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28 de Julho de 1963

Obrigado, Irmão. O Senhor os abençoe. Permaneçam de pé por um momento enquanto inclinamos as 
nossas cabeças para oração.
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Bondoso Pai celestial, aproximamo-nos de Ti novamente esta manhã para misericórdia e para 
liderança do Espírito Santo hoje, enquanto nos apercebemos que nos devíamos reunir nesta manhã e 
para ensinar a Tua Palavra, para que possamos saber como viver neste dia presente e qual é a hora do 
dia em que estamos a viver. Pedimos a Tua santa liderança sobre os nossos pensamentos, sobre os 
nossos corações hoje, para que Tu nos dirijas a toda a palavra que é necessária para nós sabermos; 
para que Tu abras as nossas bocas livremente e para que os nossos corações também recebam aquilo 
que Tu nos possas falar e que feches as nossas bocas para as coisas que não são certas - sabendo que 
só Tu podes revelar a Palavra de Deus.
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E agora, como tenho de deixar a pequenina igreja agora para ir a outras partes do mundo, eu os 
entrego a Ti, Senhor, já que eles são parte, são a menina dos meus olhos - por assim dizer. São os que 
foram gerados para Ti pelo Espírito e pela Palavra da verdade e eu oro para que Tu os abençoes, Senhor, 
e os mantenhas entrelaçados pelos laços do amor de Cristo.

Abençoa o nosso muito amado pastor, o pastor das ovelhas. Nós oramos para que Tu o unjas com o 
Espírito Santo pela Tua Palavra e reveles a eles e alimentes o rebanho.
3

Uma vez, só há poucos momentos atrás quando Tu mostraste a visão, o pequeno tabernáculo aqui… 
mas para armazenar comida; em que viria um tempo em que isto seria tudo preciso. Quando vimos o 
Irmão Sothmann e o Irmão Woods prontos a ir para outra terra para… Mas tu disseste, “Armazena aqui 
comida para o tempo.” Senhor, eu tentei fazer isso reverentemente.

E agora, esta manhã nesta lição em que temos pensado, eu oro para que Tu completes tudo, 
Senhor, para mostrar que Tu és Deus e que esta é a Tua Palavra e a Tua verdade. Concede, Senhor, 
para que as pessoas se possam alimentar nisto e crescer fortes como foi com a graça de Deus, para que 
eles vissem que é a grande misericórdia de Deus para connosco neste dia. Abençoa todos os que estão 
presentes e aqueles que gostavam de estar presentes, Pai, e recebe glória para Ti mesmo; porque 
pedimos no nome de Jesus. Amém.

Que o Senhor abençoe a cada um de vocês, agora.

E eu creio que antes de começarmos, temos um bebé aqui - Collins. Eu conheci o pai há uns 
momentos e ele tinha um bebé que queria dedicar; e nós queremos fazer isso agora, Irmão ou Irmã 
Collins, um, pode trazer o pequenino à frente para que possamos ter o serviço de dedicação por este 
pequenino.
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Saindo, sabe, o que isso provoca… Estes são membros fiéis do corpo de Cristo. Repare, eu nunca 
disse do tabernáculo -
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dos corpos de Cristo, este corpo aqui, uma parte do Seu corpo. E eles têm um pequenino aqui que 
querem dedicar. E isto é sempre um trabalho pelo qual eu acho que a minha esposa me inveja - segurar 
nos bebés. Irmão Neville, se puder vir à frente, se puder.

Qual é o seu primeiro nome irmão? Estes são o Irmão e a Irmã Clyde Collins. É o irmão do nosso 
precioso irmão aqui, o Reverendo Collins, Wilbur, e eles tiveram um aumento no número de Collins aqui, 
pelo que vejo, e um pequenino muito bonito. Que idade tem ele Irmã Collins? Quase quatro meses. E qual 
é o seu nome? Mark David, é um nome muito bonito. Pareces um rapaz muito bom. Ora, ele é um grande 
rapaz também. Eu sei que as mães aqui e as mulheres gostam deste pequenino aqui. Não é bonito? Tudo 
bem, enquanto inclinamos as nossas cabeças agora.
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Pai celestial, enquanto este jovem pai e esta jovem mãe vêm com esta porção pequenina de carne 
humana que lhes foi dada pela união deles, colocada nas mãos deles para cuidarem para o Senhor Deus. 
Eles trazem este pequeno Mark David com reverência aqui para dedicação ao Todo-poderoso que deu 
este precioso rapazinho, de boa saúde e um bom rapaz ao cuidado deles para ser criado para a glória de 
Deus. Que o Senhor abençoe o pai e a mãe, que o barril nunca fique vazio na casa ou que a botija 
nunca se seque. Que o pai esteja bem e seja capaz, Senhor, de trabalhar e trazer comida para o 
pequenino. Que a mãe esteja bem e seja capaz de preparar a comida e que os seus corações estejam 
preparados, Senhor, para ensinar o pequenino para o criar na admoestação de Deus. Concede Senhor.
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Agora dos braços deles para os meus vem esta bela criança, o pequeno Mark David. Eu o apresento 
com o ancião da igreja aqui a Ti no nome de Jesus Cristo para uma vida de serviço. Concede Senhor, 
recebe glória pela vida dele. Que ele possa viver uma vida longa, até à vinda do Senhor Jesus se isso te 
agradar. E se for assim, que ele possa vir entregar a mensagem do Senhor Deus na era futura. Concede.
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Mantem-no saudável, feliz e possa o seu coração estar sempre pronto a fazer as coisas que estão 
certas perante Deus. No nome de Jesus Cristo nós oferecemos a criança a Ti em dedicação. Amém. 
Deus abençoe Irmã Collins e a este bom rapaz e a si Irmão Collins. Deus esteja convosco.

Trazei-os. Todos juntos.
Trazei-os, trazei-os,
Trazei-os dos campos do pecado;
Trazei-os, trazei-os,
Trazei os pequeninos a Jesus.

Gosto disso. Veja, trazei-os a Cristo antes que o diabo tenha hipótese. Eles já estão apresentados a 
Ele então para uma vida de serviço.

Alguém sabe se a família Dauch, se algum deles veio hoje ou não - Irmã Dauch? Irmão Brown, está 
aqui, Irmão Brown? Sim, estou contente… E o… O Irmão Dauch ainda está connosco? Maravilhoso! O 
Irmão Dauch quase que nos deixou. Veja, não podemos dizer muito nem pedir muito; ele já passou vinte 
e um anos desde o tempo que Deus lhe disse para viver. Isso é o tempo de uma vida, passou do tempo 
que Deus lhe disse que ia viver.

9

Mas, recebemos uma chamada na outra manhã em que ele estava a morrer e fomos lá depressa e o 
Senhor Deus foi muito bom para ele e poupou-o. Apenas… Acho que ele está pronto e espera a vinda do 
Senhor. Mas, sabe, todos nos apegamos uns aos outros. Nós apenas… O homem é como um pai para mim 
aqui. Eu lembro-me dele sentado aqui no antigo tabernáculo (na parte antiga). Quando ele - aquela luz 
brilhou lá naquele baptismo na água no nome de Jesus Cristo, ali mesmo veio ele - com mais ou menos 
oitenta e sete ou oitenta e oito anos de idade - com uma bengala; veio aqui e disse, “Eu quero entrar ali 
e ser baptizado.” Alguém foi buscar-lhe algumas roupas. Ele não podia esperar até à vez seguinte; ele 
tinha de ir ali então, ali mesmo. Assim, eu gosto disso. Ele disse no outro dia (eu estava a falar com ele) 
- ele disse, “Acha que estou bem agora, Irmão Branham?”
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Eu disse, “Já alguma vez foi a um médico para fazer um exame físico?”

Ele disse, “Sim, senhor.”

Eu disse… O médico põe estereoscópios nos seus ouvidos e põe-nos no seu coração para ver se o 
seu coração está a bater bem e um electrocardiograma, e depois a pressão sanguínea, exame à urina e 
assim por diante - os instrumentos para ver se o seu ser físico… Agora, a forma como ele faz isso, ele 
olha para um livro aqui em que os especialistas sobre estes variados temas… escrevem… Se isto 
acontecer, é isto que está mal.

E eu disse, “Agora, o único estereoscópio que tenho é a Bíblia (vê?) - para a alma.” E eu disse, “Vou 
fazer-lhe um exame.” Eu disse, “S. João 5:24 disse, «Aquele que ouve as minhas palavras…»” Eu disse, 
“Não é apenas sentar a ouvir; é receber, receber. Você crê. Algo dentro de si diz-lhe que está certo. 
Você aceitou; creu; é seu. «Aquele que ouve (já é seu) as minhas palavras e crê naquele que Me 
enviou…» Crê nisso?”
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Ele disse, “Eu creio.”

Eu disse, “Então vou-lhe dizer o que o médico chefe disse: «Ele passou da morte para a vida, e não 
entrará em condenação ou julgamento.»” Eu disse, “Tanto quanto sei, de acordo com os livros, passou 
no exame.”

Aquele idoso, com quase cem anos de idade, não era um homem da igreja de todo, mas na primeira 
vez que aquela luz brilhou no seu caminho, ele recebeu-a. Vê essa semente predestinada ali colocada? 
Sim, senhor! Veja, mal a luz chega, vem à vida rapidamente.

Agora, eu sei que está calor hoje e parece-me difícil chamar-vos para um serviço em que estejam 
apertados assim, mas no entanto eu achei que pela graça de Deus teria outro serviço antes de vos 
deixar a todos - por um curto período, espero eu.
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E tenho de ir agora amanhã à noite para Chicago para começar na Quarta-feira. Eu pensei que fosse 
chegar lá um pouco mais cedo, se possível, e descansar um pouco antes de começar uma série de 
serviços. E eu creio que eles têm… Aqui, eu estava a olhar aqui. Está ali anunciado. Chama-se Área 
Maringo - sim, Marigold, Marigold, sim Área - Arena. Arena Marigold - é onde vai ser, começando na 
Quarta-feira à noite até Domingo. E os Homens de Negócios do Evangelho Completo têm um pequeno-
almoço também no Sábado de manhã. E não sei exactamente onde têm isso anunciado. Não. Então 
Sábado à noite em Lane Tech; vejo que está aqui anunciado.

Agora, se estiver naquela região ou lá… Será regular - é apenas um serviço evangelístico regular 
como temos  em qualquer  altura;  a  maior  parte  das  mensagens  será  principalmente  sobre  algo  que  foi
13



3Cristo É O Mistério De Deus Revelado

ensinado aqui, porque é aqui que fazemos as nossas fitas. Vê? Lá eles podem reclamar, mas se 
receberem fitas feitas daqui, é com eles, se quiserem ouvir algumas fitas. Vêm daqui; este é o nosso 
próprio púlpito. Assim ali, normalmente eu tento pegar em algo que não seja muito profundo, porque 
muitos deles têm pouca experiência e o que vem… Mas aqui, sinto que tenho direito de dizer o que Deus 
colocar no meu coração para dizer - daqui. Assim as nossas fitas são todas feitas daqui, veja. E estão 
ali no escritório ali agora; dá para ver as cabeças deles sobre o vidro fosco ali, onde eles estão 
sentados com os seus gravadores.

Agora, e se quiserem ir à reunião, vamos ficar muito contentes por vos ter. Só uma coisa, se 
chegarem lá e não souberem para onde ir, ora, contactem qualquer pessoa do Evangelho Completo ou o 
Irmão Carlson e ele vai dizer que é… Ele pode dar indicações - ou a igreja de Filadélfia ou algum deles, 
eles podem dizer-vos como chegar ao lugar.
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Depois volto na próxima Segunda-feira à noite algures - à tarde ou à noite. E na Terça-feira 
voltamos ao Arizona para a nossa - pôr as crianças na escola e assim por diante. E depois não sei 
exactamente quando voltamos novamente porque o Senhor… eu quero que Ele me guie no que fazer.
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Aconteceu uma coisa muito estranha… eu posso também… eu sei que isto é gravado, e posso 
também dizer aqui. E mesmo enquanto as visões e a liderança do Espírito Santo se estão a mover, eu 
gosto de falar exactamente enquanto se está a mover. É… Agora, no último ano foi um - mesmo com um 
dos maiores tempos para as visões que tenho tido em todo o meu ministério - foi neste último ano - de 
coisas que aconteceram, que vocês sabem que foram preditas antes que acontecessem, e acontecem 
da forma em que foi dita.

Agora, nós voltamos aqui para visitar. Eu certamente não gosto do clima neste lugar porque dá cabo 
de mim mal chego aqui. E eu… eu posso atravessar o topo das montanhas ali e descer a este vale e 
depois estou aqui cerca de dez minutos e fico com a garganta inflamada, fico doente (do tempo), 
atordoado; parece tudo escuro, negro, e tenho de sair, veja.
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E no outro dia estava a falar com a minha esposa… Mas o que me traz em primeiro lugar… O que me 
traz aqui são vocês (vêem?) - é esta igreja. Digo-vos, de todos os lugares em que eu já estive na minha 
vida, este é o meu lugar favorito para vir pregar o Evangelho. E parece que podemos fazer uma fita 
daqui - são dez vezes melhores do que em qualquer outro lugar. Vejam, é por isso que eu digo, “Onde 
Deus está a fazer alguma coisa, então fique aí.” Mas, eu acho que o mais importante é eu a não sair da 
primeira vez em que Ele me chamou, e por isso, Ele faz isso um pouco difícil para mim quando eu venho. 
A obediência é melhor que o sacrifício.
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E então vou andar sempre de um lado para o outro, a pregar no tabernáculo. E vocês que não são 
daqui da cidade, vão ser avisados. O Billy Paul estará aqui, mesmo no escritório, e posso ser contactado 
em qualquer altura por ele. E vamos voltar aqui… E depois as sete trombetas estão a caminho, o Senhor 
permitindo, as sete últimas pragas e as taças e assim por diante, conforme possamos - quando o tempo 
ficar um pouco mais fresco ou talvez ou assim, como o Senhor dirigir.

18

E agora, no outro dia ao entrar ali houve uma questão que foi trazida acerca de alguma coisa - 
acerca de alguém que me tinha dado um cheque e disse pessoalmente, exactamente, só para mim, 
impostos pagos, grátis, tudo o resto. Bem, nós fomos e… o Billy sabia que eu precisava daquele cheque 
e ele foi e perguntou aos advogados se o podíamos levantar. Ele disse, “Ora, ele é um cidadão 
Americano; por que não poderá levantá-lo?” Vê? Diz “«Impostos pagos e tudo o resto - grátis.» 
Qualquer cidadão pode fazer isso.”
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Assim então, ele não ficou satisfeito com isso (o Billy), por isso foi ao contabilista e disse, “Ora 
certamente, ele pode levantá-lo.” Disse, “Ele é um cidadão dos Estados Unidos.” Muito bem, ele não 
conseguia achar isso bem, por isso telefonou a Merle Miller (que é chefe da associação fiscal em 
Indianápolis que eram nossos advogados e assim Eison Miller) - e assim, “Claro, está tudo bem, veja. 
Claro que ele pode receber esse cheque. Foi feito para ele - endossado só a ele.” Só eu é que o posso 
endossar e assim por diante e não podia ser carimbado com o nosso…
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Veja, eu não levanto cheques. Foi por isso que eles me interpelaram da outra vez. Alguém trazia um 
conjunto de cheques e dizia, “Aqui, Irmão Branham…” na reunião. Eu diria, “William Branham, William 
Branham…” Bem, o governo esteve sempre a controlar aquilo. E eu assinava-os com o meu nome e 
pagava lá as dívidas, mas eles diziam que eu devia impostos em atraso de tudo aquilo, na mesma - 
trezentos mil dólares. Assim então, foi aí que começou a confusão. Assim, mal eu depositava esse 
cheque, já estava! Vinha um agente novamente. Dizia, “Bem, voltem a abrir o caso para ele agora.” 
Assim ficou um pouco difícil.
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E o Irmão Lee Vayle sentado aqui (acho que não há problema em dizer isto) nós - ele vinha e este 
distinto Baptista erudito aqui (eu baptizei-o no nome de Jesus Cristo aqui na piscina no outro dia) - o 
Irmão Lee Vayle. E assim, ele é um bom homem, um irmão  em Cristo;  ele  pregou  para  nós  aqui  antes,
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com instrução extremamente intelectual e para além disso, um homem guiado pelo Espírito. Quando a luz 
brilhou no seu caminho, ele disse que se tentou afastar, mas não conseguiu. Por isso eu baptizei-o aqui 
no outro dia de manhã. Não conseguia aguentar mais, por isso viemos aqui e ele vestiu as roupas e 
entrou e foi baptizado no nome de Jesus Cristo.

Bem, eu achei que se ele comeu daquela boa comida espiritual, talvez fôssemos comer alguma 
comida natural, só para falar um pouco. Assim fomos ao Blue Boar [restaurante - Trad.], sentámo-nos e 
estávamos a falar. E surgiu o tema, “Como é que permite que as pessoas falem de si assim?” Agora, o 
Irmão Vayle é um dos melhores homens que já conheci, mas ele dispara um pouco rápido, eu sempre lhe 
disse, você sabe. E assim eu disse… (Espero que esteja tudo bem, Irmão Vayle). Assim eu disse, “Não 
descarregue tudo de uma vez; fique calmo. É Deus que está a fazer isso.”
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Ele disse, “Ah, pode estar tudo bem para si,” disse ele - ele disse, mas eu creio que ele é tão 
inteligente que é isso que ele tem encontrado (aquelas pessoas intelectuais), por isso ele sabe como 
entrar ali e eles não têm onde se apoiar. É só isso.

Assim eu disse, “Veja, Irmão Vayle,” (estávamos sentados no Blue Boar) eu disse, “David, um dia 
depois de ser afastado do trono pelo seu próprio filho - expulso do trono, por um motim, Israel dividido e 
David foi afastado do trono pelo seu próprio filho - e estava a sair da cidade, a chorar. E um homem que 
não gostava da sua mensagem do último dia, sabe, não se importava com ele, um homem pequeno, meio 
aleijado, ia ao lado a fazer troça dele e cuspiu em David. E aquele guarda tirou aquela espada, disse, 
«Vou deixar a cabeça daquele cão ficar nele que cuspiu no meu rei?» David disse, «Deixa-o; o Senhor 
disse-lhe para fazer isso.» Cuspiu nele; fez troça dele e depois cuspiu nele. Disse, «O Senhor disse-lhe 
para fazer isso.»” Bem, nós conhecemos a história, como ele voltou. O Irmão Vayle achava que era 
necessário muita graça para fazer aquilo.
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Assim ao voltar e ao entrar no escritório, o contabilista telefonou ao Billy Paul e falou-lhe disto. 
Assim o Irmão Vayle foi a casa comigo e eu entrei; eu disse à minha esposa (durante a tarde)… Nós 
entrámos numa sala. Eu disse, “Tenho uma coisa para te dizer, Querida.”
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Nós tínhamos estado a falar antes de eu sair. Ela disse, “Bill, eu sei que Deus te enviou lá; todos 
sabemos isso, mas Ele nunca te disse para voltares.” Ela disse, “Agora, é aí que estou preocupada.”

Eu disse, “Bem, acho que é para ti e para as crianças. Não tem importância para mim. Eu vou servi-
Lo, se o Senhor permitir, onde quer que vá.” E assim, voltei e falei-lhe sobre aquilo assim. Por isso, 
voltei-me, pendurei o meu chapéu e alguém disse alguma coisa sobre, “Oh, este cobrador de impostos…” 
Um pouco zangado - algo assim. Não pensando no que tinha dito ao Irmão Vayle, eu disse, “Deixe-o. 
Talvez o Senhor lhe disse para fazer isso.” Mal disse aquilo, uma luz brilhou na parede e escreveu lá (o 
Irmão Vayle e a minha esposa ali sentados), “Volta ao Arizona.” Com letras escritas pela parede, “Volta 
ao Arizona.” Está certo. Assim, aqui vou eu (amém!) de volta ao Arizona.
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Agora, esta semana foi uma semana de grandes bênçãos. Tivemos entrevistas privadas esta semana 
com pessoas que estiveram à espera desde os Sete Selos. E eu não duvido mas alguns deles, claro, 
foram chamados de fora da cidade - por todo o país. Mas de manhã, antes de começarem as 
entrevistas, sentado no quarto, o Espírito Santo permitiu-me escrever exactamente tudo o que eles 
sabiam, tudo o que eles queriam perguntar, as perguntas sucedendo-se da forma que eles queriam 
perguntar e dizer-lhes os seus sonhos e interpretações antes de eles me contarem.

27

Agora, as pessoas estão no escritório aqui - ali. E eu deixo-as falar. Diziam, “Bem, Irmão Branham, 
eu venho assim e assim.”

Eu dizia, “Agora lembre-se, nós não nos reunimos aqui pelo companheirismo; nós não viemos aqui 
para ter companheirismo um com o outro. Há uma questão na sua mente e no seu coração que o tem 
perturbado e não sabe o que é. E talvez eu seja capaz de o fazer pela ajuda de Deus.” Eu dizia, 
“Lembre-se, a Rainha do Sul tinha algumas questões também, quando veio a Salomão. E a Bíblia disse 
que nada era revelado, ou retido a que Salomão não lhe pudesse responder.” E eu disse, “Alguém maior 
que Salomão está aqui. (Vê? Certo.) O Senhor Jesus prometeu, «Onde quer que dois ou três estejam 
reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E tudo aquilo que eles pensarem ou desejarem e 
pedirem, lhes será dado.» E agora a sua questão é uma coisa que você não sabe, uma coisa que não 
sabe como abordar, uma coisa que não sabe o que fazer.”
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E eu dizia, “Outra vez a Escritura disse isto, que os anjos de Deus se acampam em redor dos que O 
temem. Assim, num outro mundo que os cinco sentidos não declaram… Os cinco sentidos só contactam 
com este mundo. Se não tivesse sentidos, não conseguia sentir nada. Você não ia saber o que é sentir; 
isso seria outro mundo. Se você não visse, você ia estar a olhar para outro mundo; não fazia ideia do 
que isso era. Assim estes cinco sentidos são a única coisa que Deus nos soltou. Agora há outro 
chamado fé. Mas pela fé você sobe uma escada e finalmente chega tão alto que pode entrar noutro 
mundo, que é uma visão. Aí você pode ver; como se nunca soubesse o que isto que estava a sentir com
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os seus sentidos era e como se nunca o tivesse visto, então os seus olhos se abrem, você consegue 
ver. Seria tudo um mistério para aquela pessoa que nunca conseguiu ver. Seria um mistério para ele. Mas 
no entanto, é isso.”

