundo,

Todas elas receberam a sua bênção Pentecostal,

Baptizadas no nome de Jesus;

E estão a dizer agora, de viva voz,

(em cada recanto e esquina)

Que o Seu poder é o mesmo,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

103 Oh, cantem, igreja!

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um…

Pegue no seu pequeno lenço agora:

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles.

Glória ao Senhor! Amém! Somos apenas criancinhas. Não há nada formal em nós.
Deus é sem forma. Está certo? Sim, senhor!

Um deles, um deles,

Estou tão feliz por poder dizer que sou um deles;

Eu sou um deles, um deles,



Deus Não Chama O Homem Ao Juízo Sem Primeiro O Avisar 25

Oh, estou tão feliz por poder dizer que sou um…

104 Estão mesmo felizes por poderem dizer isso? Levantem a mão, digam, “Glória ao
Senhor!” “Glória ao Senhor!” Estou feliz por ser um deles! Estou feliz por ser.

Senhor Deus, eu estou tão feliz. Um deles! Um deles! Estou tão feliz por poder
dizer que sou um deles. Ó Deus, ajuda-nos a ser isso. Ajuda-nos a manter as luzes a
brilhar, Senhor, enquanto marchamos em direcção a Sião. Concede, Pai. No nome de
Jesus, oferecemos as nossas vidas a Ti para o serviço. Amém. Amém.

Oh, estamos a marchar para Sião,

Bela, bela Sião;

Estamos a marchar para cima para Sião,

Essa bela cidade de Deus.

Venham, nós que amamos o Senhor,

E que as nossas alegrias sejam conhecidas,

Juntem-se à canção com doce harmonia,

Juntem-se à canção com doce harmonia,

E assim rodeamos o trono

E (Oh, apenas cantar no Espírito!)

………..o trono.

Estamos a marchar para Sião,

Essa bela, bela Sião;

Estamos a marchar para cima para Sião,

Essa bela cidade de Deus.

Oh, estamos a marchar para Sião,

Bela, bela Sião;

Estamos a marchar para cima para Sião,

Essa bela cidade de Deus.

Deixe esses que se recusam a cantar

Que nunca conheceram o nosso Deus;

Mas os filhos do Rei celestial,

Mas os filhos do Rei celestial,

Podem falar das suas alegrias de além,

Podem falar das suas alegrias de além.

Vamos cantar!

Estamos a marchar para Sião,

Oh, bela, bela Sião;

Estamos a marchar para cima para Sião,

Essa bela cidade de Deus.

105 Oh, isso não o esquadrinha? Não gosta dessas velhas canções? Eu preferia tê-las
em vez de tudo o que podem… ou qualquer um dos outros tipos de canções que podem
ter. Essas velhas canções boas, ferventes. Oh, bem! Eu sinto-me tão bem e tão feliz
quando as canto, tão bom! Bem, sinto-me em júbilo!

Leva o nome de Jesus contigo,

Filho de tristeza e clamor;

Dá alegria e conforto,

Oh, leva-o, onde quer que vás.

Precioso nome, (precioso nome!),
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Ó quão doce! (Ó quão doce!)

Esperança da terra e alegria do céu;

Precioso nome, Ó quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu.

Enquanto inclinamos as nossas cabeças agora:

Ao nome de Jesus nos inclinamos,

Prostrados a Seus pés,

Rei dos Reis no céu O coroaremos,

Quando a jornada se findar.

Precioso nome, Ó quão doce!

Esperança da terra e………
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