E aí, o Senhor… Antes de chegarmos aqui, pessoas de todo o país, de todo o lado - do norte, do sul, 
do oeste vêm para estas entrevistas e mal acabam de falar, exactamente as questões que iam 
perguntar, aquilo que iam perguntar, eu diria, “Veja aqui”; levanto-me e estava ali uma folha de papel 
com todas as questões e sucediam da forma que as iam colocar (iam colocar), a resposta aqui para a 
pergunta deles - da forma que foi respondida. O Senhor é grande; Ele sabe todas as coisas. Mas no 
entanto, levou-me três dias para sair daquela tarde. Que foi, um dilacerar.
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E agora, achei que ia pegar nisso antes de irmos embora…

E há uma forma adequada, a verdadeira forma de… para os indivíduos. Agora, há coisas que podem 
ser ditas e se as pessoas estão aqui que sabem que os segredos dos corações que foram revelados que 
eram completamente - seria horrível; iria provocar crimes; iria fazer com que alguém disparasse contra 
outra pessoa, ou algo assim, se fosse revelado aqui na plataforma assim, ao público - perante o público. 
Iria provocar penas de prisão e tudo o resto que…
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Mas quando estão reunidos assim, o Espírito Santo - só dois reunidos… Mas nós entendemos isto, o 
que eles me perguntam é privado. Eu não falo nada sobre isso. E o que eu lhes digo, é com eles se o 
querem dizer ou não, veja. Mas ficaria entre nós - a entrevista. É ter uma pessoa de cada vez durante 
algum tempo e sentar ali até que tudo esteja completamente resolvido (vê?) - o Espírito Santo.
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E depois, só de pensar na graça do Espírito Santo a dizer-me isso, a cada um (uma fila inteira) antes 
de eles chegarem aqui; por todo o país, vêm pessoas que eu nunca vi na minha vida. E escrevia para 
que eles soubessem, uma rotina de acordo com as questões e da forma em que as iam colocar.
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Um irmão tinha questões sobre a semente da serpente que eu não cheguei a responder exactamente 
porque a meia hora dele tinha terminado. Espero que ele tenha entendido tudo bem - as respostas no 
papel. Ele tinha escrito e não chegou a todas as suas respostas, por isso eu dei-lhe o que estava 
escrito - as respostas no papel. Se ele não tem, o Billy Paul tem. Eu sei que o homem está sentado 
aqui; eu olhei para ele há uns momentos. Assim se ele quiser descobrir isso, está escrito numa folha de 
papel - as respostas às suas perguntas.

34

Agora, oh como o Senhor é bom! Eu espero que todos se sintam bem. E agora, lembremo-nos (e 
agora quando eu orar por estes lenços) - lembrem-se do Irmão Dauch; ele é um precioso irmão e 
queremos lembrá-lo em oração.

35

E vejo o Irmão Ungren, mas não consigo ver a Irmã Ungren em lado nenhum, será que ela está bem 
agora… Sim, sentada a seguir a ele, claro; sim. Fico contente, porque fomos chamados no outro dia à 
noite, um caso urgente entre ela e a sua filha, a Irmã Downing, despistou-se e foi pela graça de Deus ou 
teriam sido ambas esmagadas ali. E aqui vêm eles à igreja, apanharam um comboio e vieram.

36

Nunca vou esquecer nenhum de vocês. Eu vos amo. Deus sabe isso. Eu vos amo.37

Pelo país através de tempo perigoso… Quando eu vejo um irmão aqui da Geórgia e de Alabama e de 
outros lugares e do Tennessee e daí perto, em que viajam nos seus carros pela estrada em que o… o 
gelo a deslizar para os lados assim, para vir aqui para um serviço…

Quando eu recebi aquela chamada de emergência para o Irmão Dauch no outro dia, não me apercebi 
que Lima, Ohio ficava tão longe. Eu pensei que era só um saltinho, um salto e já está. Mas bem, eu saí 
daqui bem cedo de manhã, só cheguei lá à uma da tarde, a conduzir conforme o limite de velocidade me 
permitia e numa auto-estrada com duas faixas. Imagino como isso é perto comparado com o sul de onde 
estas pessoas vêm - lá no norte e no oeste, de onde vêm.

38

Eu vos amo. E é por essa razão que eu tento ser completamente sincero aqui. E os mais antigos… 
Eu vejo o Irmão Creech e os outros sentados lá atrás agora e os que estiveram comigo todos estes anos 
e assim, e como viemos juntos. Eu estava a olhar para a fotografia de Mary Jo (creio que foi há duas 
noites atrás) - muito pequenina quando nos encontramos pela primeira vez e agora ela está casada, 
acho eu e tem filhos. O Irmão Creech e a Irmã Creech - jovem de cabelo preto e eu e a Meda; e aqui 
estamos com cabelos brancos e ombros descaídos. Veja, há algo de especial em pessoas assim; toca-
lhe, veja. Você quer ficar com eles, veja. Há sempre alguma coisa que faz com que a sua mente volte 
atrás. Apenas os dou como exemplos para outros que estão aqui, novos e velhos; esperamos pela vinda 
do Senhor.

39

Assim nesta manhã eu coloquei… Deus, eu creio, colocou no meu coração dar uma lição de escola 
dominical aqui nesta manhã, Deus permitindo, por um longo período. E eu… Sendo este o meu último 
serviço durante algum tempo, pelo que sei…

40
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E quero que se lembrem que o Irmão Neville aqui, deixado na igreja encarregue deste tabernáculo 
sob o Espírito Santo - e ele é deixado aqui e crê nesta mensagem e ensina o mesmo que eu. Certo.
41

E sempre que queiram - que puderem vir ouvir o Irmão Neville, ele certamente vos fará bem, tenho a 
certeza. Ele é um grande servo de Jesus Cristo. Eu conheço Orman Neville desde que era um rapazinho e 
ele não mudou nada, apenas se aproximou mais de Deus. Eu lembro-me quando o vi pela primeira vez 
numa… eu fui convidado para a sua plataforma Metodista. E quando voltei aqui ao tabernáculo, eu disse, 
“Um dia, eu vou baptizá-lo no nome de Jesus Cristo.” E aqui está ele com a mensagem agora, 
continuando - um verdadeiro servo corajoso.

E o Irmão Neville passa por muitas tensões e constrangimentos que… Ele não o mostra aqui no 
tabernáculo, mas sendo que o Senhor me deixa ter um pequeno vislumbre na vida das pessoas, eu sei 
pelo que ele passa - muita coisa, veja. E ele certamente que passa por muito trabalho e muita tensão e 
assim. E vocês aqui segurem-no como Josué e Calebe seguraram nas mãos de Moisés enquanto ele traz 
a Palavra.

42

Amem-se uns aos outros acima de tudo. Amem-se uns aos outros. Não… Não importa o que o diabo 
tente dizer… Agora, vocês são todos um bom grupo, um pouco, amável agora, mas lembrem-se do meu 
aviso! Vêem? Satanás não vai permitir que fique assim. Não, senhor. Ele vai atingir tudo se tiver de 
trazer alguém para atingir o seu objectivo. Ele vai trazer um crítico ou incrédulo, vai sentá-lo, e fazer 
com que ele tenha companheirismo convosco debaixo da mansidão e assim, depois vai atingir esse rapaz 
com alguma coisa venenosa, e ele vai avançar pela igreja com isso. Não fique do lado disso! Não tenham 
nada a ver com mais nada! Continuem a amar e a ser amáveis e bons uns para com os outros. Orem por 
esse homem para que ele se salve também, ou essa mulher, ou quem quer que seja. Orem por eles e 
unam-se uns aos outros e fiquem com o vosso pastor, veja. Ele é o pastor e honrem-no. Ele vai guiá-los, 
e… porque, ele foi ordenado por Deus a fazer isso.

43

Agora, lembram-se disso? O inimigo virá. E quando ele vier, unam-se ainda mais. E aquele que o 
diabo está a usar como inimigo ou vai sair ou entrar e ser um dos vossos. É tudo. Nunca se juntem à 
volta de um ou - a falar, mantenham-se unidos; nós somos um.

44

Eu não podia dizer, “Mão esquerda, estou zangado contigo, vou-te arrancar porque não és uma mão 
direita.” É a minha mão esquerda. Quero que fique ali; até a pequena ponta do meu dedo, quero que 
fique ali mesmo, cada parte pequena do meu corpo que fique ali. E Deus quer-nos como um corpo de 
crentes para permanecer exactamente uns com os outros, mesmo uns com os outros.

E agora, vocês têm fitas sobre isso. Têm fitas sobre o que nós cremos. Têm fitas acerca da 
disciplina na igreja: como nos comportamos na igreja de Deus, como temos de nos reunir e sentarmo-nos 
juntos em lugares celestiais. Não fiquem em casa. Se Deus está no vosso coração, mal podem esperar 
para que as portas ali se abram para entrar aqui para ter companheirismo com os vossos irmãos. Se não 
sentirem dessa forma, então digo-vos, é tempo de orar, porque estamos nos últimos dias em que a Bíblia 
nos exalta ou nos exorta a “muito mais quando vemos que aquele dia se aproxima, a amar-vos uns aos 
outros com amor Cristão e amor divino, para nos reunirmos em lugares celestiais em Cristo Jesus e nos 
amarmos uns aos outros.” “Desta forma todos saberão que sois meus discípulos quando vos amardes uns 
aos outros.”

45

Está certo. Permaneçam unidos.

Se o irmão, você pensa que ele está errado (ou a irmã), diga, “Senhor, não me deixe ter a raiz de 
amargura a brotar, porque vai afectá-lo, e vai tirar Cristo da minha vida.” Esses ácidos venenosos da 
malícia e do ciúme e do ódio, isso vai tirar o Espírito Santo de si. Vai tirá-Lo do tabernáculo aqui. Vai 
matar o Espírito de Deus ou afastá-lo daqui, vai ferir o seu pastor, vai fazer tudo, veja. Não faça isso! 
Apenas unam-se mais. Cheguem-se… Tomem a fivela, como o irmão testificou(um ministro) aqui na outra 
noite sobre ter uma fivela (vendo numa visão). Essas fivelas em toda a armadura de Deus; puxem-nas, 
apertem-nas, aproximem-se uns dos outros. Amem-se uns aos outros de qualquer forma. Falem coisas 
boas uns dos outros. Digam coisas boas uns dos outros, então Deus vai abençoá-los.

46

Agora esta manhã, o Senhor permitindo, pela Sua ajuda e graça, eu tenho muitas questões aqui - 
Escrituras, melhor dizendo. E agora, antes de abordarmos isso… (Acho que ouvi os gravadores a ligar 
ali). Vamos trazer a mensagem agora, pela graça de Deus. Primeiro, uma palavra de oração.

47

Senhor Jesus, ao falar para este corpo da igreja, que eles se deviam unir com a mão imutável de 
Deus, o absoluto deles, a Palavra. Avisando-os como Paulo avisou o seu rebanho que entrariam lobos. Tu 
és o mesmo Deus hoje como eras lá e esse inimigo é o mesmo. Que este companheirismo e estes laços 
de amor existam sempre entre estas pessoas em Cristo Jesus.

48

Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, enquanto lemos a Palavra. Possa o Espírito Santo revelar-nos para 
que  a  igreja  possa  estar  completamente  baseada  na  fé  que  foi  dada  aos  santos,  para  os  suster.  E
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possas, como deste a visão há uns dois anos atrás para armazenar a comida - vegetais bons, de 
aspecto saudável que eu vi na visão a serem armazenados aqui neste tabernáculo, possamos hoje 
receber um barril cheio; concede, Senhor, ou um conjunto de fitas, que nos possa revelar Jesus Cristo 
na hora em que vivemos para nos dar força que nos sustente e força espiritual para a tarefa que se 
avizinha. Concede, Pai.

Abençoa a estes Teu filhos. Eles estão aqui nesta manhã de muitas partes do país. Uma manhã 
quente, húmida, mas no entanto sentimos a presença do Espírito Santo em tudo isto. Pensamos em John 
Wesley e Calvino e Sankey e Knox, Finney e muitos desses, sem sequer uma ventoinha eléctrica, em que 
as pessoas se sentavam nos corredores e o suor corria pelas suas faces. As mulheres, bem cobertas e 
bem vestidas, sentavam-se na plateia e transpiravam até que as suas roupas ficavam cheias de suor, a 
ouvir a Palavra de Deus - a alimentar as suas almas. Agora, nós sentimos, Senhor, que eles descansam 
algures além, à espera da vinda do Senhor.

49

Mantém-nos unidos, Pai. Permite que o Espírito Santo nos guie e nos dirija. Dá-nos uma longa vida 
ao Teu serviço. Dá-nos esta grande mensagem nesta manhã que esperamos da Tua Palavra, para que 
possa ir a cada coração. Faz com que os lábios que falam, Senhor, que falem verdade. Faz com que o 
coração que ouve esteja fértil para receber a verdade. E possa crescer até se tornarem grandes árvores 
da vida eterna para serem luzes brilhantes e epístolas lidas de todos os homens, para que possam saber 
que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Faz-nos tão cheios de amor e dos frutos do 
Espírito até que outros homens e mulheres, rapazes e raparigas possam ver os resultados da vida de 
Cristo ainda a viver em nós passados dois mil anos do grande acontecimento. Concede, Pai, para a Tua 
honra. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém.

50

Agora, quero ler uma coisa das Escrituras. E confio agora que têm os vossos lápis e papéis e tudo 
pronto. Irmão Neville, você está sentado; eu vou só tirar o meu casaco. Desculpem-me por tirar o meu 
casaco, mas está mesmo quente aqui em cima.

51

Agora, quero que abram no livro de Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses. E depois, enquanto 
lemos isto, começando com… quero que quando forem para casa leiam o capítulo inteiro destes 
Colossenses. Mas quero que leiam nesta manhã comigo do versículo 15 ao 29, inclusive. E agora, sejam 
pacientes, porque eu sinto que nisto aqui, se Deus me ajudar, vai revelar e relembrar-vos de todas estas 
coisas que eu tenho sempre falado no tabernáculo; porque disse o que disse e porque tenho feito o que 
tenho feito. É por isto. Agora, a partir do versículo 15.

52

O qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação:

Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis… 
invisíveis, sejam tronos… dominações… principados… potestades: tudo foi criado por ele e 
para ele:

E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele.

E ele é a cabeça do corpo, a igreja: é o princípio e o primogénito dentre os mortos; 
para que em tudo tenha a preeminência.

Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse;

[Deixe-me colocar alguma ênfase aí novamente - neste versículo 19.]

Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse.

E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse 
consigo mesmo todas as coisas; por ele, digo, tanto as que estão na terra como as que 
estão nos céus.

[Veja até onde foi essa reconciliação.]

A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas 
vossas obras más agora contudo vos reconciliou.

No corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos… inculpáveis… 
irrepreensíveis perante ele:

Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da 
esperança do evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há 
debaixo do céu; do qual eu, Paulo, estou feito ministro;

Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições 
de Cristo… pelo seu corpo, que é a igreja:
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Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida 
para convosco, para cumprir a palavra de Deus;

O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas 
agora foi manifesto aos seus santos:

[Agora, quero ler esse versículo novamente.]

O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, mas 
agora foi manifesto aos seus santos:

Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre 
os gentios; que é Cristo em vós, esperança da glória:

A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a 
sabedoria; para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus:

E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim 
poderosamente.

Agora, para tema, quero tirar disto um tema, baseado em toda a Bíblia, mas quero dar o título de 
“Cristo é o Mistério de Deus Revelado.” Cristo sendo o mistério de Deus revelado. Agora, tomei isto como 
uma lição de escola dominical para que possamos todos ler juntos e ter este companheirismo juntos.

53

Agora, o mistério secreto de Deus que Ele tinha antes de o mundo começar. Agora regressando lá 
atrás na mente de Deus, havia algo que Ele estava a tentar e que ia concretizar e Ele tinha um motivo 
para o fazer - para que Ele fosse expressado. Porque primeiro, não havia uma lua, uma estrela, um 
átomo, uma molécula nem nada; Ele era Deus. Mas Ele não era exactamente Deus naquela altura, 
porque Deus é objecto de adoração e não havia nada para O adorar. Assim, na Sua grande mente Ele 
queria que estes atributos fossem expressados. E Nele havia amor; Nele estava ser Pai, Nele estava ser 
Filho; Nele estava ser um Salvador; Nele estava ser um curador. E todos estes grandes atributos que já 
vemos expressados, estavam em Deus.

54

Assim na minha opinião, a primeira coisa que Ele fez foram os anjos. E depois eles adoraram-No e 
isso fez Dele Deus. E Ele começou a partir dali (como eu tenho tentado explicar em mensagens 
anteriores, esclarecer)… E agora então, quando os anjos começaram a adorá-Lo… Isso foi antes que 
houvesse uma molécula sequer na terra; não havia nada. Era tudo escuridão; não havia sol, nem lua, 
nem estrelas, nada; então Ele era Deus. Como Ele perguntou a Jó, “Onde estavas tu quando eu coloquei 
os fundamentos do mundo? (vê?) quando as estrelas da manhã cantavam juntas, os filhos de Deus 
clamavam de alegria?” Agora… “Onde estavas tu?” Vê? Isso foi antes da terra.

55

Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é disso que quero falar à igreja nesta 
manhã: o mistério escondido de Deus que Ele tinha na Sua mente antes de o mundo sequer começar e 
como é que se revelou até esta hora presente em que estamos a viver, veja. Então vão entender 
claramente então (vêem?), eu creio, o que está a ser feito.

56

O grande mistério de Deus de como… É um segredo. Ele manteve em segredo. Ninguém sabia nada 
acerca disso; nem os anjos entendiam, veja. Ele não o revelou. É por isso que no nosso sétimo mistério, 
quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio.

57

Jesus, quando Ele esteve na terra, eles queriam saber quando Ele viria. Ele disse, “Não… Nem o Filho 
sabe quando vai acontecer.” Veja, Deus tem tudo isto para Si. É um segredo. E é por isso que houve 
silêncio no céu pelo espaço de meia-hora. E sete trovões fizeram soar as suas vozes e João foi proibido 
de escrever (veja) - a vinda do Senhor.

Isso é uma coisa que Ele ainda não revelou, de como Ele virá e quando virá. É bom que o não tenha 
feito. Não.

Ele mostrou ou revelou em todo o tipo que existe na Bíblia.58

Por isso, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão 
de um objectivo que Deus tinha, um propósito que Ele queria alcançar em toda a Bíblia e todos os actos 
dos crentes na Bíblia foram em tipo uma expressão de qual é o grande objectivo de Deus. E agora neste 
último dia, Ele revelou e mostrou. E pela ajuda de Deus, vamos ver aqui mesmo nesta manhã - o que o 
Senhor teve sempre na Sua mente e o que tem expressado. Por isso, você pode ver o grande significado 
do que tem sido conhecer isto e então tentar trazê-lo às pessoas, veja. E então você não… não entrei 
em detalhes e tentei explicá-lo como Deus me revelou.

Agora, se quiserem apontar isto… tenho tantos lugares em que quero ler. E agora, no livro de S. 
Lucas, no capítulo 24 de S. Lucas, descobrimos que são - são os dois apóstolos a caminho de Emaús. E
59
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Jesus veio depois da Sua ressurreição e eles estavam no seu caminho para - até Emaús, iam pelo 
caminho a pensar e a falar e a chorar pela Sua morte e como eles O viram a sofrer pelo que eles 
pensavam que não tinha valor. Eles tomaram o Senhor deles e O crucificaram. E iam por ali a chorar e Ele 
veio pela berma e começou a falar com eles sobre Cristo.

Ele disse, “Oh, néscios e tardos de entendimento. Não sabeis que todos os profetas e os Salmos…?”

Vê? O que é que Ele estava a fazer? A identificar-Se a estes apóstolos que todos os profetas e 
todos os Salmos e tudo estava Nele, expressado, veja.

E agora, a razão por que eu não quis pregar nesta manhã foi porque eu pensei que a ensinar iríamos 
entender melhor do que apenas pegar num texto e passar por cima disso; íamos ensinar.
60

Agora, Ele estava a dizer que todos os Salmos e todos os profetas falaram Dele. Bem por isso, 
mostra que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento e todos os Salmos, as canções, as 
músicas que foram cantadas, foram cantadas acerca Dele.

61

Pegue no Salmo 22 e cante-o e compare com a manhã da crucificação, veja. “Meu Deus, meu Deus, 
por que me desamparaste?” “Todos os meus ossos me contemplam. Trespassaram-me as mãos e os pés.” 
No entanto, todas essas coisas ali… Eles a cantar esse Salmo lá no templo e a crucificar aquele… Vê? 
Veja, esses grandes líderes religiosos, esses grandes homens, esses grandes professores (e no entanto 
tão cegos) que estavam a ler os profetas e estavam a cantar as músicas - e a cometer o crime que eles 
disseram que fariam. Esta manhã está a acontecer a mesma coisa.

Agora ouça com atenção, porque eu nem vou prestar atenção ao que diz o relógio. Eu quero que 
entenda isto, veja. Por isso pode ver aqui, basicamente no princípio, o pensamento que Deus tinha na 
Sua mente - Ele escondeu-o de todos esses eruditos. E só um número, um número predestinado 
selecionado - um povo predestinado foi o único que ouviu.

62

E agora, procure pela Escritura ao longo da era dos profetas e veja se não foi a mesma coisa. 
Agora, e Jesus aqui a referir-lhes os profetas e os Salmos. Ele disse que todos eles falaram Dele, veja. E 
aqui estes professores Judeus, rabis, doutores da lei, professores fizeram exactamente como eles tinham 
feito antes.

Agora, repare. Ele disse novamente, “Buscais as Escrituras porque são elas que testificam de Mim.” 
Buscais as Escrituras - as Escrituras, todas as Escrituras. O que é que eu estou a tentar fazer? Mostrar-
lhe que esta Bíblia é que está certa.

63

No outro dia, estava num quarto de hospital a falar, uma irmã tinha-me pedido para explicar acerca 
das denominações - por que estávamos contra as denominações - com algumas pessoas das 
denominações. Veja, tem de voltar à Palavra porque a Palavra é Deus, veja. E Jesus a declarar o mesmo 
aqui que a Palavra é Ele. Não se pode fazer com que a Escritura se contradiga. “No princípio era o 
Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo… feito carne,” veja.

64

Agora, aqui Ele diz, “Examinais as Escrituras; são elas que testificam de Mim. Nelas cuidais ter a vida 
eterna (e é verdade), e são elas que testificam de Mim e eu testifico delas. Se eu não faço as obras 
que foram prometidas que eu faria, então não Me ouçam. Mas se eu faço as obras e não Me credes, 
crede nas obras,” porque testificam que Ele é a Palavra.

65

Oh, parece que não podia ser mais claro, veja. Muito bem. Agora, examinais as Escrituras. Ele disse 
que Moisés e todas as leis e assim por diante, e os profetas e os Salmos falaram Dele e Ele disse 
novamente que as Escrituras testificam Dele.

Ele é o principal tema de toda a Bíblia. Se ler a Bíblia e não vir Cristo em todos os seus versículos, 
volte atrás e leia novamente, veja. Se não conseguir ver Cristo em todos os versículos da Bíblia, então 
leia novamente, porque perdeu alguma coisa. A Bíblia é Cristo. Ele é a Palavra. Quando ler, “No princípio 
criou Deus…” - aí está Cristo, veja. Tudo… Desde aí até ao “Amém” em Apocalipse está toda a Palavra a 
testificar de Jesus Cristo.

66

É por isso que estes livros acrescentados que são chamados O Segundo Livro de Daniel e o Livro dos 
Macabeus, o Purgatório de Agges e coisas assim… Veja, não é falado na Escritura, veja. Não tem o 
mesmo tema que o resto tem. Não há espaço para colocar ali purgatório. Não há espaço para colocar a 
intercessão de santos e assim; não há espaço para isso ali. Não há espaço para a denominação. Não há 
espaço para credos fora da Bíblia, veja. Assim quando se vê essas coisas, não encaixam no conjunto.

E é por isso que as pessoas acrescentaram isso e ficaram com o puzzle todo misturado, veja. Não o 
conseguem resolver: “o mesmo ontem, hoje, e eternamente.”

Mas, se for tudo unido, aí está o quadro completo da queda e da regeneração. O quadro completo 
da criação e o plano completo de Deus revelado em Jesus Cristo. Amém! Esse é o quadro completamente
67
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montado, com cada curva e cada canto. É como… Agora, não quero ser sacrílego com isto, mas é como 
resolver um puzzle. É por isso que temos imagens hoje que parecem horríveis. Dizem, “Nós somos 
crentes” - e uma vaca a comer erva em cima de uma árvore. Não funciona. É quando eles dizem, “Sim, 
Ele é de qualquer forma, mas só de um certo… Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente menos uma 
certa coisa,” veja. Então estragou o quadro.

A Bíblia disse que Ele é o mesmo.68

S. João 5 ou S. João 14:12, Ele disse, “Aquele…” aquele - qualquer pessoa. “Aquele que crê em Mim, 
as obras que eu faço as fará também.”

“Bem, isso foi para outra era.”

Aí tem o quadro estragado mais uma vez. Tem um homem a pescar no deserto, no meio de areia 
quente onde nem sequer há peixes, veja. Veja, tem de o trazer para onde ele está a pescar na Galileia, 
onde há muito peixe, veja. Tem de fazer com que a imagem pareça bem. É a grande imagem de Deus e 
só há uma forma de a ver, que é quando vê Jesus Cristo. Aí está toda a Bíblia. Ele é o tema principal da 
Bíblia.

Agora, vê-se que se podia retirar um tema de qualquer um destes lugares é difícil para um pregador 
ficar calado. Parece que ele quer continuar com isso, mas tem de se voltar ao que estávamos a ensinar.
69

No tema principal da Bíblia, Ele estava nos profetas, Ele estava nos Salmos, Ele estava na história 
da Bíblia… A Bíblia é um livro profético; é um livro histórico; é um livro de amor. É um livro de canções; é 
um livro de vida e aí encontra-se Cristo. Ele estava nos profetas; Ele estava nos Salmos; Ele estava na 
história; Ele está também na Bíblia nas coisas futuras. Assim, Ele estava antes e depois. O que é que 
isso faz Dele então? O mesmo ontem, hoje, e eternamente.

E, você introduz uma coisa ali que não faz Dele o mesmo ontem, hoje, e eternamente, Irmão Lee, 
onde é que chega? Fica-se com uma imagem terrível aí. Porque Ele era a história (vê?), e Ele é o 
profeta; Ele é os Salmos; Ele é tudo. E se não conseguir fazer Dele tudo e fazer Dele o mesmo, como 
será a sua imagem então? Vê? Tudo bem.

70

Ele é isso, Ele era os profetas - Ele estava neles; Ele estava nos Salmos; Ele estava na história; Ele 
está nas coisas futuras, o mesmo ontem, hoje, e eternamente (Hebreus 13:8, se estiverem a apontar). 
Ele devia ser então… Ele devia ser o principal… Se é isso que Ele é - e nós cremos nisso, não cremos? 
Então, se Ele é isso, então Ele devia ser o tema principal da nossa conversa, do nosso pensamento, das 
nossas canções, do nosso caminhar; Ele devia ser o tema principal da nossa vida. Se Ele é o tema 
principal da Bíblia e se a Bíblia está em nós, então Ele devia ser o tema principal de tudo o que nós 
fazemos, dizemos, ou pensamos - devia ser Cristo. Está certo? Muito bem.

71

Já que pensamos nisto, já que Ele foi feito a cabeça de todas as coisas para nós - Colossenses dizia 
isso aqui Ele é a cabeça de todas as coisas para nós porque Ele foi feito para nós, já que estamos a 
considerar todas as coisas. Você diz, “Então e o pecador?” Ele foi feito para ser o juiz do pecador, se 
não aceitar, Ele foi feito a glória para o crente que aceita. Assim aí… Todas as coisas foram feitas por Ele 
e para Ele.

72

E é necessária a noite para expressar a glória do dia. É necessário o vaso de desonra para expressar 
o amor e o cuidado com o vaso de honra. É necessária uma mulher má que vista roupas imorais e que 
venda a sua moral para expressar a virtude de uma senhora decente, veja. É necessário um homem ser 
desonesto e ser um ladrão para expressar como um verdadeiro crente é genuíno, um verdadeiro Cristão. 
É necessário um hipócrita para mostrar o crente - o que ele é.

Assim, todas as coisas foram feitas por Ele. E já que Ele foi feito todas as coisas - feito para todos 
nós; todas as coisas foram feitas para - por Ele, então já que isso é verdade, nós devíamos fazer - a 
nossa identificação devia ser com Ele. Nós devíamos estar identificados, nós mesmos, com Ele porque 
Ele identificou-Se connosco. Nós devíamos ser identificados com Ele. Como? Ao viver para Ele. Não 
apenas uma confissão.

73

Por isso muitas pessoas fazem uma confissão e dizem… eu digo… Chega a este ponto agora: “Você é 
Cristão?”

“Sou Metodista.” Bem, isso está longe de ser - de fazer de si um Cristão. Agora, veja o que o 
Metodista faz.

“Sou Baptista.” Bem, veja o que o Baptista faz.

“Sou Católico.” Veja o que eles fazem, veja.

Mas, a única forma de você poder na verdade ser um Cristão é Cristo a identificar-Se em si. Como…74
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Temos um incómodo aí. Espero que toda a gente na fita entenda isso, também! Vê, vê?

Você diz, “Sou Pentecostal.” Não quer dizer nada. É Cristo identificado em si; é quando Ele o 
reconheceu.

Dizem, “Eu falei em línguas.” Os demónios falam, também. “Eu clamei.” Os Muçulmanos, os Budistas e 
todos os outros clamam. Os Índios clamam na dança da cobra, veja. Claro. Todos fazem isso. As seitas, 
os clãs e todos os outros clamam e gritam. Gritam e berram num jogo de basebol. Mas quando Cristo 
está identificado em si, quando Se identifica, então você é à imagem de Cristo, já que a palavra 
“Cristão” significa “como Cristo.” Aí está a sua identificação. Muito bem. Agora, e já que Ele é a nossa 
identificação, então nós devíamos estar identificados com Ele, ao viver para Ele.

75

Repare, Deus teve um triplo propósito neste grande mistério secreto. Deus, no Seu grande mistério 
secreto que tinha antes de o mundo começar. Ele tinha aí um triplo propósito. E agora, o que queremos 
abordar nesta manhã é: qual é esse triplo propósito? Vê? Agora, eu creio que pela ajuda de Deus, que 
está presente, Ele nos vai mostrar.

76

Agora, se Ele tinha este triplo propósito… Queremos descobrir qual é este triplo propósito.

A primeira coisa que Deus queria era revelar-Se às pessoas. Ele não o podia fazer como grande Deus 
Jeová que cobria todo o espaço, tempo e eternidade. Não podia. Ele é demasiado grande para ser 
revelado às pessoas, porque seria demasiado misterioso. Como é que esse grande ser que nunca teve 
início… que depois que você passou para lá do ciclo de centenas de biliões e triliões e triliões de anos de 
espaço-luz e até ao infinito, até à eternidade e uma grande criatura que era tudo isso e ainda é.

77

Mas, o que Ele queria fazer, Ele amava a paternidade, porque Ele era um Pai. E a única forma de Ele 
poder expressá-lo era tornar-se um Filho do homem. É por isso que Jesus dizia sempre, “O Filho do 
homem.” Veja, eles não sabiam do que Ele estava a falar, muitos deles. Mas agora, entende? Ele queria 
expressar-Se. Esse foi um dos Seus três grandes propósitos - era expressar-Se, identificar-Se com 
seres humanos, revelar-Se em Cristo.

78

Em segundo lugar: ter a preeminência no Seu corpo de crentes, que é a Sua noiva, para que Ele 
pudesse viver num povo.
79

Agora, Ele podia fazer isso em Adão e Eva, mas o pecado separou-os, assim agora tem de haver 
uma forma de recuperar isso novamente. Oh, bem! Oh, agora, isto é precioso para mim, só de pensar 
nisso! Vê? Vê qual era o propósito de Deus?

80

Agora, por que será que Ele não manteve Adão e Eva assim? Então Ele nunca teria sido capaz de 
expressar a Sua plenitude, todo o Seu atributo, porque… Ele podia ter sido um Pai lá; é verdade, mas Ele 
também era um Salvador. Você diz, “Como é que sabe que era?” Ele é, porque eu tive a experiência, 
veja. Vê? Ele é um Salvador e Ele tinha de expressar isso, e como podia fazê-lo? - só por Cristo. Como é 
que Ele podia ser um Filho? - só por Cristo. Como é que Ele podia ser um curador? - só por Cristo. Veja, 
todas as coisas resumem-se nessa pessoa - Jesus Cristo. Oh, bem!

Quando penso nisso vejo as denominações sair de cena e tudo o resto a continuar, veja. Quando 
vejo o grande propósito de Deus - revelar-Se e ter… Primeiro, revelar-Se em Cristo, a plenitude da 
Divindade corporalmente e depois trazer essa plenitude da Divindade corporalmente num povo para que 
Ele pudesse ter as preeminências, a supervisão, a liderança.

81

E no outro dia, à noite… Se não obteve a fita que eu preguei aqui no outro dia à noite sobre “Um 
Prisioneiro de Jesus Cristo” - Paulo Um Prisioneiro… Vê? Quando Deus faz com que você seja prisioneiro 
Dele, então você não consegue fazer nada a não ser o que o Espírito lhe diz para fazer.

82

Paulo, com toda a sua grande inteligência - ele foi ensinado por Gamaliel para ser um grande 
sacerdote ou rabi um dia. E Ele tinha grandes ambições. Era um grande homem, intelectualmente - uma 
grande autoridade, um grande homem na nação. Mas, ele teve de sacrificar tudo isso (vê?) para fazer 
parte da Palavra, para expressar Jesus Cristo. Ele sabia o que era dizer… Ele tinha ideia de ir a um lugar 
(alguns irmãos que o tinham chamado), mas ele era proibido pelo Espírito de fazer a sua própria vontade. 
Oh, se as pessoas um pouco espirituais pudessem entender isso! Vê? Ele era proibido de fazer a sua 
própria vontade. Ele apenas podia fazer… “O Espírito me proibiu,” veja. Ele era um prisioneiro para Cristo.

Então, esta pequena adivinha um dia, que ele conhecia - Paulo sabia que tinha poder para expulsar 
aquele demónio, mas ele só podia fazer como Deus queria. Dia após dia ela seguia-o, clamando atrás 
dele, mas um dia o Espírito deu-lhe permissão. Então ele repreendeu-a - repreendeu o espírito que 
estava nela, veja. Ele sabia o que era ser prisioneiro.

83

Moisés: a sua inteligência, ele teve de a perder para encontrar Cristo, para ser um prisioneiro. Então 
quando Deus tirou todo o mundo dele e todo o homem poderoso que ele era e ficou na presença daquela
84
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coluna de fogo naquele dia, ele ficou sem palavras. Ele nem sequer - nem podia falar, disse ele. Deus 
tinha um prisioneiro, então, veja. Você não vai tentar procurar por si. Então Deus teve de investir este 
homem - investiu-o de poder para que ele pudesse descer lá. E ele disse, “Senhor, eu disse a Faraó o 
que Tu disseste e ele não o fez.”

Ele disse, “Então toma isto, a tua vara (Deus a falar; é a Palavra de Deus); vai lá a aponta-a em 
direcção ao oriente e chama por moscas.” E moscas vieram à existência, porque Ele tinha um prisioneiro 
a quem Faraó não conseguia compensar com nada. Ninguém podia desviá-lo. Ele era um completo 
prisioneiro nas cadeias da Palavra de Deus, apenas preso ao assim diz o Senhor.

Oh, se Deus conseguir arranjar prisioneiros assim para Ele! Agora, é aí que Ele consegue expressar a 
preeminência. Vê? Ele tem o homem ou a pessoa para que não conheça nada a não ser Cristo. Entende 
o que eu quero dizer? Muito bem. Isso é em segundo lugar.

85

Primeiro, expressar-Se completamente - Deus em Cristo. Segundo, ter a preeminência por isto na 
Sua igreja (que é o Seu corpo, a noiva) Ele podia ter a preeminência para Se expressar por eles. Muito 
bem.

E em terceiro lugar, para restaurar o reino à sua posição devida que caiu pelo pecado pelo primeiro 
Adão, de volta até onde Ele caminhasse na viração do dia com o Seu povo, falasse com eles, tivesse 
companheirismo com eles. E agora o pecado e a morte separou-os da Sua presença e da Sua expressão 
completa. Lê isso?... antes da fundação do mundo para expressar todos os Seus atributos - o que Ele 
era.

Por isso, se algum Trinitariano aqui se deixasse soltar por um minuto, podia ver que o Pai, Filho e 
Espírito Santo não são três deuses; são três atributos do mesmo Deus, veja. É a expressão - Pai. Ele 
era… Ele queria ser um Pai. Ele era um Pai, Ele era um Filho e Ele é o Espírito Santo. E o Pai e o Espírito 
Santo são o mesmo Espírito. Não vê? Entende? - não são três deuses. O diabo disse-lhe essas coisas 
para fazer de si um idólatra, veja. É um Deus expressado em três atributos: para ser Pai, para ser 
Salvador, para ser Filho, para ser curador (vê?) - são as Suas expressões.

86

Quero parar por um pouco para que até as pessoas a ouvir pela fita entendam a ideia, para que 
vejam. Ia levar, ia levar muito tempo, cada um desses assuntos. Mas, espero que fique claro para que 
veja a que é que estou a chegar, veja.

87

Deus, expressado em Jesus Cristo. Que era tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo - a 
plenitude da Divindade corporalmente. Agora, a plenitude completa da Divindade corporalmente habita 
na Sua igreja - a preeminência. Tudo o que Deus era, Ele derramou em Cristo e tudo o que Cristo era, foi 
derramado na igreja - no crente, não na denominação. Vamos entrar nisso em alguns minutos, e isso vai 
sair da sua mente para sempre, veja. Vou-lhe mostrar o que provoca isso com a ajuda de Deus, se Ele 
nos permitir.

Qual é o Seu propósito agora? - Expressar-Se como um Filho (vê?), e agora - para que Nele pudesse 
habitar a plenitude da Divindade corporalmente. Tenho aqui Colossensses, perante mim, veja. É, por toda 
a Escritura, era esse o propósito de Deus.

88

Então, se através desta vida deste Filho, a Sua cruz (o sangue, diz aqui, da Sua cruz), para que Ele 
pudesse reconciliar consigo mesmo um corpo, uma noiva (que é Eva - a segunda Eva); e Deus o deu 
num tipo como com Moisés e com todos os outros (a mesma coisa que fez em Adão e Eva, ao dar um 
tipo), em que eram Cristo e a noiva (Ele é o segundo Adão; a igreja é a segunda Eva); e enquanto a 
segunda Eva ceder em relação à Palavra, não está a fazer a mesma coisa que a primeira Eva fez? Ao 
tentar dizer “Bem, foi para outra era.” E vamos chegar a isso em alguns minutos - se Ele disse isso para 
outra era. Como pode ser outra era quando Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente! Mas, Deus teve 
um propósito nisso e escondeu-o dos olhos dos sábios e entendidos e revelou-o aos predestinados - às 
criancinhas - que estavam predestinadas a receber.

É por essa razão… Veja ao longo da era. Quando essa luz atinge alguma coisa, eles afastam-na e 
deixam-na desaparecer e os grandes intelectuais e os grandes sacerdotes ali… Eram rabis de… grandes 
eruditos e autoridades como… vários como Nicodemos e outros, homens educados em escolaridade e 
nem sequer conseguiam entender. E estavam ali esses grandes sacerdotes e rabis que foram ensinados 
nessa Palavra. Bem, eles conheciam-na intelectualmente! E Ele disse, “Vós sois de vosso pai, o diabo, e 
fareis as obras dele.”

89

Pense nisso! - homens santos. Não se podia apontar nada na vida deles, ou na vida dos seus pais, 
ou na vida do seu avô, ou na vida do seu sexto avô. Se fosse possível, morriam em vergonha; eram 
apedrejados até à morte. Mas aqui está Jesus a chamar àquele grupo de “bando de demónios” - pessoas 
religiosas.

Agora.  Oh,  a  grande  revelação  agora!  Agora,  para  restaurar  o  Seu  parentesco.  Para  trazer  de90
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volta… Agora, Ele teve de permitir que eles se perdessem; entende? Ele teve de os deixar pecar, colocá-
los em livre arbí… Ele não podia deixá-los pecar e permanecer sendo Deus e depois puni-los por algo que 
Ele os levou a fazer, mas quando Ele colocou o homem no estatuto de parceiro com Ele, então permitiu 
que o homem agisse segundo o livre arbítrio… Vê? A mesma coisa em que Ele o colocou a si hoje, veja. 
Vê? Você age da forma que quiser; tem livre arbítrio.

Assim por isso, se Ele colocou o primeiro assim, Ele tem de colocar o segundo assim, Ele tem de 
colocar todos assim - ou Ele estaria errado nos Seus actos para começar, veja. Mas toda a gente está 
assente na mesma base.

Agora, repare Nele. Ao trazer isso e ao permitir que aquele homem fizesse isso e sabendo que ele o 
ia fazer (sabia que ia fazer), mas o que provocou? - demonstrou o Seu atributo de Salvador. E todo o 
propósito então é deixado em Jesus Cristo para se tornar o próprio Deus, para tomar a pena da Sua 
própria lei (a morte) para morrer para redimir a esposa que esteve perdida por O rejeitar.

91

Quando Eva se afastou da Palavra, ela afastou-se do seu companheiro. E quando a igreja se afasta 
da Palavra e vai para uma denominação, ela rejeita e comete fornicações com o mundo da sabedoria 
humana - ao rejeitar a autoridade da Palavra de Deus. Está claro? A Bíblia disse que era cometer 
fornicações espirituais. Qualquer palavra na Bíblia que seja rejeitada ou na qual seja colocada qualquer 
interpretação individual, é rejeitar completamente e cometer adultério contra o Deus que é o seu marido. 
Um adúltero nunca entrará no reino do céu, sabemos isso. Agora veja, foi o que Eva fez em primeiro 
lugar.

Agora repare, mais uma vez. Agora, qual é o Seu triplo propósito? - manifestar-Se em Jesus Cristo; 
para entrar no corpo por Jesus Cristo para ter a preeminência para quê? - restaurar o Éden, trazer de 
volta o que foi perdido. Essa era a única coisa fora de ordem. Todas as outras coisas Dele estavam em 
ordem.

92

Mas Ele tinha de deixar - pôr o homem em livre arbítrio para cair, para que Ele pudesse ser um 
Salvador para demonstrar o que está Nele (vê?) - o Seu atributo de Salvador. Algo tinha de ser perdido 
e aquilo por que o homem caiu e se perdeu, Ele tornou-se o Salvador daquilo, ao assumir a Sua própria 
lei. E Ele não o podia fazer sendo o grande Jeová que cobria todo o espaço, o tempo. Veja, Ele não o 
podia fazer e Ele tinha de se tornar um homem. E Ele assumiu o estatuto de parente para com o homem 
que estava perdido (Amém!) e tornou-se homem. Deus feito carne! Aleluia! Acha que estou excitado, 
mas não. É algo no interior.

Deus passou da posição de Deus para assumir o meu lugar, para tomar o meu pecado sobre Si 
mesmo, para que Ele pudesse fazer de mim Ele mesmo. Amém! De volta ao Seu grande propósito, filhos e 
filhas de Deus, porque Ele é um Pai eterno. Esse atributo estava Nele (vê?) assim isso tinha de ser 
demonstrado.

93

Agora, vê o triplo propósito totalmente? Veja, para Se expressar. Ele quer tornar-se… Agora, o 
mundo está perdido. Agora, Ele tem de Se expressar num homem para se tornar um Salvador através da 
reconciliação do sangue da Sua cruz. Agora, Ele tinha de se tornar isso para morrer, para salvar e para 
Se trazer de volta à igreja para ter a preeminência na Sua igreja.

Agora lembre-se, não pode ser e não vai ser, e nunca será, e nunca foi uma denominação. Ele tem 
de ter a preeminência e Ele é a Palavra. Amém! Como pode ser introduzido aí algum credo? Transforma a 
igreja numa prostituta. Ao tomar as palavras de algum homem de qualquer credo ou de qualquer 
denominação, é-se imediatamente marcado em Apocalipse 17 como uma prostituta e como 
prostituições: a Igreja Católica Romana sendo a prostituta e as Protestantes sendo as prostituições. 
Exactamente, claro para que toda a gente possa ler. Passámos pelas Eras da Igreja e é possível ver isso 
naquelas fitas se quiserem. Exactamente. E qualquer coisa que se junta com um credo fora da Bíblia é 
uma prostituta aos olhos de Deus. Fez a mesma coisa que Eva - afastou-se da Palavra, que é Cristo. 
Oh, bem! Tudo bem.

94

Agora, vemos o Seu mistério que Ele tinha escondido na Sua mente antes da fundação do mundo. 
Agora, gostavam de ler um pouco disto? Vamos ler. Têm tempo? Vamos ler. Agora, vamos todos abrir 
para ler então, no livro de Efésios e vamos começar no capítulo 1 de Efésios, para ler. E agora, enquanto 
a lição da escola dominical continua, sobre esta tripla manifestação de Cristo, vamos ler.

95

Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus 
, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus:

[Agora veja, não é dirigido ao 
mundo, mas]

Como é que se entra em Cristo Jesus? Ao juntar-se à igreja? Por nascimento! Por um Espírito (I 
Coríntios 12) somos todos baptizados num corpo, veja. Muito bem. É para esses que ele está a falar; 
não é dirigido ao mundo. Nós não podemos falar sobre isto ao pecador, porque ele não percebe nada 
disto. Paulo não dirigiu aquilo aos pecadores. Ele disse, “Isto é para aquele grupo ali que está em Cristo

96
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Jesus.”

A vós graça, e paz, da parte de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo.

Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais  nos lugares celestiais em Cristo:[onde?]

Lugares celestiais. Oh, como eu gostava de ter tempo! Tenho aqui marcado aqui mesmo na minha 
Bíblia nos lugares celestiais. O que são lugares celestiais? Lugares celestiais (só por um momento) é a 
posição de crente em Cristo, veja. Onde o crente está em Cristo - em lugares celestiais.

97

Como também nos elegeu … elegeu nele antes da fundação do 
mundo

[ouça com atenção] 

[Quando é que Ele nos escolheu? Antes da fundação do mundo, quando o Seu grande mistério 
escondido, o Seu grande segredo… Ele escolheu-nos em Cristo antes da fundação do mundo],

…para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele  em amor: [no quê?]

E  nos predestinou para filhos de adopção por Jesus Cristo, segundo o 
beneplácito de sua vontade,

[o quê?]

Predestinou - aí está o mistério, veja. Antes de Cristo ou qualquer outra coisa estar na terra (vê o 
Seu grande mistério?) que Ele escolheu a noiva, sabendo que Eva iria cair por não crer na Palavra - 
sabendo que ela iria cair, mas Ele iria escolher uma noiva que não iria cair, que se iria firmar nessa 
Palavra não se importando com o que o resto do mundo tinha a dizer sobre isso; eles iriam firmar-se 
nessa Palavra. Eles estão predestinados a permanecer ali. A adopção de filhos por Jesus Cristo 
predestinou a igreja para essa posição gloriosa.

98

Agora vê o segredo? Para quê? Para restaurar a Eva caída. Já que ela era uma prefigura da igreja. E 
agora repare, quando Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela sua própria carne e sangue e dividiu o 
seu espírito entre masculino e feminino - e feminino e colocou-o em Eva, tirou a costela do seu lado e 
fez daí Eva; assim Deus fez a mesma coisa, tirando do lado de Cristo o sangue e a água, (e Cristo é a 
Palavra), e tomando a Palavra e fazendo a Sua igreja - Eva, veja. De volta a Si mesmo novamente 
redimida pelo sangue que foi retirado do Seu corpo! Vê agora? O grande mistério de Deus sendo 
desvelado que esteve escondido desde a fundação do mundo, mas sempre prefigurado. Agora, observe. 
Vemos que Ele fez isso. E aqui em Efésios e em muitos outros lugares… Mas isso vai dar-lhe o suficiente 
para…
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Agora, ao longo das eras Ele esteve lentamente a desvelar este mistério. Consegue ver agora? 
Agora, ao longo…

Como é que Ele… O que aconteceu na prefigura agora? - Ele abriu o lado de Adão e tirou uma parte 
da sua carne, que era Adão, para fazer Eva. A noiva tem de ser a Palavra, porque Ele é a Palavra. Ela 
não se pode firmar em credos; ela não se pode firmar na denominação; ela não se pode firmar no bom 
comportamento; ela tem de se firmar na Palavra, porque ela faz parte disso; ela foi tirada de Cristo, 
veja.

100

E para ter a certeza de que todo o rapto agora… Lutero foi uma parte; Wesley foi uma parte; os 
profetas foram uma parte. Se eles não são uma parte… apenas na revelação de que eles estavam a 
formar o corpo: pés, dedos dos pés, braços e assim por diante até à cabeça (a que vamos chegar em 
poucos minutos, vê?) isso forma o rapto completo. É o corpo da Palavra, que é Cristo. Amém! Fora 
disso, você está perdido. Não me importa se você é bom, ou que relação tenha, ou que companheirismo 
tenha, ou qual é a sua organização - está perdido se essa Palavra não estiver em si!

101

“Se permanecerdes em Mim (a Palavra), a minha Palavra permanecer em vós, então pedireis tudo o 
que quiserdes…” porque você e a Palavra são a mesma coisa. Ele tem a preeminência. Ele tem a 
liderança. Você é prisioneiro Dele. O mundo está morto. Você não tem nada mais… Você vê as outras 
pessoas a viverem da forma em que vivem, mas no entanto você não faz isso. Você é um prisioneiro; 
você tem o jugo Dele. “O meu jugo é suave.” (O jugo de Cristo, a Sua Palavra). “Eu só faço o que é do 
agrado do Pai. E se não credes que eu sou Ele, então crede na Palavra.” Tão perfeito.

102

Repare.

Repare agora, ao longo das eras, Ele foi trazendo isto gradualmente, ao revelar lentamente o 
mistério através dos profetas e através dos tipos. Agora, nós podíamos continuar com isso… e expressá-
Lo.

103

Ele expressou-Se em Moisés. Olhe para Moisés: nasceu num tempo de perseguição às crianças. 
Nasceu para ser um libertador. Ele esteve escondido nos juncos tal como Jesus foi levado ao Egipto. Ele
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saiu; subiu à montanha, voltou com os mandamentos. Jesus subiu à montanha - o Seu primeiro sermão 
(o Sermão na Montanha), voltou com os mandamentos: “Ouviste-os dizer antigamente, «Não cometerás 
adultério,» eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar já cometeu adultério.” 
Legislador; Sacerdote; Rei; Líder - exactamente.

Ele expressou-Se em José - nasceu entre as denominações (os seus irmãos). Eles odiaram-no sem 
razão porque ele era espiritual. Ele tinha visões; Deus estava com ele; podia interpretar sonhos e os 
seus irmãos odiaram-no. Ele foi vendido por todos - pelos seus irmãos por quase trinta peças de prata 
exactamente como Ele foi vendido por Judas Iscariotes, um dos Seus irmãos, por trinta peças de prata.

104

Ele foi lançado numa cova e foi tido como morto. Certo. Disseram ao pai e aos outros que ele estava 
morto. E ele foi lançado nesta cova, foi tirado e foi até à destra de Faraó. No calabouço - como ele 
sofreu lá e dois foram salvos. O copeiro e o padeiro - um deles perdeu-se e o outro foi salvo, melhor 
dizendo. E o copeiro… Um deles perdeu-se e o outro salvou-se. Tal como na cruz, quando Ele estava na 
Sua prisão - preso à cruz pelos nossos pecados (nós tornamo-nos prisioneiros) - um ladrão perdeu-se e 
o outro salvou-se, veja. Exactamente.

Então ele ficou à destra de Faraó, o rei, que sonhou e teve a visão de que seria colocado aos pés 
do rei e toda a autoridade no Egipto ser-lhe-ia dada. A sua visão tinha de acontecer. Ele podia ter 
estudado muitas vezes enquanto estava naquela prisão ali, a barba a crescer e assim por diante, mas 
ele estudou que um dia a sua visão tinha de acontecer.

105

Apesar de demorar, tem de acontecer (como eu disse ontem à noite, ou na noite anterior - Quarta-
feira à noite aqui no serviço), veja. Tem de acontecer. Quando Deus diz assim, tem de acontecer. É um 
profeta vindicado e tem de acontecer, porque é a Palavra de Deus.

E a Palavra vem apenas ao profeta. A palavra “profeta” significa um revelador da Palavra divina 
escrita, o mesmo que acontece com alguém que prediz (vê?), ou alguém que tem visões.
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Repare e aquele que tem visões, você sabe, ele surge, ele é divinamente vindicado por ver 
antecipadamente e isso acontece. “Se houver alguém que seja profeta, falará convosco e dirá certas 
coisas que vão acontecer, e se não acontecer, não o ouçam. Mas se acontecer, então eu estou com 
Ele. É melhor terem temor, porque eu estou com ele,” veja. Exactamente. Aí está a vindicação. Aí, onde 
você sabe se é a verdade ou não. Deus está a falar através da Sua Palavra através do Seu povo, pelo 
povo.

Veja, Deus só fala pelo homem. “Eu sou a videira; vós as varas.” A videira não tem fruto. As varas 
têm o fruto da videira. Repare, foi sempre assim.

Agora vemos então que quando José… Ninguém podia tocar ou vir até Faraó sem primeiro ver José. 
Ninguém podia vir até ao Pai, só pelo Filho. E quando José saía do trono, eles soavam as trombetas; 
todo o joelho se dobrava! “Vem aí José!” Glória! Um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua 
confessará - quando Ele deixar o trono do Seu Pai (vê?) para surgir. Toda a gente dará testemunho de 
que Ele é o Filho de Deus. Você ou… Então é demasiado tarde; faça agora.
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Agora, notamos que pelos tipos… Podíamos até tomar David (como eu falei há pouco) saindo do seu 
trono, rejeitado pelo seu próprio povo, subindo a mesma montanha (o Monte das Oliveiras) enquanto ia 
para a sua prisão. Ele ia para a sua prisão porque fora rejeitado pelos seus irmãos e pelo seu próprio 
povo. Ele subiu a chorar. Era o Espírito de Cristo nele para ser rejeitado enquanto olhava sobre Jerusalém 
e chorava e dizia, “Jerusalém, quantas vezes…” Um rei rejeitado. Oitocentos anos mais tarde, o Filho de 
David estava em Jerusalém - lá acima de Jerusalém, rejeitado e chorou sobre Jerusalém e disse, “Agora, 
chegou a vossa hora,” certo, veja.

108

Todas essas coisas tipificaram-No (em tipo), mas no entanto o mistério estava escondido. Aqueles 
homens não sabiam o que estavam a fazer. Apenas sabiam que eram guiados pelo Espírito a fazer alguma 
coisa. Agora, a reservá-lo para os últimos dias para a grande revelação - mas a expressá-lo. A 
expressar-Se em Moisés e David e José e Elias e assim por diante. Podíamos tomar cada um desses 
profetas e mostrar as suas vidas e mostrar que expressaram perfeitamente a Jesus Cristo, exactamente, 
no entanto nunca mostrou completamente o Seu segredo, à espera de o dar a conhecer nos últimos 
dias, como Ele prometeu, à espera de ser completamente compreendido (vê?) antes que Ele o pudesse 
expressar. Se Ele dissesse tudo… porque a Bíblia está escrita em mistérios; Jesus deu graças ao Pai por 
isso (vê?), porque foi escrito em mistérios.

109

Agora, a vinda do Senhor é em mistério. Nós não sabemos quando Ele vem, como vem, mas sabemos 
que Ele vem, veja. E assim todos os mistérios de Deus estavam à espera deste último dia. Depois de 
estar já completado então Ele revela e mostra o que Ele fez. Oh, bem! Nunca mostrou completamente o 
Seu mistério.

110

É como isto, comparando os sete selos. Agora,  quando  Deus  usou  Martinho  Lutero  para  a  vinda  -
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para essa primeira igreja (essa era da igreja), e quando Ele usou John Wesley, Ele trouxe-os 
gradualmente e estava a revelar neles essa era da igreja. Quando alguém volta atrás pela Bíblia agora e 
descobre… Mas nos últimos dias…

A razão por que foi uma coisa tremenda, de que Ele falou aqui e mostrou esses sete trovões e a 
Revista Look e a Revista Life depois mostraram esse círculo de nuvem e luz ali que não conseguiam 
entender e ainda não sabem, mas aqui a dizer, “Vai lá e espera que estes mistérios sejam revelados” e 
aqui meses antes que acontecesse; e depois aconteceu exactamente da forma que Ele disse.

Reparou naquela imagem que até aquele anjo à direita quando Ele estava a ser materializado, a 
descer, com as suas asas nas costas e a sua cabeça de lado? Ali está na imagem. Exactamente; meses 
antes de acontecer, disse aqui que Ele vai reunir o corpo de crentes para revelar - para tomar essas 
pontas soltas.

111

Aqui vem Lutero. Ele só pregou justificação, insistiu naquela era. Ele não sabia de que era se 
tratava. Aqui vem Wesley e ele insistiu ao longo da sua era, veja. Muita coisa falsa veio com isso. As 
outras igrejas a surgir. Depois vem aqui o Pentecostes a repetir. Eles organizaram-se e voltaram à morte 
novamente (como vamos ver em alguns minutos) - de volta à morte.

112

E depois, vem a revelação do mistério para revelar de que se trata, onde estas doutrinas - como 
Lutero evidenciou o catecismo e tudo o resto; e Wesley trouxe isto, aquilo e estas outras coisas; o 
Pentecostes trouxe na mesma a organização e o baptismo do Pai, Filho, e Espírito Santo e assim; não 
conheciam outra coisa, porque… Depois volta nos últimos dias e toma todos estes mistérios e explica 
claramente - revela. Porquê? É só nos últimos dias quando este grande mistério que Deus tinha no Seu 
coração estiver a ser revelado.

Entende? Se não conseguir, volte novamente a esta fita. Não sei quanto mais tempo vou estar 
convosco. Lembre-se que esta é a verdade do assim diz o Senhor. É a verdade. É a Escritura.
113

Como os sete mistérios dos sete últimos selos - os seus mistérios. Os selos tinham sido abertos, 
tinham surgido todas as eras e tinham deixado muitas pontas soltas. E Deus, não querendo que fossem 
deixadas essas pontas soltas, volta e pega nessas coisas, nessas doutrinas que eles começaram e 
mostrou-o e revelou tudo - a mesma coisa que Ele está a fazer agora ao revelar o mistério de Cristo, 
como Ele era o triplo propósito de Deus para a igreja. Oh, bem! Mostrando-os; revelar!

Revelar, diz Webster [autor de dicionários de Inglês - Trad.], é dar a conhecer - dar a conhecer e 
especialmente, diz Webster, na verdade divina - é o que significa revelação. Revelação: é a forma de 
Cristo Se dar a conhecer à Sua igreja.

114

Agora, vamos dizer… “Agora, Irmão Branham, você está a dizer isto…” Agora, não vamos dizer… só 
dizer isto. Agora repare, Ele deu-Se a conhecer a Pedro… Agora, se quiserem apontar isto e se quiserem 
ler (vamos ler, se quiserem): em Mateus 16:15 e 17. Vou citar. Quando eles vinham do Monte da 
Transfiguração Ele diz, “Quem dizem os homens que eu, o Filho do homem, sou?”

“Uns dizem, oh, eles acham que és Elias, e alguns dizem que és um dos profetas, Jeremias ou um 
deles.”
115

Mas não foi isso que Ele perguntou. Ele disse, “Quem dizeis vós que eu sou, agora?” Agora aí está a 
igreja para quem Ele está a falar, veja. “O que acham os homens que eu sou?”

Hoje: “Ele é um filósofo” - esta religião social. “Ele é um bom homem. Nós cremos que o seu 
ensinamento é certo. É algo por que se podia viver. Acho que ia fazer de todos nós melhores pessoas se 
o fizéssemos. Devíamos ter as nossas igrejas, e assim por diante.” É um Pai Natal, como uma história do 
Pai Natal.

Não é pelas expressões de alguma igreja que devemos expressar alguma coisa. É uma vida que você 
não vive por si mesmo, mas Ele vem até si e vive por Si mesmo, e você torna-se prisioneiro para 
qualquer ser humano intelectual. Você é guiado pelo Espírito. Como é que sabe?

Agora, você diz, “Talvez esteja a ficar maluco. Talvez um homem que fique maluco faça isto.” Mas, 
se você tem a mente de Cristo, Cristo expressa-Se através de si. Mostra que é Ele e não - você não 
ficou maluco. Algumas pessoas por ilusões e assim vão e ficam insanas. Bem, isso… Nós sabemos que 
está errado. É o diabo a tentar imitar a coisa verdadeira antes que chegue aqui. Há sempre um falso, 
veja. Mas um verdadeiro homem tem de perder os seus próprios pensamentos e o seu próprio raciocínio, 
não é para ficar assim cego. Não, senhor. Você vem com os seus sentidos e Cristo toma-o e expressa-
Se. E agora para o mundo, você é uma pessoa insana. Agora, se você é insano, se estiver mesmo 
insano, então não há nada - o diabo não pode tomar o controlo completo sobre si. Ele vai fazer com que 
você faça tudo ao contrário desta Palavra, mas quando Cristo toma o controlo sobre si, Ele vai 
expressar essa Palavra por si, porque é Ele. Ele é a Palavra! Então você consegue  ver  a  expressão  de

116
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Cristo. Não é uma ilusão de qualquer espécie, mas um verdadeiro Cristo, a expressar-Se por si. Que 
bonito!

Agora, observe. Ele disse, “Quem dizeis que eu sou?” Ele está a perguntar à igreja - aos Seus doze. 
Dos milhões naquele dia, Ele perguntou a doze - à Sua igreja.
117

Nos milhões nos dias de Noé, Ele perguntou a oito, veja. E Ele disse, “Como foi nos dias de Noé, 
assim será na vinda do Filho do homem (vê?), onde oito almas foram salvas.” Não digo que vão ser oito 
salvos, agora não interpretem mal. Eu nunca disse isso. Eu não sei quantos vão ser salvos naquele 
último momento para arrebatar aquele pequeno grupo. Será um grupo pequeno, digo-vos. “Porque 
estreita é a porta e apertado o caminho, mas alguns há que o encontram.”

Mas quando o grande corpo resgatado durante todas as eras surgir, então, será uma grande 
multidão! Apocalipse 7 expressa isto: “Um grande número que ninguém conseguia contar” - durante 
todas as eras que surgem, esses que caminharam na luz da Bíblia até onde lhes foi revelado. E agora, 
sabemos que Wesley tinha mais luz do que Lutero. Sabemos que o Pentecostes teve mais brilho que 
Wesley, veja. Claro que teve, porque foi gradualmente libertado como foi com os profetas e assim por 
diante até que foi perfeitamente conhecido - a Divindade corporalmente em Cristo.

118

E agora, o Cristo na igreja está a dar-se a conhecer. É tudo uma revelação de Deus para levar Eva 
novamente à sua posição com o seu marido (repare), e Deus é o marido da igreja, e a igreja é a Sua 
noiva.

Pedro, quando ele chamou, disse, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.”119

Agora observe! “Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas (que significa filho de Jonas, vê?) - bem-
aventurado és tu, porque carne e sangue nunca to revelaram (nunca aprendeste por uma escola), mas 
o meu Pai que está no céu to revelou.” Repare, o que Ele lhe disse: “Sobre esta rocha…” isso é Pedro, a 
semente predestinada de Deus que tinha recebido esta luz e deu-lhe as chaves do reino. “Sobre esta 
rocha da revelação de quem Jesus Cristo é…” Ele é o Deus completo, manifestado. “Sobre esta rocha…” 
Não sobre o Pai, Filho, e Espírito Santo, e Ele sendo a segunda pessoa. “Sobre esta rocha edificarei a 
minha igreja e as portas do inferno nunca abalarão - nunca prevalecerão contra ela. (Vê?) Edificarei a 
minha igreja sobre esta rocha” - uma revelação de Jesus Cristo.

Veja, Cristo em si faz Dele o centro da vida da revelação, veja. A vida de Cristo em si faz Dele o 
centro da revelação. Cristo na Bíblia, faz da Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em si faz de si 
a revelação completa de tudo isso. Vê, o que Deus está a tentar fazer?

120

O que é o novo nascimento então? Você diria, “Bem, Irmão Branham, o que é o novo nascimento?” É 
a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para si. Amém! Vê? Não é que se junte à igreja; não é um 
cumprimento; não é fazer alguma coisa diferente; não é dizer um credo; não é prometer viver por um 
código de regras - mas é Cristo, a Bíblia. Ele é a Palavra que foi revelada a si. E não importa o que as 
pessoas dizem, o que acontece - é Cristo. Pastor, sacerdote, seja o que for - é Cristo em si. Essa é a 
revelação em que a igreja foi edificada.

Você diz, “Bem, eu sou Luterano”; “Eu sou Baptista”; “Eu sou Presbiteriano.” Não quer dizer nada 
para Deus, nada, nem um estalar de dedos. O que é isto? - é Cristo a ser revelado, e Ele é a Palavra. E 
quando a Palavra é revelada, expressa-se, veja. Esse é o propósito de Deus para Jesus Cristo, era 
expressar-Se, para tomar as Suas próprias leis e viver pelas Suas leis e cumprir a Sua lei pela morte. 
Cristo, Deus morreu em carne para condenar o pecado na carne para que Ele pudesse trazer até Si uma 
noiva gloriosa, redimida, que creia apenas na Palavra de Deus e não a troque, como Eva, por 
concepções intelectuais dos homens. Vê?
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Essa é a ideia de Cristo. Essa é a ideia de Deus. O novo nascimento revela isto.

E se um homem diz que é nascido de novo e tenta colocar estas promessas de Cristo destes últimos 
dias noutra era - ao fazer Dele Cristo ontem, mas não hoje - então esse homem ou essa pessoa está 
enganada por Satanás. E se esse homem diz que crê nisso e não se manifesta por ele… Jesus disse em 
Marcos 16, “Estes sinais seguirão aos que crêem… a todo o mundo e a toda a era.” Expulsar demónios e 
falar em línguas e todas estas grandes manifestações de dons que se seguiriam, para que eles - não 
eles, talvez; eles, têm de - eles farão. E os céus e a terra passarão, mas a Sua Palavra não passará!
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Assim é Cristo a expressar-Se no indivíduo, seja ele intelectual ou seja ele analfabeto. Metade dos 
apóstolos eram analfabetos. Mas eles conheciam Cristo! Eles nunca prestaram atenção a Pedro e a 
João, por saberem que eles tinham saído de algum seminário. Eles disseram que deram conta e repararam 
que eles tinham estado com Cristo quando curaram o coxo (vê?) na porta. Sabiam que eles tinham 
estado com Cristo.

123

O novo nascimento é Cristo - é uma revelação. Deus revelou-lhe este grande mistério  e  isso  é  um124
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novo nascimento. Agora, o que irá fazer quando reunir todo esse grupo, em que a revelação está 
perfeitamente em harmonia e Deus a expressar-se pela Sua Palavra pelos mesmos actos, pelas mesmas 
coisas que Ele fez, manifestando a Palavra? Oh, se a igreja conhecesse a sua posição! Um dia vai 
conhecer. Então, o rapto acontecerá - quando ela souber o que é.

Repare. Você diz, “Irmão Branham, mas isso não é…” Oh sim, é, também. É a verdade.

Reparou? Paulo nunca conheceu Jesus fisicamente. Paulo nunca O conheceu. A única forma pela 
qual Paulo O conheceu foi pela revelação - por uma visão. Certo? Paulo só conheceu Jesus pela 
revelação, tal como Pedro.

125

Pedro viu-O em carne, mas ele não O conheceu pela carne, porque Jesus disse isso. “Carne e 
sangue não to revelaram. Nem a minha própria vida to revelou, mas meu Pai que está no céu to revelou 
- que Ele é a Palavra de Deus. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja.” Pedro não O conheceu pela 
carne.

Homens caminharam e tocaram Nele e tudo o resto.

Paulo teve algo maior do que qualquer um dos apóstolos teve, veja. Eles disseram, “Bem, eu tenho 
mais revelação que tu, Paulo, porque, sabes, eu caminhei com Ele. Eu fui pescar com Ele, um dia. Eu 
ouvi-O falar. Ele sentou-se no barco comigo e disse-me mesmo, «Vamos aqui e pesca neste lugar e 
vamos apanhar mais peixe.» E fizemos isso. Olha, nós vimo-Lo a fazer coisas.”

126

Mas, Paulo viu-O depois que Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e expressou-Se na coluna de 
fogo que guiou os filhos de Israel! Sabendo… Paulo, sendo um Judeu, nunca teria chamado àquilo de 
“SENHOR” a não ser que ele tivesse visto a expressão de que Ele era o mesmo ontem, hoje, e 
eternamente. Ele disse, “Paulo…” por outras palavras, “Eu sou o mesmo Deus hoje que era ontem. Aqui 
estou eu na mesma luz, a coluna de fogo, com quem Moisés falou na sarça ardente.” Não admira que ele 
conseguisse separar a lei da graça no livro de Hebreus. Ele encontrou-se com aquela mesma coluna de 
fogo. Ele disse, “Eu sou Jesus, a quem tu persegues.”

E aqui está Ele hoje da mesma forma! Pela mesma coluna de fogo a expressar-Se e a vindicar-Se da 
mesma forma, a revelar o mistério de Deus que esteve escondido desde a fundação do mundo! Vê?
127

Paulo só O conheceu - só O conheceu pela revelação. Pedro conheceu-O pela revelação. Ele andou 
com Ele, falou com Ele. Por isso, pode-se estabelecer esta Palavra… Agora, eu disse que Ele era a 
Palavra. Agora, um erudito pode sentar-se e ler essa Palavra até que ele consiga bloquear a sua mente 
de qualquer forma (vê?), se ele quiser; porque ele é inteligente, brilhante. Tome um padre Católico, ou 
nem tanto como um bom teólogo treinado na Bíblia, um Irmão - um Baptista, ou um Presbiteriano ou 
assim; vai fazer com que pense que não sabe nada, veja. Quando se começa a falar… Porquê? Vê? 
Porque ele O conheceu na carne - a Palavra.

Mas a única forma de você ser salvo é ao conhecê-Lo pela revelação! Se eu puder tomar… eu posso 
tomar a doutrina Presbiteriana e bloquear-vos, Pentecostais, até que não vão saber… posso tomar a 
doutrina Baptista e mostrar-vos, Pentecostais, um milhão de coisas que não fazem ideia. Certo. Mas não 
é isso; isso não é a igreja Dele. Isso não é a igreja Dele. A igreja Dele é Ele mesmo revelado! Amém! Vê? 
E expressado pela Palavra de que Ele é Deus.
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Como pode dizer, “Pai, Filho, e Espírito Santo” então e ser baptizado nisso? Pagãos. Certo. Como 
pode dizer que conhece Jesus Cristo (Ele é a Palavra), quando não há uma Escritura na Bíblia, não há um 
lugar em que alguém fosse baptizado no nome do Pai, Filho, e Espírito Santo?

129

E Vocês “Só Jesus”, só usam o nome de Jesus para o baptismo - eu conheço pessoalmente quatro 
ou cinco Jesuses. Assim, vêem para onde as vossas denominações vos levam? Isso são trevas, a 
expressão de Caim, que trouxe frutos em vez do sangue.

Mas a revelação vem pelo sangue, por Jesus Cristo, que é o sangue de Deus - sangue de criação no 
ventre de Maria.
130

E Paulo conheceu-O pela revelação. É assim que O conhecemos hoje, é só - a única forma em que O 
pode conhecer. Não é dizer, “Eu sou Metodista.” Isso não quer dizer nada. “Eu sou Baptista.” Isso não 
quer dizer nada. “Eu sou Católico.” Isso não quer dizer nada. Mas pela revelação de que Deus lhe revelou 
a Palavra. Ele é a Palavra e a Palavra… Como é que sabe que está revelado? Vive e expressa-se por si. 
Oh!

As igrejas já se esqueceram há muito dessa grande revelação. Está certo. A revelação da verdade, 
esqueceram-se disso. Foram para… Agora, quando Lutero surgiu, era um grande homem. Ele tinha a 
revelação daquele dia. Mas veja o que aconteceu! Um bando de Rickys entrou - cortes de cabelo planos 
(como lhes chamamos hoje) - e Rickettas e todos esses, ficaram por ali e em primeiro lugar sabe que é…
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Essa expressão - se conhecesse a numerologia da Bíblia e se soubesse o que Elvis ou Ricky 
significam na Escritura! Tal como… Por que disse Jesus… “Isso não tem nada que ver” (o seu nome). Não 
tem? Esse nome só podia vir nestes últimos dias para este povo dos últimos dias. Por que será que Jesus 
mudou o nome de Abrão para Abraão, então? Sarai para Sara? Por que será que mudou Saulo para 
Paulo? Por que será que mudou Simão para Pedro, e assim por diante? Claro que tem um significado. 
Esse nome não podia ser falado até este dia. É por isso que temos esta coisa infernal que temos na 
terra hoje, por causa dessas coisas. A raça humana está toda corrompida. Acabou, veja. E é por isso.
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Note agora. Ele estava bem; estava no seu dia - Lutero. E ele tinha a revelação, mas mal ele saiu, 
veja o que eles fizeram. Wesley tinha uma mensagem; veja o que fez. Os primeiros Pentecostais tinham 
uma… Veja o que eles fizeram. Arranjaram um grupo de homens reunidos como… Exactamente a mesma 
coisa que Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo, um profeta, um sacrifício e mostrou-Se 
entre eles e tirou-os do Egipto pelo Mar Vermelho. E eles quiseram uma lei para que pudessem ter 
grandes dignitários, para que pudessem ter alguma coisa a ver com isso. E o que fizeram eles? Foram 
deixados no deserto durante quarenta anos para vaguearem, e nem um daquela organização foi até lá.
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Calebe e Josué, foram os dois únicos que se levantaram e disseram, “Somos capazes de a tomar.” 
Para olhar para a Palavra de Deus. Todos eles morreram no deserto. E Jesus disse que estavam perdidos 
para a eternidade. Certo. Depois de Ele ter mostrado as Sua bênçãos e poder nas eras deles, como 
Lutero, Wesley e assim por diante. Ele mostrou?
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Disseram, “Os nossos pais comeram maná no deserto.”

E Ele disse, “E estão todos mortos” - isso é eternamente separados de Deus. As carcaças deles 
pereceram no deserto, veja. Estão mortos. “Eu sou o pão da vida que desceu de Deus do céu.” Eles não 
conseguiam ver. Não conseguiam ver.

Muito bem, a igreja há muito que se esqueceu disso. Aceitaram a mensagem intelectual - 
intelectuais, membros, conhecimento em vez da revelação da verdade da Palavra.
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Agora veja aqui. Eles dizem hoje, “Crê que Deus nos comissionou a ir a todo o mundo, a curar os 
enfermos e a pregar o Evangelho e a expulsar demónios?”

“Oh, oh, sim, penso que está certo, mas…” Vê?

Uma senhora a falar comigo no outro dia, disse, “mas, todas as igrejas estão em harmonia.”135

Eu disse, “Nenhuma delas está em harmonia com a outra.” Estava lá um Católico. Eu disse, “E você? 
Você é Metodista e este é Católico. Estão em harmonia um com o outro?” Eu disse, “Este papa a tentar 
uni-los, é bom para todas essas pessoas. Mas a igreja de Deus não tem nada a ver com isso” - nada. 
Está fora do grupo todo. Sim, senhor. Não unam isso. E um crê numa coisa e noutra coisa. Os 
Metodistas usam aspersão; os Baptistas usam imersão - a ambos negam o Espírito Santo na plenitude do 
seu poder.

Eles disseram, “Nós recebemos o Espírito Santo quando cremos.”

A Bíblia disse, “Recebestes já o Espírito Santo desde que crestes?” Há uma diferença, veja. Está 
certo, veja. E eles dizem, “Nós somos a igreja Católica. Nós começamos primeiro; fizemos isto.” Os 
Metodistas dizem, “Nós estamos baseados na Bíblia.” Jesus disse, “Estes sinais seguirão aos que crerem.” 
Agora, onde está tudo isso? “As obras que eu faço vós as fareis também” - a toda a criatura, a todo 
aquele que creia Nele. Agora, onde está isso? São as palavras Dele. “Os céus e a terra passarão, mas a 
minha Palavra nunca falhará.” Agora, onde está isso? Vê?
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Oh, apenas mostra…

O que é isso? É uma condição híbrida. Veja aqui. Você pega num bom grão de milho - é híbrido - e 
pega nesse milho híbrido, é um grão bonito. Mas plante-o. O que obtém? - surge um pequeno rebento 
assim e fica amarelo e cai. Toda a denominação é assim quando está híbrida com palavras de homem, 
misturada com a Palavra de Deus. Vai chegar aos sinais e maravilhas e ao que Jesus disse sobre crer na 
Palavra e fica amarela e diz, “Não podemos aceitar isso,” e recuam.
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Tal como todos aqueles espias fizeram que foram e olharam para Canaã. Chegaram ali e disseram, 
“Oh, nós parecemos gafanhotos ao lado deles! Não os podemos vencer! Os Amalequitas e todos estes - 
o que eles estão a fazer!” E recuaram. E Calebe e Josué, sendo puro-sangue (Amém!) pela Palavra de 
Deus, sabiam que Deus disse, “Eu vos darei aquela terra.” Disseram, “Somos mais do que capazes de a 
tomar.”
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Depende de onde você nasceu. Se nasceu da Palavra de Deus, a Palavra de Deus tem a 
preeminência na Sua igreja. Foi por isso que Ele morreu. É o Seu propósito, para que Ele possa ser capaz 
de  alcançar  isso,  ter  a  Sua  preeminência  a  operar  na  Sua  igreja.  Deixar  a  Palavra  de  Deus  brilhar
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primeiro, não importa quais sejam as aparências. Não quero saber se os intelectuais dizem isto, aquilo ou 
outra coisa qualquer, não tem nada a ver. A Palavra de Deus disse isso e somos mais do que capazes de 
a tomar!

“Se eu pregasse isso na minha igreja,” disse-me um ministro, disse, “ficava a pregar para quatro 
colunas na igreja.”

Eu disse, “Eu pregava para isso.” A Palavra de Deus disse isso. Podemos fazê-lo. Deus disse isso. 
Amém!

Oh, aqui eles desculpam-se por isto, veja. É por isso que estão cegos para a mensagem do tempo 
do fim, nestes últimos dias em que Deus se está a provar. Eles tentam classificá-la como uma espécie de 
espiritismo, ou um - oh, o que lhe chamarei? Uma ilusão mental ou algo dessa espécie. Veja, tentam 
fazer disso algo que não é, tal como fizeram quando Ele estava aqui - quando Jesus estava aqui. 
Chamaram-Lhe Belzebu, um vidente. Agora, dizem que é uma espécie de telepatia mental, veja. Quando 
eles sabem que Ele pode estar ali e olhar para as pessoas e discernir os pensamentos que estão nos 
seus corações! A Bíblia disse isso. Bem, não diz Hebreus capítulo 4 que, “A Palavra de Deus é mais eficaz 
e mais aguda que uma espada de dois gumes e é capaz de discernir os pensamentos da mente”? E Ele 
era essa Palavra. E quando aquela Palavra tem a preeminência no homem, acontece novamente a 
mesma coisa, porque é a Palavra. Amém. Veja como se pode atrapalhar com isto a partir de agora. Está 
tão claro, veja. Muito bem.
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É por isso que eles estão cegos. Tal como foi nos dias em que Cristo esteve na terra. Oh, bem! Eles 
cambalearam da mesma forma. Diziam, “Ele é Belzebu.” Viam que Ele podia fazer, por isso diziam, “Ele é 
apenas um… Ele é um filho ilegítimo e um homem estranho. Está possuído de algum demónio. Ele é um 
Samaritano aí e tem Nele um demónio. É assim que Ele faz isso.”
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Jesus disse, “Eu vos perdoarei por isso.” (Veja, a chamarem a Palavra de Deus - às obras de Deus 
espírito maligno.) Ele disse, “Eu vos perdoarei por isso, mas um dia o Espírito Santo virá, e uma palavra 
contra isso nunca será perdoada, nem neste mundo nem no mundo vindouro (ou naquele grande dia); 
não será perdoado.” Assim veja, está claramente escrito na Escritura; assim quando as pessoas 
chegarem àquele dia, não importa se são intelectuais, se pertencem a uma grande denominação, estão 
condenadas; têm de ser! Blasfemaram do Espírito Santo, chamando fanático religioso e alguma outra 
coisa que tinha um nome de mau gosto ou algo assim. E a igreja de Deus teve de suportar isso o tempo 
todo.
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Até Paulo perante Agripa disse, “No caminho que é chamado heresia (que significa loucura), é nesse 
caminho que adoro o Deus de nossos pais.”
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Esse grande erudito intelectual tinha chegado a esse ponto, “no caminho que é chamado heresia.” 
Porquê? Foi-lhe revelado. Aquela Coluna de Fogo suspensa sobre ele, disse, “Eu sou Jesus, o grande 
Deus que estava no deserto lá com Moisés. Eu sou Ele e duro te é recalcitrar contra os aguilhões.”

Então Paulo ali, sabia que a sua vida estava em risco, ele disse, “No caminho que é chamado 
«heresia», é assim que eu adoro o Deus dos nossos pais.” Foi chamado assim porque lhe foi revelado 
qual era a grande verdade de Cristo. E hoje as pessoas dizem, “É uma denominação.” É Jesus Cristo, o 
novo nascimento revelado em si para que Ele tenha a preeminência, para que Ele possa expressar as 
Suas palavras. E qualquer coisa que Ele tenha prometido nestes últimos dias, Ele pode fazer com que 
aconteça através do Seu corpo enquanto Ele opera. Amém. É exactamente a Palavra de Deus 
manifestada.

Repare. Muito bem, tal como nos dias de Cristo. Deus possui a chave desta revelação de Cristo. Crê 
nisso? As escolas de teologia nunca vão conseguir ver isto. Jesus disse isso (se quiser ler agora) em S. 
Mateus 11:25 e 27. “Graças te dou, Ó Pai, Deus dos céus e da terra, porque escondeste isto dos olhos 
dos sábios e dos entendidos, e o revelaste às criancinhas que querem aprender.” Vê, vê?
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Não quero saber… Veja esses eruditos daquele dia, esses Judeus, muito bons homens, as suas 
organizações de Fariseus, Saduceus e Herodianos e o que quer que fossem (vê?) - todas as suas 
grandes organizações e Jesus disse, “Sois cegos; guiais cegos; bem falou de vós Isaías: «Tendes 
ouvidos e não ouvis, e olhos para que não possais ver.» Porque Isaías disse isto no Espírito, por isso o 
Deus do céu cegou os vossos olhos. Estais a fazer como Eva - aceitando o lado intelectual e não 
entendendo nada do Espírito de Deus. Por isso, não vão todos cair no abismo, o guia e o cego, 
também?” O guia vai cair com o cego, porque também ele está cego. O guia cai - está cego a guiar o 
cego. Ambos cairão no abismo. E só Deus tem esta chave.

Ele expressou a mesma coisa numa Escritura anterior há pouco quando eu li, em que Ele dizia, “Quem 
dizem os homens ser o Filho do homem?” E Pedro disse, “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.” Ele disse, 
“Bem-aventurado és tu Simão, filho de Jonas. Carne e sangue nunca to revelaram. Meu Pai que está no

144
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céu… Sobre esta revelação aqui apenas, edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca 
prevalecerão contra ela,” veja.

Agora, veja.

Assim por isso, não há escola, não há teólogos, não há ensinamentos na Bíblia, em nenhuma escola 
que percebam alguma coisa disso. Não conseguem perceber nada disso. É impossível para eles perceber 
alguma coisa disso. Deus escondeu os sentidos do conhecimento dos eruditos escolhidos e de tudo o 
resto. É uma relação pessoal, individual com a pessoa a quem Cristo se está a revelar. E se disser, “Ele 
revelou-se a mim.” E depois a vida que Cristo produziu aqui na Bíblia (essa mesma vida está Nele) não se 
produz em si, então você tem a revelação errada!

145

Se eu colocar a vida de uma abóbora na vida de uma pereira, vai produzir abóboras. “Pelos seus 
frutos os conhecereis.” Exactamente. E se primeiro - você põe uma árvore (uma videira) e produzisse 
algumas uvas (o primeiro ramo que gerasse produzia uvas), o seguinte produzia limões, o seguinte 
produzia peras, o seguinte produzia maçãs, há uma espécie de enxerto ali que está a produzir a sua 
própria vida.

146

Toda a denominação produzirá vida de si mesma. Mas se essa videira original voltar a produzir outro 
ramo, vai produzir uvas como da primeira vez. E se a vida de Jesus Cristo voltar a produzir outro corpo 
de crentes, vai produzir os frutos que o primeiro corpo produziu; vão voltar a escrever um livro de 
Actos, porque será a mesma vida. Vê, o que quero dizer? Não se pode fugir disto. É a vida de Cristo em 
si, a ser injectada em si pelo próprio Espírito Santo, a viver a sua vida através de si.

Cegos guias de cegos…147

Repare, só Deus tem esta chave. Nenhum teólogo lhe pode dizer. Não é conhecido; está escondido 
deles. Eles não percebem nada disso. Assim as escolas… Quando se diz, “Eu tenho um doutoramento em 
direito.” Você só faz… para mim, e eu creio, e para Deus e para qualquer crente real, verdadeiro, isso 
significa que está ainda mais longe - você afastou-se. Deus não é conhecido pela educação; Ele não é 
conhecido pela explicação.

Deus é conhecido pela simplicidade e pela revelação de Jesus Cristo na pessoa mais iletrada, veja. 
Não é pela sua teologia. É uma revelação de Jesus Cristo. “Sobre esta rocha, edificarei a minha igreja” - 
não é aceite mais nenhuma rocha; não é aceite mais nada; mais nenhuma rocha Romana; mais nenhuma 
rocha Protestante; mais nenhuma escola; mais nada; mas é exactamente pela revelação de Jesus Cristo 
pelo novo nascimento. Ele nasce ali e Ele injecta a Sua própria vida e a sua vida desaparece e a vida de 
Cristo está projectada através de si com a preeminência no povo para que vejam que a vida e as obras 
e os sinais e os prodígios que Ele operou estão a produzir a mesma coisa através de si. Fora disso, o 
resto nem sequer é chamado.

Veja a grande revelação de Deus a desvelar-se.

É por falta desta revelação que temos tanta divisão entre nós e tanta troça. Tanta divisão entre 
nós, porque as pessoas têm falta desta revelação. Veja, falta-lhes essa revelação - aos eruditos.
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Paulo, após a sua grande revelação de Cristo, disse em I Coríntios no capítulo 2… Tenha a certeza 
que lê enquanto aponta. Veja! Oh, ele disse, “Nunca vim a vós com sabedoria.” Veja esse homem que 
teve a sabedoria. Veja esse homem que teve o ensinamento. “Nunca vim a vós com esse tipo de 
palavras.” (I Coríntios, capítulo 2 de I Coríntios). Oh, gostava… Bem, vamos ler. Podem ficar de pé um 
minuto e vamos ler só um versículo ou dois? Gostava de ler para que não ficassem - ia fazer com que as 
pessoas na fita voltassem atrás, de qualquer forma, vai dar-lhes uma hipótese. I Coríntios capítulo 2. 
Ouça este grande apóstolo aqui, Paulo, o servo intelectual de Deus. Vamos olhar aqui.

…Eu, Paulo, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras… de 
sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. [Eu nunca disse, “Sou o Dr. Tal e tal].

Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado.

E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor.

…a minha palavra e a minha súplica não consistiram em palavras persuasivas de 
sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e… poder: - do poder.

Aí, veja aí está o evangelho, veja. Jesus disse, “Ide a todo o mundo e pregai o evangelho.” Não 
disse, “Ensinai,” Ele disse, “Pregai.” Por outras palavras, demonstrai o poder e estes sinais os seguirão. 
Só ensinar não basta. É mesmo necessário o Espírito a demonstrar estes sinais. Ouça isto.
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Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus.
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Oh bem! Veja, para transformar o homem. Não no que eu consigo explicar e dizer, “Ele não é o 
mesmo,” quando Ele é o mesmo. Se o fizer, mostra-me… Claro que um homem que me diga isso, mostrar-
me-ia que não tem a revelação - a tripla revelação de Deus, veja. Agora…

Todavia… na fraqueza entre vós que sois perfeitos: não porém a sabedoria deste 
mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam:

Mas falamos da sabedoria de Deus em… mistério , oculta 
em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória:

[Veja, o triplo mistério de Deus]

A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu 
: porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao 

Senhor da glória:

[Nenhum dos sacerdotes, rabis 
(perdão), ou ninguém sabia nada disso]

Você diz, “Você está enganado acerca dos rabis e dos pregadores aí.” Quem O crucificou? Oh, 
podíamos continuar por aí em diante; leia (vê?)… para poupar tempo, porque temos de… não está a ficar 
tarde ainda, mas temos muito aqui para dizer se o Senhor nos ajudar.

Agora, a falta disto, agora…

E Paulo, este grande homem intelectual, nunca tentou expressar-se pelos seus grandes termos 
teológicos ao povo. Ele aceitou humildemente a Palavra do Senhor e viveu a Palavra para que se 
expressasse por ele. Ele viveu tão, tão piamente até que viram tanto nele de Jesus Cristo, que queriam 
os seus lenços para os levar e colocar sobre os enfermos. Aí está a vida de Cristo. Não o que alguém 
disse, “Oh, veja, Elias fez isso há muito tempo - impôs a sua vara - mas, oh, isso foi nos dias de Elias!”
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Agora, o mundo pensava isso. Os sacerdotes intelectuais e assim, e as igrejas daquele dia pensavam 
isso, mas para aqueles crentes, eles viam de maneira diferente. Eles viam a revelação de Cristo que 
estava em Elias: a mesma coisa estava em Paulo, a expressar o mesmo tipo de vida, porque ele era um 
profeta, veja. Ele predisse coisas que aconteceram exactamente daquela forma e eles sabiam que 
aquela era a identificação de Deus de um profeta. E eles sabiam que ele era o profeta de Deus. Não era 
possível afastá-los daquilo.
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Até quando viram Pedro a predizer essas coisas que aconteceram, eles disseram, “Que a sua sombra 
passe sobre mim.” Amém! Isso é a igreja. São esses que crêem. Sim, senhor.

É revelado por… O que disse Paulo? “Porque eu tenho um doutoramento em direito, assim por diante 
eles acreditam em mim”? Não! Ele disse, “Eu esqueci todas essas coisas. A sabedoria do homem” disse, 
“teve de morrer. E eu conheço-O no poder da Sua ressurreição. É assim que venho a vós, com a 
demonstração do poder de Deus.”

O que foi aquilo? Fazer de Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente.152

As mesmas obras que Jesus fez, Paulo fez o mesmo. E eles viram Deus, o grande Pai, que o tinha 
demonstrado na sarça ardente, que o tinha demonstrado a Paulo e aqui estava a ser demonstrado; e Ele 
é o mesmo em todas as eras. A forma tripla de Deus - ontem, hoje, e eternamente. O quê? - Redentor 
na Sua igreja; a preeminência no reino vindouro. Amém! Vê? Absolutamente perfeito.

Oh, repare. O Espírito Santo é o único que pode revelar a revelação divina de Cristo. Não há escola 
nenhuma que o consiga fazer; não há erudito que o consiga fazer, nenhum homem, com toda a sua boa 
instrução, com toda a sua piedade ou tudo o resto; não há homem nenhum que o consiga fazer. Eu 
podia falar duro aqui. Quantos são Cristãos, nascidos de novo? (levantem as vossas mãos) cheios com o 
Espírito Santo? Muito bem. Vamos a isso então. Tudo bem. Repare, e Ele só vai revelar ao predestinado. 
Exactamente, “Todos os que o Pai Me deu virão, e ninguém pode vir a não ser que o Pai Mo dê primeiro.”
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Veja aqueles sacerdotes a dizer, “Este homem é Belzebu. É um vidente. É um demónio.”154

E aquela mulher a andar ali que vivia com seis maridos. Ela tinha vivido com cinco e tinha o sexto 
então, e Jesus disse, “Vai buscar o teu marido e vem cá.”

Ela disse, “Não tenho marido.”

Disse, “Sim, tiveste seis. Tiveste cinco, e aquele com quem estás a viver agora não é teu marido.”

Ela disse, “Senhor…” O quê? Essa luz atingiu essa semente.

Quando atingiu aqueles sacerdotes, eles disseram, “Este homem é um vidente,” veja. Não tinha vida 
ali, híbrido. Chegaram até à organização, mas morreram a partir daí.

Mas esta mulher não é híbrida.155
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Ela disse, “Senhor, vejo…” Consigo ver os seus grandes olhos bonitos a brilhar assim, lágrimas a 
correr pela sua face. “Senhor, vejo que és profeta. Estou à espera de um Messias, e quando esse 
Messias vier, Ele fará esta coisa. Ele vai-nos dizer estas coisas.”

Ele disse, “Eu sou Ele.”

“Oh Senhor…” Ela largou o seu cântaro. “Aqui está Ele! Vinde ver um homem que me disse as 
coisas…” Que foi isto? Essa luz atingiu essa semente. Essa vida estava lá. Surgiu.

Hoje é a mesma coisa.

Mas o teólogo dirá, “Agora, espere um minuto. Vou descobrir se tal e tal… se o Pastor Moddy disse 
ou… O que é que o Pastor Moody tem a ver com isto, hoje? O Pastor Moody viveu no seu dia, mas não 
agora. Claro que não, Lutero viveu no seu dia, mas não no dia de Wesley. Wesley viveu no seu dia, não 
no dia de Pentecostes. O Pentecostes viveu no seu dia, mas já foi há muito tempo, nesta hora. Estamos 
na última hora. Claro. As suas organizações e os seus escrúpulos provam que não está lá. A Palavra 
nunca foi correctamente vindicada, só na sua força. Sementes, denominações… eles fazem as 
denominações e depois colocam essas sementes de figueira-brava com esse trigo genuíno - morreu. A 
colheita foi para a figueira-brava. Certo. Salsaparrilhas e urtigas (vê?), voltou a isso; morreu. Depois 
eles araram o campo novamente e começaram de novo, plantaram verdadeiras sementes e algumas 
delas cresceram, isto sufocava-as.
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Mas então, Deus disse nos últimos dias que Ele ia trazer um povo lavado no Seu sangue. E foram 
predestinados a estar lá; eles têm de estar lá. Deus disse que sim. E iria revelar… E o próprio sinal que 
eu vou - Malaquias 4 e o que ele faria - restaurar de volta, trazer de volta nos últimos dias estas 
grandes coisas que Ele prometeu. Ele ia trazer a revelação. O que tem ele de fazer? (Malaquias 4?) Era 
trazer de volta a fé dos pais para os filhos, veja. Está certo - para trazer essa mesma coisa, a mesma 
coluna de fogo à cena; os mesmos sinais, os mesmos prodígios, o mesmo Jesus: fazendo Dele o mesmo, 
pregando o mesmo sobre Ele, vindicando-O como o mesmo ontem, hoje, e eternamente. “Eu restituirei” 
diz o Senhor, “todos os anos que o verme Metodista, e o pulgão, e o Baptista e o Católico, e todos 
esses vermes comeram essa fé até se tornar um toco denominacional onde não restam sementes. Mas 
eu restituirei novamente,” diz o Senhor, “todos os anos…” O quê? - “todos os sinais e maravilhas que eles 
abandonaram. Eu levarei de volta a essa árvore original novamente, e eu restituirei,” diz o Senhor. Esse 
profeta era um profeta vindicado. As suas palavras têm de acontecer. Amém.

157

O Espírito Santo é quem revela a revelação divina de Cristo e assim tem sido em todas as eras. 
Lembre-se, todas as eras! A quem veio a Palavra do Senhor? - só ao profeta. Certo. Está certo? E o 
profeta tinha de ser primeiro vindicado. Não era por dizer que era profeta - porque ele nascia um profeta 
e provava ser um profeta, e tudo o que ele dizia estava exactamente na Palavra e acontecia, depois 
tudo o resto era deixado, veja. Era… A Palavra do Senhor só vinha pelo Espírito Santo. A Bíblia disse, 
“Os homens antigamente, movidos pelo Espírito Santo (vê?) escreveram a Palavra.”

158

Veja, João Baptista nunca teria conhecido Jesus se não fosse o Espírito Santo a apontá-Lo. Está 
certo? João Baptista, esse grande profeta que se levantou e disse, “Está um entre nós agora. Está um 
homem comum aqui algures; esse é o Cordeiro de Deus.” João disse isso, “Eu testifiquei - eu testifico, eu 
vi o Espírito de Deus (o Espírito Santo) descer do céu como uma pomba, e veio sobre Ele e uma voz 
disse, «Este é o meu Filho amado em quem me comprazo.»” O que foi aquilo? O Espírito Santo disse, “Eu 
vou apontá-Lo.”

159

É a única forma em que O vai conhecer hoje; a única forma em que vai receber a tripla revelação de 
Deus é pelo Espírito Santo… E a única forma em que pode ser, é se você for predestinado a ver. Se não 
for, nunca vai ver. Se não for predestinado a ver, nunca vai ver, porque essa luz pode brilhar e você 
afasta-se e faz troça disso e refuta-a através de alguma concepção intelectual quando o próprio Deus 
Se está a manifestar e a provar, veja. Mas, se não for para você ver, não vai ver.

160

Deus nunca disse, “Vou escolher este, escolher aquele,” Mas Ele sabia pela Sua… a razão por que Ele 
pôde predestinar é porque Ele é infinito e Ele sabe… Ele é infinito, assim por isso Ele sabia tudo. Ele 
conhecia esse final; Ele podia dizer o final desde o princípio. Ele é Deus. Se Ele não conseguir fazer isso, 
Ele não é Deus. Sim, senhor. Ele é infinito. Muito bem.

161

João nunca O teria conhecido (não, senhor) se o Espírito Santo não tivesse apontado. Vê como 
Deus esconde o Seu mistério aos muito bem-educados e tudo? Veja, cada uma daquelas pessoas a 
dizer… e a simplicidade revela a quem Ele predestinou para ver. Veja aí. Os outros ao lado e nunca viram 
sequer a pomba. Nunca ouviram nenhuma voz. Porque foi apenas enviada àquela semente predestinada. 
“Predestinada?” Claro que era predestinada. Ora, Isaías, 712 anos antes de Ele nascer, no Espírito, 
levantou-se acima destes sentidos humanos e disse, “Há a voz do que clama no deserto, «Preparai o 
caminho do Senhor e fazei a sua…»” Então se Isaías viu isso, Malaquias não podia ver a mesma coisa? O 
último profeta  predestinado  a  selar  todos  os  profetas  do  Velho  Testamento  com esse  principal  -  esse
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grande profeta ali no final da era, veja.

Você diz, “Ele é predestinado?” Claro que era. Malaquias viu, também.163

Jesus disse, “Se podeis receber, este é aquele de quem foi falado, «Envio o meu mensageiro diante 
da minha face (Malaquias 3) a preparar o caminho perante mim,»” veja. Claro que ele era predestinado a 
ver essa mensagem. Não admira que ele pudesse olhar e ver essa pomba a descer, essa luz que estava 
no deserto com Israel, a vir, a descer. O próprio Deus a dizer, “Este é o meu Filho amado em quem me 
comprazo habitar.” Deus e o homem a tornar-se um. “Eu testifico,” disse João, “eu O vi, o unigénito do 
Pai. Sou testemunha.” Amém!

Aí tem. Simplicidade. Com um velho pregador… O seu pai era um grande teólogo, você sabe. Ele veio 
de uma escola. Parecia que ele ia voltar à denominação do seu pai. Não teria sido a vontade de Deus.

Quando Deus lhe tocou no seu nascimento lá… e ele recebeu o Espírito Santo três meses antes de 
ele nascer. Sim, senhor. Quando Maria foi lá e o pequeno João tinha seis meses no ventre de sua mãe e 
nem sequer - os seus músculos ainda não se tinham movido, e Maria estava com medo. Os pequenos 
músculos estavam a crescer, mas ela não conseguia sentir vida - Isabel, a sua mãe, melhor dizendo. E 
quando Maria veio e a agarrou e a abraçou, pôs os braços - pôs as mãos sobre ela… É isso! “Deus falou-
me e eu vou ter um bebé, também.”

164

“Tu e o José casaram-se?”

“Não!”

“Maria, como é possível?”

“O Espírito Santo fez sombra sobre mim e será criado em mim. E eu o chamarei Jesus. Ele será o 
Filho de Deus.”

E mal foi falada aquela palavra Jesus, o pequeno João começou a saltar e a gritar, a saltar no ventre 
de sua mãe. Ela disse, “Bendito seja o Senhor Deus, pois de onde vem a mãe do meu Senhor.” A mãe do 
meu Senhor! Oh bem! “De onde vem a mãe do meu Senhor, pois mal chegou a tua saudação aos meus 
ouvidos, o meu bebé saltou de alegria no ventre.”

Não admira que ele não quisesse nenhum seminário! Algo para o doutrinar nalguma coisa ou assim! 
Ele tinha um trabalho importante. Ele era um homem do deserto. Foi para o deserto e esperou. Deus 
disse-lhe lá, disse, “Agora…” e revelou-lhe. (Oh, aí está a sua revelação novamente!) “E vou-te dizer 
quem Ele é. Tu és um profeta. A Palavra é para ti. Tu sabes quem tu és. Tu tens de vir.” Isso responde 
às perguntas do Domingo passado, veja. “Tu sabes quem és, João. Fica quieto. Não digas nada. Vai lá e 
quando vires este, haverá um sinal do céu como uma luz; uma pomba vai descer. Será Ele quando O 
vires.”

165

Foi por isso que quando Jesus saiu da água, João olhou e viu aquela pomba descer, ele disse, “Eis o 
Cordeiro de Deus! Aí está Ele! É Ele que vai tirar o pecado do mundo!”
166

Jesus entrou logo na água com ele. Os dois olhos de João encontraram-se com os dois olhos de 
Jesus. (Eles eram primos de segundo grau pela carne. Maria e Isabel eram primas de primeiro grau.) Os 
seus olhos encontraram-se. Ali estava Deus e o Seu profeta (amém) ali. João disse, “Eu careço de ser 
baptizado por Ti. Por que vens Tu a mim?”

Jesus disse, “Deixa que seja assim por agora, mas lembra-te, assim nos convém cumprir toda a 
justiça.”

Por que será que João fez isso? Porque Ele era o sacrifício (João era um profeta; ele sabia), e o 
sacrifício tem de ser lavado antes de ser apresentado. Oh, e ele permitiu, e baptizou-O. E quando o fez, 
eis que os céus se abriram. Oh bem! E aquela pomba desceu sobre Ele e uma voz disse, “Este é o meu 
Filho amado, em quem me comprazo habitar.” King James [Tradução Inglesa da Bíblia- Trad.] coloca “em 
quem me comprazo habitar,” assim é da forma que quiser pôr - a mesma coisa). Habitar, ou “Este é o 
meu Filho amado em quem me comprazo habitar.” - (ou para habitar, como quiser - a mesma coisa). 
Muito bem. Vemos então que lhe foi revelado. Os outros ali não ouviram nada. Só o Espírito Santo 
revela.

167

O mesmo quando Ele Se revela a Paulo, outra semente predestinada. Paulo ia… Ele podia ter dito, 
“Se eu apanhar aquele grupo, vou destruí-los, porque eu sou o Dr. Saulo. Eu aprendi com Gamaliel. (Eu 
vim da Escola Bíblica de Moody, ou de outra qualquer, veja). Eu sou um erudito. Eu sei do que estou a 
falar. Vou destruir aquele grupo de fanáticos religiosos. Digo-lhe, grande pai santo, dê-me permissão 
para ir lá e vou prender aqueles barulhentos todos ali. Toda esta coisa de cura divina, vamos parar 
aquilo.” Pôs no bolso e disse, “Vou a caminho.” E naquele dia… Bem! Por volta das onze horas da manhã, 
uma luz brilhou na sua face e ele caiu por terra.

168
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Porquê? Ele era uma semente predestinada. Deus disse, “Eu o escolhi. E vou-lhe mostrar as grandes 
coisas que ele vai sofrer por amor do meu nome. Vou enviá-lo aos Gentios e vou envergonhá-lo de todas 
as formas em que ele puder ser envergonhado, mas no entanto ele vai dar testemunho do meu nome.”

169

Paulo foi lá até que todas as coisas eclesiásticas saíram dele (lá na parte de trás do deserto durante 
três anos e meio - lá na Arábia) - até que ele aprendeu a Palavra e a Palavra se tornou nele e ele se 
tornou um prisioneiro. Aqui vem ele de volta em cadeias de amor. “Toda a minha experiência de seminário 
desapareceu! Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. (Amém!) Filémon, meu irmão, sou um prisioneiro de 
Jesus Cristo. Só consigo dizer e falar o que Ele me diz.”

Deus precisa de prisioneiros hoje que se prendam à Sua vontade - à Sua Palavra. Paulo era isso. 
Não importava a intelectualidade que ele tivesse aprendido, ele conhecia Deus pela revelação. Sim, 
senhor. A intelectualidade saiu de cena lá quando veio a revelação. Sobre a rocha, está edificada a 
igreja. Sim, senhor.

170

Repare, ele era uma semente predestinada. Só o Espírito Santo lhe mostra quem Ele é. Não há 
homem algum… eles vão arranjar o Pai, Filho, e Espírito Santo, e tudo o resto disso, veja. Mas o Espírito 
Santo vai revelá-Lo como o Senhor Deus do céu manifestado, que é Ele (oh!).

Agora repare: nem profetas, nem reis, nada, mas aqui pela primeira vez, Deus estava revelado em 
Cristo na plenitude da Divindade corporalmente em carne humana. Essa é a revelação. Oh bem! Vou 
cantar um verso, agora.

171

Nações estão a desmoronar; Israel está a acordar; (Está?)
Os sinais que os profetas predisseram;
Os dias dos Gentios (a igreja na denominação) estão numerados,
Com horrores sobrecarregados,
Volta, ó disperso, aos teus.

(Você foi expulso deles).

O dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo;

Todas as piadas de Hollywood não escondem isso. Como um rapaz a assobiar, ao passar por um 
cemitério à noite.

Sede cheios do Espírito, as lâmpadas preparadas e prontas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.
Falsos profetas estão a mentir; A Palavra de Deus estão a negar,
Que Jesus o Cristo é nosso Deus; (Está certo).
Esta geração rejeita a revelação de Deus,
Mas estamos a caminhar por onde os apóstolos andaram.

O dia da redenção está próximo;
Os corações dos homens tremem de medo;
Sede cheios do Espírito, as lâmpadas preparadas e prontas;
Olhai, a vossa redenção está próxima.

Receba a revelação, Irmão. Esta geração está a rejeitar a revelação de Deus, veja. Os falsos 
profetas estão a fazer isso. Pelos seus frutos os conhecereis. São híbridos. Foram criados numa 
organização em vez da Palavra de Deus, a revelação de Deus a revelar-Se por Cristo, que é a Palavra.

172

Oh, bem!

Podíamos parar aqui, mas se… vou pegar nisto novamente quando voltar, se quiserem, e eu… 
Querem continuar? É convosco… só um pouco… vou-me apressar, assim, mas vou levar tempo para que… 
Têm algum tempo depois disto para descansar. Muito bem.

173

O mesmo. Veja essa semente predestinada - só o Espírito Santo lhe mostra quem Ele é - nem 
profetas nem reis… E aqui Deus está manifestado em carne. Aqui está a plenitude. Ele está 
completamente revelado e conhecido para o mundo. Oh bem!

174

Veja o Monte da Transfiguração, quando o testemunho do próprio Deus… “Este é o meu Filho amado. 
A Ele ouvi.” Ali estava Moisés a representar a lei. Ali estava Elias a representar os profetas. Mas eles 
passaram e Ele disse, “Este é o meu Filho amado; ouvi-O.” Ali estavam três representados: a lei, os 
profetas e Cristo. E Ele disse, “É Ele.” Deus completamente… Não manifestado nos profetas, não 
manifestado pela lei, mas manifestado em Cristo. É Ele.

Cristo tem misericórdia. A lei coloca-o na prisão, mas não o consegue tirar de lá. Os profetas são a175
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justiça de Deus para o condenar e para o matar por isso. Está certo. Mas Jesus era o amor de Deus e a 
revelação para dar a conhecer a uma semente predestinada que Ele o chamou. “É Ele; ouvi-O.” Não, a 
plenitude da Divindade é conhecida. Este segredo do mistério está agora revelado, que Deus está 
manifestado. Deus e o homem tornam-se um só. O homem ungido, Cristo. O que significa Cristo? O 
ungido. O ungido que foi ungido com a plenitude da Divindade corporalmente. Oh bem! Como é que as 
pessoas podem duvidar?

Onde antes Moisés O teve parcialmente; David O teve parcialmente (oh bem!), mas aqui está Ele 
manifestado na plenitude: Deidade, de pé na terra - Deus, na Sua plenitude para morrer pelo pecado do 
povo para que Ele pudesse trazer a Sua igreja até uma vida santificada, para que Ele pudesse ter a 
preeminência em plenitude na Sua igreja para manifestar toda a promessa nestes últimos dias que Ele 
prometeu para os últimos dias, veja. O que era… Ouça agora. Está… Preste atenção por um pouco 
agora.

176

Observe.

Por que foi Jesus manifestado? - para mostrar Deus. Ele era Deus; Ele tinha de ser. Nenhum homem 
podia morrer. Nenhum profeta podia morrer. Ele era Deus. Ele era o Deus dos profetas. Ele era os 
profetas. Ele era os reis. Ele era a história. Ele era aquele que estava para vir; Aquele que era, que é, e 
que há-de ser hoje. O mesmo ontem, hoje, e eternamente. Ele foi manifestado por esse propósito. E 
através desse propósito Ele alcançou uma igreja, para que Ele, a plenitude de Deus pudesse fazer com 
que toda a promessa da Palavra de Deus acontecesse nestes últimos dias quando Ele obtém a 
preeminência (a preeminência na igreja), a posição, o Seu lugar na igreja. Jesus disse, “Aquele que crê 
em Mim, as obras que eu faço as fará também, e mais que estas fará, porque eu vou para meu Pai,” 
veja. Era esse o Seu propósito. Aí estava a manifestação.

177

E agora hoje, Ele quer obter alguém que possa ver assim, que permitam que a Palavra…

Veja, Jesus viu, nasceu de forma perfeita para o dia, até que Deus expressou todos os movimentos 
que tinha feito. Ele era a revelação de Deus - Deus revelado.
178

Agora Ele santificou uma igreja com o Seu Espírito e com o Seu sangue, para que Ele pudesse fazer 
com que todas as promessas fossem reveladas neste último dia.
179

Agora, Ele podia voltar e pegar no que estes homens deixaram aqui nos últimos dias e pelo Seu 
Espírito Santo revelar todo o mistério dos sete selos, veja. Ele está a expressar-Se. É esse o Seu 
propósito. Foi por isso que Ele morreu. Essa é a segunda parte da Sua tripla manifestação. Primeiro, 
expressar-Se em Cristo e depois expressar-Se à igreja, e a mesma coisa - Cristo era a Palavra. E a 
igreja torna-se a Palavra quando permite que a Palavra vá por eles. Mas quando eles aceitam a 
denominação híbrida, como pode a Palavra ir por aí? Se está ligado à terra, então provoca um curto-
circuito e rebenta um fusível, veja. Mas quando a corrente passa livremente (a Palavra de Deus), 
expressa-se. “As obras que eu faço vós as fareis também.” E nos últimos dias acontecerá, “Eis que vos 
envio Elias, o profeta, e ele converterá os corações dos filhos de volta à fé dos pais.”

E aí, haveria um tempo em que Ele Se podia expressar na plenitude da Sua Divindade (deidade) 
através da Sua igreja - ter a preeminência nesta igreja. Oh, bem! O quê? O homem ungido, agora o povo 
ungido (Oh, bem!) para trazer de volta a noiva ungida e o noivo. Ungido por quê? - ao aceitar o que Eva 
rejeitou (e Adão), voltando com a unção da Palavra, porque Ele disse, “A minha Palavra é Espírito,” veja. 
Ungida com a Palavra. O que Eva rejeitou, Ele volta e nós aceitamos. Veja como essa condição híbrida 
novamente… Exactamente o que ele fez a Eva.

180

Ele disse a Eva, “Não faças isto, e não faças aquilo, não podes fazer isto nem aquilo.”

E Satanás disse, “Oh, sabes…” Mas ela voltou-se e ouviu-o. Mas a Eva nos últimos dias não vai 
fazer isso, porque ela está predestinada a não o fazer. Sim, senhor. Deus vai fazer isso. Ele sabe… Ele 
vai ter… Ele disse que a Sua igreja estará lá sem mancha ou ruga. Ela vai estar ali no Seu esplendor - a 
Sua Palavra manifestada. Ela será um sinal para o mundo. Ela será um… Ela será algo para o mundo que 
o mundo pode olhar e dizer, “Bem…” O resto do mundo diz, “Ah, ela é uma fanática religiosa. É uma prima 
em segundo grau. Não pertence ao nosso grupo.” Eu sei. Isso é bom. Ela pertence a este grupo aqui.

181

Um homem disse-me no outro dia (de pé a falar) - ele disse, “Bem, a que denominação pertence?”182

Eu disse, “Nenhuma.”

“O quê?”

“Nenhuma,” disse eu, “pertenço a um reino.”

“Bem, como se junta a isso?”
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“Não se junta; nasce-se nisso.”

“Que reino é esse?”

Eu disse, “O corpo místico de Jesus Cristo. Por um Espírito somos baptizados neste corpo - nascidos 
do Seu Espírito, então pertencemos a um reino. E as nossas vidas não são Americanas; não somos 
Alemães; não somos nada; somos Cristãos. Estamos firmados e andamos no Espírito, um escravo do 
amor (das coisas do mundo) e vendemos os nossos direitos para o mundo e compramos esta pérola de 
grande preço e andamos e deixamos que o Espírito Santo se manifeste. A Sua verdadeira igreja é isto. É 
o que você é, ou o que eu sou, se nos deixarmos ir e se servirmos a Deus pela Sua Palavra e não pelo 
que algum credo diz.

Repare, o homem ungido, Cristo aqui (Ó Deus!) é conhecido. Mas veja agora. Mas agora… Porquê? - 
Ele tem a preeminência. Deus, completamente manifestado em Jesus Cristo. O grande segredo de Deus 
da Sua revelação, esta grande luz da revelação sempre cegou a sabedoria deste mundo.

183

Nos dias de Jesus Cristo (quando Ele estava aqui na terra) tinha-os cegado. Eles diziam, “Ora, tu te 
fazes Deus! Tu te fazes igual a Deus!” Ele não era apenas igual a Deus, Ele era o próprio Deus. Veja, eles 
não entendem.

E a propósito, alguns de vocês podem…

eu ouvi incrédulos uma vez a dizer-me que Jesus nunca disse que Ele era o Filho de Deus. Claro que 
disse. Certamente que disse. Não conhecem a vossa Bíblia.
184

O que disse Ele à mulher no poço? Vê? O que lhe disse Ele?

“Eu sei que o Messias vem, e quando vier Ele fará estas coisas.”

Ele disse, “Eu sou, aquele que fala contigo” - e a Paulo e a outros.

Repare. Mas agora, a igreja tem a preeminência.

O grande segredo de Deus sempre cegou a sabedoria do mundo. Não conseguem entender. Não 
entendem. Satanás não entende. Nenhum dos outros entende, mas só aqueles que estão predestinados 
a entender - como Deus e Cristo são um. Eles fazem Dele sempre três, veja. Claro que vão fazer.

185

Repare. A seguir - em segundo lugar, o Cristo manifestado em si, a esperança da glória. Esse grande 
Deus manifestado em Cristo, agora Cristo manifestado em si. Vamos apressar-nos.
186

Veja! O que antes era o grande segredo de Deus, o grande segredo misterioso na Sua mente, agora 
está colocado nos corações do crente, que é o corpo de Cristo. O que antes era o grande segredo de 
Deus na Sua mente antes da fundação do mundo está agora manifestado. Pensem nisso, amigos! Oh, 
tenho a certeza que não entendemos. Bem, não consigo ver da forma que devia, e tenho a certeza que 
vocês não vêem, vejam.

Mas o grande mistério de Deus, o que o Deus eterno tinha como um mistério, foi agora revelado em 
Jesus Cristo, depois foi dado à Sua igreja. O que antes estava na mente de Deus está agora no corpo 
de Cristo. Jesus em amor para com a igreja, a Sua noiva, a segredar-lhe. Você sabe como conta as 
coisas à sua esposa, você sabe - à menina com quem se vai casar. Você ama-a de tal forma, que lhe 
conta os segredos e chega-a para junto de si e diz-lhe “amo-te” e tudo o resto. Sabe como é.

187

É o que Deus - Cristo está a fazer com a igreja, veja. Está a dar-lhe a conhecer os segredos - só os 
segredos. Não é como estas namoradeiras; estou a falar da esposa Dele, veja. Muito bem. Agora veja. 
Não!

188

Repare, ao ter a revelação do Seu segredo deu-lhes a conhecer pela Sua graça, como a graça de 
Deus… As pessoas, eu sei. Espero que não achem que isto parece pessoal para um grupo de pessoas, ou 
isto, ou aquilo, mas o segredo que Deus está a partilhar com toda a igreja - se o recebessem, veja. Não 
quer dizer que sou eu ou só você; quer dizer que é a igreja, a que Ele está a tentar chegar. E você diz, 
“Bem, por que não o recebem?” Eles não conseguem receber. Ele disse mais uma vez… Ele disse estas 
coisas. E como podiam? Porque Isaías disse que eles não conseguem ver, veja. E Ele sempre disse…

O profeta Paulo disse, “Nos últimos dias as pessoas seriam obstinadas, orgulhosas, mais amigas dos 
deleites do que amigas de Deus; irreconciliáveis, caluniadoras, incontinentes e sem amor para com os 
bons.” Obstinadas, orgulhosas (vê?), tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela; dos tais 
afastai-vos porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres 
néscias levadas de várias concupiscências, com calções e cabelo cortado e tudo o resto - levadas de 
várias concupiscências. E dizendo, “Está tudo bem. Ah, eles são malucos ali. Não prestem…” Vê? Nunca 
conseguem chegar ao conhecimento da verdade.

189



28Cristo É O Mistério De Deus Revelado

E estes homens resistiram como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Capazes de produzir uma igreja 
e de produzir um grupo de pessoas tal como… Mas o seu desvario será manifesto quando Jesus tomar a 
Sua noiva e a colocar aqui e disser, “É ela,” e lá vai Ele com ela. Certo. O seu desvario será manifesto.

Veja. Tendo a revelação deste segredo dado a conhecer a eles pela Sua graça. Veja, quando esta 
grande revelação - este mistério revelado lhe é dado a conhecer, então você renuncia a todas as coisas 
do mundo.
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Agora, vou voltar atrás novamente. Posso dizê-lo; estou a apontar para isso - a fita diz isso. E para 
esses que estão por todo… Esta fita vai por todo o mundo, veja. Vocês mulheres que afirmam ter o 
baptismo do Espírito Santo e não têm a ousadia de deixar crescer o seu cabelo quando a Bíblia condena 
e disse que uma mulher - um homem tem o direito de a deixar por divórcio se ela cortar o seu cabelo - 
honrado perante Deus a fazer isso! A Bíblia diz que se ela cortar o seu cabelo, ela desonra a sua cabeça 
e é comum… sabe como é uma coisa vulgar para uma mulher orar sequer com o seu cabelo cortado, 
veja. Usar calções e estas calças e assim. A Bíblia disse que qualquer mulher que… “Oh…” você diz… que 
usar uma veste que pertença a um homem, é uma abominação para Deus - imundo, sujo, como uma 
velha casa de banho fedorenta, veja. Oh bem! A imundície nas narinas de Deus! E depois você tenta 
orar ou oferecer orações numa condição assim! Deus recusa e rejeita. Está certo.

“Bem,” diz você, “agora espere um minuto, Irmão Branham, está a falar do Velho Testamento.” Ele é 
o mesmo ontem, hoje, e eternamente. É a completa revelação de Deus. Se Deus chega a dizer alguma 
coisa, Ele nunca pode mudar. Ele sempre magnifica, não muda. A lei foi magnificada, não mudada - 
magnificada.

191

“Todo aquele que cometer adultério será culpado de morte, mas todo aquele (agora magnificado) 
que olhar para uma mulher para a desejar…” Ele nunca mudou o mandamento, Ele magnificou-o. 
“Lembrem o dia de Sábado; mantenham-no santo.” Um dia da semana - agora Ele magnificou-o.

O descanço vem por manter o Espírito de Deus. “Mandamento sobre mandamento, e linha sobre 
linha, um pouco aqui e um pouco ali; apegai-vos ao que é bom, porque por lábios estranhos e por outras 
línguas falarei a este povo.” E esse é o descanso. Esse é o refrigério da presença do Senhor. E no 
entanto eles não iam ouvir e abanavam a cabeça e afastavam-se para as suas denominações. Este é o 
refrigério (vê?) - magnificar o dia de Sábado - para vocês Sabatistas e assim por diante. Oh bem! Ele 
não muda; Ele magnifica. O inferno alargou as portas para os receber.

Agora, consegue ver agora, a mensagem do tempo do fim - porque é rejeitada. Consegue. Agora, 
nenhuma denominação, mas a revelação do Seu mistério, veja. Nenhuma denominação, é a revelação. 
Deus não é conhecido pela denominação. É conhecido pela revelação.
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Veja, Deus no Seu corpo - Cristo, e Cristo no Seu corpo - a noiva. Oh bem! Deus manifestado em 
Cristo; Cristo manifestado na noiva. E como Deus tirou a mulher do corpo de Adão e ela caiu, então 
Deus tirou do corpo de Cristo a Sua carne, o Seu corpo, que é a Sua Palavra e está a produzir uma 
noiva que não vai cair pelo credo denominacional. Não, senhor. Mas ela está de volta com a pura Palavra 
de Deus não adulterada sendo manifestada. Espero que todo o homem que ouça esta fita e toda a 
mulher entendam, veja. Ela é a segunda Eva, mas não está a romper e a estragar as suas saias de 
pureza e de santidade para com o seu marido. Ela vai permanecer com esta Palavra sem se importar com 
o que alguém diga. Podem ter todos os movimentos ecuménicos que quiserem e todas as afiliações.

E vão provocar em breve uma perseguição e vão calar todas as igrejas. Vê-se isso. E as igrejas 
como esta que não são uma denominação, vão usá-las para armazéns então. E se algum homem for e 
fizer uma oração por alguém que não pertença ao movimento ecuménico, será morto ali mesmo. Já está. 
Esse ministro Luterano, o principal, disse isso. Já está aqui. Pode ler aqui mesmo na sua revista. Está 
certo.
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O que eles dizem não faz diferença, essa igreja permanecerá verdadeira nesta luz. Ela já provou isso 
lá atrás e vai fazê-lo novamente perante tudo. É a Palavra de Deus. E todos os movimentos ecuménicos 
e tudo o resto desaparecerão. Ela estará lá sem mancha nem ruga. Certo. Estará lá.

Repare, Deus manifestou-Se no Seu corpo - Cristo. Agora, vê a bela coisa tripla? Cristo no Seu 
corpo - a igreja, a vindicar a Sua Palavra prometida como Deus fez por Cristo. “Quem Me pode condenar 
de pecado? Se eu não faço as obras do Pai, então onde falhei? Agora vocês dizem que fazem, as 
denominações, mostrai-Me agora. Mostrai-Me onde eu falhei em ser o Messias. Mostrai onde eu falhei 
num sinal que Deus disse que o Messias faria, em que eu não tenha cumprido o que Ele disse,” veja. 
Deus no Seu corpo.
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Agora Cristo… “As obras que eu faço vós as fareis também.” Veja, o mesmo Deus, veja. “As obras 
que eu faço vós as fareis também, mais do que estas, porque eu vou para o meu Pai.” A igreja viverá um 
pouco  mais,  veja.  A  vindicar  a  Sua  Palavra  prometida  enquanto  Deus  operava  as  Suas  promessas  no
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corpo de Cristo, assim Cristo está a fazer as Suas mesmas obras no corpo de Cristo - a igreja, veja. 
Agora, a dar a conhecer o Seu mistério à Sua árvore-noiva no último dia, a produzir os frutos que 
estavam na árvore no princípio.

Veja, brota um ramo da árvore - Um Luterano. O que fez? Quando a árvore começou a crescer, aqui 
vem o fruto com ela. O que aconteceu? - denominaram-se. Então vem o podador (o Pai, o lavrador) e 
corta-o, diz, “Está morto.” Aí vem o Wesleyano; cresceu bem. O que fez? O fruto voltou à árvore 
novamente, por isso Ele cortou o ramo - está morto.
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Mostre-me uma igreja… quero saber. Tenho trinta e três anos de história da igreja. Mostre-me uma 
vez, um lugar, em que alguma igreja se tenha organizado que não morresse ali mesmo. Mostre-me um 
lugar em que tenha ressurgido para além dos números e assim - não um reavivamento, veja. Não está lá. 
Não até que ela desapareça.

Então o que fez o lavrador? - veio e podou-a, veja. Produziu fruto denominacional (limões numa 
laranjeira), por isso Ele podou-a (vê?), gerou, continuou… Mas onde está o coração da árvore? - bem no 
centro. E Ele podou-as todas, até que mesmo no topo… Ele tem uma semente aqui na raiz. Como uma 
árvore que está plantada junto a ribeiros de água (aquele que toma as leis de Deus e o amor no seu 
coração) - e ele será como uma árvore (Salmos 1) plantada junto a ribeiros de água; as suas folhas não 
se secarão; na sua época produzirá o seu fruto. E aqui está… E onde é que o fruto é colhido 
rapidamente? - no topo da árvore. Porquê? A luz bate nele. Amém! Está certo. E mesmo no topo da 
árvore nestes últimos dias, Ele está a produzir uma árvore-noiva.

197

Agora lembre-se, Ele é essa árvore da vida contrária à semente da serpente, veja. Ele é essa 
semente, a semente da mulher, a árvore da vida no jardim. E a não ser que com as suas mãos movam 
esta árvore, eles vão comer dessa árvore e viver para sempre. E Ele é a única árvore de onde se pode 
comer para se viver para sempre. A Sua Palavra é vida. E isso seria a Palavra então (a Palavra de Deus 
que Eva rejeitou no Jardim do Éden) - então aqui está Cristo a Palavra, manifestado. E quando Ele veio 
à terra, Ele era a árvore da vida. Crê nisso? E Roma, que fizeram eles? Ele teve de ser cortado. E foi 
colocado num madeiro da vergonha (“maldito aquele que é pendurado num madeiro”), tornou-se uma 
maldição para a raça humana. E agora por isso, Ele produz uma árvore-noiva, que será a árvore da vida 
restaurada para Ele como marido e esposa no Jardim do Éden. Oh, glória a Deus! Pela mesma Palavra e o 
mesmo Deus manifestado como marido e esposa. A mesma árvore-noiva novamente (repare) dando a 
conhecer.
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Agora, bem, há tanto aqui, podíamos continuar. Repare, a árvore de Cristo, o corpo no Jardim, a dar 
agora - a dar a conhecer o Seu mistério a esta árvore-noiva (veja) redimida por Cristo, o segundo Adão 
(crê que era?), voltando a casa ao Éden com a Sua esposa caída - redimida de volta a casa novamente. 
Isso é Cristo e a igreja hoje - a tomar de volta a Sua esposa. Vê agora o triplo mistério? Deus 
manifestado em Cristo; Cristo manifestado na igreja; tudo reunido para trazer de volta o Adão e Eva 
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originais novamente - homem e mulher, que são um, feitos do mesmo sangue e do mesmo Espírito e tudo 
o resto.

A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Esse é o baptismo do 
Espírito Santo que nos baptiza no Seu corpo, que só reconhece o Seu corpo, a Sua carne, a Sua 
Palavra. A denominação nunca vai tocar nisso; é uma revelação. Ela sabe isso. Tal como Eva sabia, mas 
caiu; mas esta sabe e não vai cair. Está ordenada! Aleluia! Está ordenada a não cair. Ela não vai falhar. 
Está predestinada. “Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputará pecado.” Vocês ministros 
sabem do que eu estou a falar quando… algumas dezenas aqui sentados, vejam. “Bem-aventurado o 
homem a quem Deus não imputará pecado” - David.
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Repare, a redimir com ele; a ir para o lar, de volta à vida eterna num corpo humano, a comer, a 
beber, a viver para sempre. Isaías disse, “Edificarão casas e habitarão nelas, plantarão vinhas e comerão 
do seu fruto.” Não vão construir e outro tomar. Os filhos não vão ficar com elas, mas estarão lá com a 
sua descendência. Ele vai construir e permanecer lá. Amém. Ele não constrói e outro come; Ele constrói 
e come. Amém! O que é isso? A Sua noiva a voltar com Ele, redimidos de volta ao Adão e Eva 
novamente. Porque a morte foi deixada para trás. Eles olham para a cruz e vêm que a morte foi paga. E 
agora pela fé estamos ressuscitados com Ele, assentados em lugares celestiais já agora, olhando para o 
que nos redimiu, esperando pela vinda do marido, para marchar para casa com Ele.
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O triplo propósito de Deus manifestado em Adão e Eva e em todo o profeta e ao longo das eras e Ele 
que há-de vir - Ele que era, Ele que é, e Ele que há-de vir. A manifestação completa - a revelação da 
Palavra de Deus. Adão e Eva de volta a casa novamente - redimidos. Deus a dar-se a conhecer.
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Ali Ele se assentará sobre o trono de David. Está certo? E reinará sobre todas as nações com vara 
de ferro. Haverá uma árvore de cada lado, e toda a nação que entrar, esta cura será - estas folhas 
serão para cura das nações. Os reis a honrarão. Não haverá nada que possa corromper nem nada que lá 
entrar. E o Monte Sião terá uma luz  todo  o  dia  e  toda  a  noite  e  os  redimidos  andarão  nessa  luz!  Oh,
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aleluia!

E pensar que não é uma história mítica; não é nenhuma concepção teológica; é uma revelação de 
Jesus Cristo pela Sua Palavra, que excede em brilho e foi sempre verdade em todas as eras! E é verdade 
nesta era! É verdade aqui agora. É verdade comigo. É verdade consigo e com todo o homem e com toda 
a mulher que tenha esta revelação. Amém.

E veja, Deus mesmo a dar-Se a conhecer e a pulsar através da vida que você é um prisioneiro Dele 
agora. Você é um prisioneiro do Seu amor. O mundo pode rir, fazer troça e dizer, “Sai daí.” Você podia ir, 
mas é um prisioneiro. As outras mulheres podem agir como Hollywood, mas você não; você é uma 
prisioneira. Amém. Você é um prisioneiro de Cristo. Os outros homens podem fumar e beber e fazer 
barulho se quiserem e chamar-se Cristãos, diáconos e até pregadores, mas você não; você é um 
prisioneiro. Você é um prisioneiro da Palavra. Sim, senhor. Sim, senhor.
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Dando a conhecer o Seu mistério à Sua árvore-noiva, redimida por Cristo, o segundo Adão; voltando 
a casa para ser restaurado ao Éden original; livre da morte, da doença, da tristeza, da vergonha; 
voltando com vida eterna. Então… Ouça. Tantas pessoas têm uma ideia errada. Converter pessoas ao 
Cristianismo e às suas regras não é a intenção de Deus, de todo.
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Você diz, “Nós convertemos pessoas ao Cristianismo pelas suas regras.”

Não é isso.

“Bem, eles não devem beber; não devem mentir.”

Sabe que os Muçulmanos podem ter mais brilho do que vocês. Sabe que os pagãos em África 
(aqueles homens negros) - eles têm leis entre as suas tribos que vão ter mais impacto do que qualquer 
coisa que possa produzir no Cristianismo.

Ora, eu fui àquela tribo dos Songhai [grupo étnico da África Ocidental - Trad.] lá. Se uma jovem não 
estiver casada a uma certa idade, ela tem de deixar a tribo, remover as pinturas tribais. Vai para uma 
certa cidade; é apenas uma trabalhadora. E se ela… Antes de ela casar, tem de ser testada a sua 
virgindade. Se for culpada de cometer adultério com algum homem, tem de dizer quem é e são os dois 
mortos.
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Oh, eles podem ter mais impacto do que estes assim chamados… E se fizesse entre os assim 
chamados Cristãos? Noventa e nove por cento deles morria antes do amanhecer. Está certo. Certo. 
Tanto homens como mulheres. Sabe que é assim.

Ora, você diz, “Bem, eu sou puro!”

“Todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela no seu 
coração.” Então e agora? E você, Irmã, que se apresentou assim a um homem? É tão culpada como se 
tivesse cometido isso.
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“Oh, mas está tudo bem.” O pastor tem medo de dizer isso, porquê? A sua sede denominacional ia 
expulsá-lo se ele entrasse nisso. São híbridos. Não tomam a Palavra. A Palavra disse que é verdade. 
Jesus disse que é verdade e Ele é a cabeça.

Agora repare, Deus a dar-Se a conhecer. Nós não devemos converter pessoas ao Cristianismo por 
um domínio, mas pela revelação de que Cristo em vós como Deus estava em Cristo. Como Deus estava 
em Cristo, Cristo em vós. O que Deus fez em Cristo, Cristo faz em vós. Os sinais que Deus fez em Cristo, 
Cristo faz em vós. Oh, não é belo? Oh bem! Gosto disso.
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Jesus disse naquele dia (que é este dia) - naquele dia (quando esta revelação for conhecida) 
sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em Mim, eu em vós e vós em Mim - quando a revelação for 
manifestada. Naquele dia, sabereis que eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, e o Pai está em Mim. 
Então quando surgir a revelação, então sou eu em vós e vós em Mim.

Aí está. Veja a tripla… Para quê? - para trazer de volta. Temos de ser…

Como Jesus era a Palavra de Deus, Ele vindicou o mesmo.

Se Ele não fosse a Palavra, não teria manifestado a Palavra. Ele teria sido um grande teólogo. Esse 
teria sido o verdadeiro Messias de que o mundo estava à espera, veja. Sim, senhor. Ele teria sido assim. 
É isso que eles procuram hoje: alguém que exceda Billy Graham, ou alguém que seja autoritário para com 
a organização deles, que venha e mostre aos Baptistas que eles não sabem onde estão. Claro. Estão à 
espera disso. Mas a igreja está à procura da humildade e dos sinais do Deus vivo, Cristo.
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Jesus não foi um grande teólogo. Era um homem comum, um filho do carpinteiro (assim chamado), 
veja. Ele andou, mas Deus… Ele disse, “Algum de vós que Me mostre o que a Bíblia diz que eu farei que
210
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não tenha manifestado.”

Assim a igreja pode fazer a mesma coisa hoje. O que Cristo fez, a igreja faz também agora. “Naquele 
dia sabereis que eu estou no Pai e o Pai em Mim, eu em vós e vós em Mim,” veja. Aí está. A marchar 
para Sião. Para onde? - para o reino. “Naquele dia, sabereis que eu estou em vós.”

E veja aqui. Aqui está a beleza… Não quero que percam isto. Agora todos, e vocês na fita, nas 
selvas e onde estiverem a ouvir, ouçam agora. “E como o Pai Me enviou, eu vos envio a vós,” disse 
Jesus, veja. Agora observe, o Pai que O enviou entrou Nele para Se vindicar a Si mesmo, porque Ele era 
a Palavra. E o mesmo Jesus que o envia a si, vai consigo e em si para vindicar o mesmo Deus. “Como o 
Pai Me enviou (e eu vivo pelo Pai), eu vos envio a vós, e vivereis por Mim.” Ele é o quê? - Ele é a 
Palavra. Vós viveis pela Palavra. Oh, como eu gostava de pegar num tema sobre isso e pregar agora por 
algumas horas sobre isso (vê?) - sobre como - sobre isso.
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Repare, repare. E o “Pai que Me enviou” foi com Ele.

O Pai que envia - o Jesus que nos envia vai… “Um pouco e o mundo não Me verá mais, mas vós Me 
vereis, porque eu (pronome pessoal: Eu a pessoa, Jesus) estarei convosco, até em vós até ao fim do 
mundo. As obras que eu faço vós as fareis também.” Agora, volte atrás e veja o que Ele fez; então veja 
o que você faz e depois compare.
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“E como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do homem. E como nos dias de Ló” - 
quando um moderno Billy Graham e Oral Roberts desceram a Sodoma e pregaram aos Sodomitas e 
cegaram os olhos deles (vê?) com o evangelho. Um anjo ficou para trás (um mensageiro) com Abraão e 
o grupo eleito. E que tipo de sinal fez Ele? Vê? E o que Lhe chamou Abraão? - Elohim, Deus manifestado 
em Carne. Jesus, mostrando que Ele, Ele mesmo (Deus Nele) seria manifestado na Sua noiva nos últimos 
dias! Oh, bem, bem! Isto não tem fim. É uma revelação de Deus. É eterno. Continua e continua e 
continua.
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Repare. Então um como o primeiro Adão e Eva (antes de o pecado os separar na morte) - agora 
Cristo o segundo Adão, em vida redime a Sua noiva da morte e agora no Seu caminho em direcção ao 
Éden original, a restaurar a Sua noiva ao companheirismo com Deus, como marido e esposa no jardim do 
Éden. Cristo e a Sua noiva.
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Deus… Naquele dia, o reino será dado ao Pai… Ele pode ser tudo em todos. “Enquanto ele ainda 
estiver a falar, eu ouvirei.” David e Cristo. David assentado no trono, o Rei sobre toda a raça humana. “E 
enquanto eles ainda estiverem a pensar, eu saberei o que eles estão a pensar; antes de eles falarem, eu 
lhes responderei. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão comerá palha como o boi. Comerão e se 
deitarão juntos. Não farão mal nem dano em todo o meu santo monte.” De volta exactamente ao Éden 
novamente, completamente. Aí está o seu triplo propósito. Oh Deus, ajuda-nos a conhecê-lo; ajuda-nos 
a conhecê-lo!
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Ouçam com atenção agora mais uma vez enquanto continuamos, de volta ao Éden original. Então 
quando nascemos Dele, somos cheios com Ele. Veja, a sua vida… A vida Dele está em si. Então todos os 
seus actos devem declará-Lo. É como tirar a vida de uma árvore e colocá-la noutra. Tirar a vida de uma 
pereira e colocá-la numa macieira, vai gerar peras. Tem de ser, porque a seiva, a vida aí, o embrião é de 
pereira. Muito bem. Então todos os nossos actos devem declará-Lo.
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Nós temos o nome Dele. Está certo? Devemos levar o nome Dele.

E lembrem-se, estamos agora como noiva Dele, grávida do Seu Espírito. Oh bem! A igreja a dar à luz 
(vê?), grávida pelo Seu Espírito com o Seu nome - a levar o Seu nome, a levar a Sua vida, a produzir os 
sinais da Sua vida, evidente com as preeminências, a prova da Sua ressurreição a mostrar que Ele não 
está morto, mas vive para todo o sempre! Isto é vida eterna! E vindicado… vindica ao mundo que nós 
estamos vivos Nele. Uau!
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Como é que você sabe? Por ser um membro de igreja? Porque Cristo está a viver em si; tão cheio do 
Seu Espírito até que é um prisioneiro para tudo o resto. Você está confinado (oh bem!) ao evangelho, 
confinado à Palavra. E todos os filhos que puder dar à luz é isso - porque é um prisioneiro.
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Não pode cometer adultério, já está grávido. Glória! Não consegue tomá-lo. O ventre da vida está 
fechado para tudo o resto. Você já é Dele por predestinação. Essa semente veio à vida. O mundo não 
pode entrar. Oh! Oh como gostávamos de ficar nisto por uma hora! Tenho a certeza que entendem. 
Cristo e só Ele. Já está terminado; a semente estava ali. A semente já estava… Quando foi lá colocada? 
Antes da fundação do mundo, predestinou-nos à vida eterna. E assim que a vida - fluindo, essa semente 
ali colocada… As outras sementes que viessem não tomavam, não podiam fazê-lo (da mesma forma). 
Mas quando essa semente entrou, parou rapidamente no ventre; todas as outras sementes foram 
expulsas (vê? Dessa forma), e você tornou-se um prisioneiro rodeado por Cristo - Cristo em si, a Sua 
vida produzindo a evidência Dele, os sinais Dele. Oh, bem, bem, bem! Veja, trazendo os Seus  sinais  de
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vida como uma evidência da Sua ressurreição, provando ao mundo essa vida eterna, vindica ao mundo 
que estamos vivos Nele. E pense nisso! Vivos com Deus, nosso Redentor, que nos criou para o mesmo 
propósito (a igreja) e a Sua vida de criação em nós. Ou seja, Moisés podia ter dito pela Palavra de Deus, 
“Venham…” e vinham moscas. Um Deus que pode fazer moscas, pode fazer esquilos, veja.

Ele pode fazer o que Ele quiser. Ele pode criar. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele é Deus.219

O mesmo Deus (essa vida de criação - vê?) que está em si pode… você é um prisioneiro; não 
consegue falar até que Ele diga, “Fala”; mas quando é falado, é a Palavra de Deus. Ele está vindicado 
para ser assim; tudo o resto está certo e ele sabe que quando isso é falado tem de ser assim, veja. 
Moisés pegou na sua vara e disse, “Venham rãs” porque Deus disse, “Venham rãs.” Ele apenas transmitiu. 
Está certo. E as rãs estavam por todo o lado; tudo era rãs. De onde vieram? Ninguém sabe; não 
estavam ali antes. Mas o criador - Deus a operar através de um homem criou coisas - uma espécie viva. 
O mesmo Deus que criou a primeira rã consegue criar a segunda rã. Ele cria todas as rãs. Oh bem! Vê o 
que eu quero dizer? Criou o primeiro esquilo; cria o segundo esquilo; cria qualquer esquilo; consegue 
criar esquilos onde não há esquilos. Ele consegue fazer tudo o que quiser! Ele é Deus! Ele é Deus; Ele é 
vida. Oh bem!

Quando penso nisso faz-me estremecer.

Oh, viver com Ele - ir para o lar com Ele para viver com Ele! Ir para o lar com Ele para viver com Ele 
para sempre, tendo vida eterna!
220

Este é o grande mistério de Deus do amor expressado, em que Deus e o homem se tornam um, veja. 
É tudo Deus e o homem um só. Deus e o homem foram um lá, e Deus e o homem são um aqui, veja. O 
que é isto? Sendo cheio com o Seu Espírito, Ele tendo a preeminência. Esse era o objectivo de Deus. 
Esse é o propósito de Deus em fazer isso, para que Ele pudesse estar em Cristo e Cristo em nós e todos 
nós juntos um - o Espírito Santo. A mesma coisa que revelou a Cristo revela aqui - o sobrenatural, o 
poder criativo. Oh bem!

O mesmo Deus que podia também dizer a Moisés, “Venham rãs”, o mesmo podia levantar-se ali, “Que 
esta água se torne em vinho”, veja. Amém. Está certo? Ele é o mesmo Deus, o mesmo; Ele não muda. É 
Deus no homem. Essa é a Sua manifestação. É o que Ele está a revelar. É o que Ele está a tentar fazer. 
E a própria Palavra de Deus revela e mostra que o homem não pode criar (Deus é o criador) e não é mais 
o homem é Deus o criador no homem, que é a Sua igreja agora (Amém!), indo para o lar no céu, para 
viver com Ele. É sempre Deus a expressar o Seu amor eterno à igreja.
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Ouça! Ouça com atenção agora. Não quero que percam isto. Mais nenhuma igreja, mais nenhum 
sinal, mais nenhum companheirismo, mais nenhum governo, mais nenhum testemunho, mais nenhum 
credo, nenhuma denominação é aceite para além disto. Deus não aceita mais nada a não ser, “Cristo em 
vós, a esperança da glória,” a única coisa que Deus reconhece. Não há companheirismo, não há igreja, 
não há credo, não há denominação, não há nada; tudo o resto está morto. São fragmentos que têm de 
ser cortados, podados daí para que Cristo possa viver com a preeminência em si. Não é voltar atrás - eu 
tenho um galho aqui que diz, “É a minha organização…” Isso tem de ser cortado também. “Eu tenho o 
meu assim e assim aqui; isto diz isto”. “A minha mãe vai dizer-me que eu sou um fanático religioso.” Isso 
tem de ser cortado também. “Bem, eu sei que o meu marido quer que eu use estes calções.” Isso 
também tem de ser cortado, veja. Tem de ser cortado e podado até que seja só Cristo e você, veja.
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Pense!223

Pela presença viva do Cristo vivo pela Palavra viva. Oh! Cristo vivo, a presença viva, a Palavra viva. 
Veja! Pela Sua própria pessoa - a vindicação pessoal prova a Sua igreja, não membros. Ele nunca fez 
isso nos dias de Moisés. Ele nunca fez isso nos dias de ninguém no fim do mundo quando chegou ao 
ponto em que era a destruição. Nos dias de Ló não era por ser membro. Era vindicação pessoal, Deus em 
carne (vê?) - vindicação pessoal.

Lembre-se! Pense nisso, que as pessoas nascidas do Seu Espírito num dia assim, nesta grande era 
denominacional em que vivemos e o Deus vivo toma a Sua Palavra viva e a vindica pessoalmente. Esta 
vida que está na Palavra, o embrião que está na semente (e a Palavra é a semente que um semeador 
saiu a semear) e a vida é Cristo na Palavra pessoalmente em si, vindicando algo que você não pode 
fazer, provando-Se que não é você, mas é Ele. E você torna-se um - um escravo de amor para Ele para 
ser uma noiva.
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Graças ao Deus vivo que criou os céus e a terra e tudo o que está no meio. Não admira que Ele seja 
o Alfa e o Ómega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há-de vir, a raiz e geração de David, a 
resplandecente estrela da manhã; Ele é tudo em todos.
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A Sua presença no indivíduo com uma vindicação pessoal expressando-O - a Palavra viva que está 
prometida para o dia, expressando-se através de si, a vindicação da grande revelação de Deus. Veja, só
226
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num indivíduo, nunca num grupo - num indivíduo, não num grupo. A Sua identificação é com um 
indivíduo. Entende? Não com o Metodista, não com o Baptista, não com o Presbiteriano, não com o 
Luterano, não com os Pentecostais, mas como um indivíduo. “Tomarei um e deixarei o outro. Vou separá-
los.” Está certo. “Dois estarão no campo; levarei um e deixarei o outro. Dois estarão numa cama, e um 
será levado e o outro será deixado.” Não é um grupo. É uma vindicação pessoal de um filho de Deus 
cheio com o Espírito Santo, tão rendido a Deus que não se importa com nada mais e o Espírito Santo a 
viver a sua vida, a pulsar por ele, mostrando a vindicação pessoal da Palavra a expressar-se às pessoas 
e ao mundo.

Como pode o mundo passar cegamente por algo assim? Como os Católicos passaram por São Patrício 
e não o reconheceram até depois de ele morrer. Fizeram o mesmo com S. Martin - não reconheceram. 
Fizeram a mesma coisa em todas as eras. Fizeram a mesma coisa com Joana d'Arc. A igreja Católica 
queimou-a como sendo uma bruxa, porque ela era espiritual. Cerca de cento e cinquenta anos mais 
tarde desenterraram o corpo daqueles sacerdotes e trouxeram-nos para fazer penitência.
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Passa por eles e não conseguem reconhecer até que desaparece. Só apanha a semente 
predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. Passou-se a mesma coisa nos dias de 
Noé. Passou-se a mesma coisa nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de 
Jesus, até esta mesma hora! A pessoa grávida com a semente de Deus, a Palavra ali a manifestar-se, 
completamente rendida à vontade de Deus que a Palavra e só a Palavra se manifesta nesta pessoa - o 
prisioneiro, a um indivíduo.
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Não diz, “A minha igreja fez…” A minha igreja não tem nada que ver com isso. É um indivíduo, uma 
pessoa. O inferno inteiro está contra este ensinamento. O inferno inteiro está contra esta verdade, mas 
é a verdade. Jesus nunca disse, “Agora Pedro, tu e João e as outras pessoas, vocês têm a revelação 
agora; a igreja inteira está salva.” Foi com ele pessoalmente. “A ti te digo” - a ti, não a eles, a ti - “tu 
és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja.” E a palavra Pedro, significa pedra; pedra significa 
“aquele que confessou”, ou “o separado”.
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Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa (vê?), um chamado - a igreja chamada; sobre esta 
pedra, sobre esta revelação. “Carne e sangue nunca to revelaram, mas sobre esta revelação (grupo 
chamado) edificarei a minha igreja neles, e as portas do inferno nunca serão capazes de resistir. Nem um 
cabelo da vossa cabeça perecerá. Vós sois meus; eu vos ressuscitarei no último dia - dar-lhe-ei vida 
eterna e o ressuscitarei nos últimos dias.” Aí está - a revelação. Não a eles, mas a ele; um indivíduo; 
não um grupo, um indivíduo. O inferno inteiro está contra isto.

Mas o Seu mistério só é revelado à Sua amada noiva. Só ela pode ver. Ele disse, “Bem falou Isaías 
de vós, hipócritas, cobras do campo. Vindes aqui e dizeis, «Oh, os grandes profetas santos, nós 
marcamos os seus túmulos; nós polimos.»” Ele disse, “Fostes vós que os pusestes lá.” Ele disse isso?
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Ele diria a mesma coisa às igrejas Católicas nos dias delas. Quando lhes foram enviados os profetas 
do Velho - do Velho Testamento antes de terem Nicéia, Roma lá e deixaram esses profetas chegar lá a 
comer larvas e coisas da terra sem roupas vestidas sequer, com pele de ovelha à volta deles e tentavam 
defender essa verdade da Bíblia.

Mas a igreja Católica queria a sua concepção intelectual. Então eles trouxeram… Veio S. Irineu, 
Policarpo, Martin, todos os outros. E o que fizeram? Colocaram-nos no túmulo: Joana d'Arc, S. Patrício e 
os outros. Colocaram-nos lá, agora voltam e colocam cal nas paredes como fizeram com Joana d'Arc. O 
que fizeram? Colocaram-nos lá!

Agora, eu digo como o Espírito Dele vos chamou, “paredes caiadas, hipócritas. Chamam-se uma 
coisa quando tomam a concepção intelectual do homem e abandonam a Palavra em vez de engravidarem 
com a semente de Deus, com a Palavra em vocês. Tomaram a híbrida…”
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Não admira que ela se assente como uma prostituta, porque comete fornicações espirituais, 
ensinando ao povo coisas do homem e não as coisas de Deus. Mas, Ele disse, “Não temas, pequeno 
rebanho, é da boa vontade do Pai dar-vos o reino.” Certo. Claro. Aí temos.

A Bíblia disse em Apocalipse que esta grande cidade reinava sobre todos os reinos da terra. Disse 
que ela era uma prostituta. O que é isso? Uma mulher que afirma ser uma senhora e que comete 
fornicação. Ela tinha uma taça na sua mão para brindar com o mundo cheia de imundície das 
abominações das suas fornicações. E ela tinha filhas: as igrejas Protestantes. Faz com que cada uma 
saia dela com as mesmas doutrinas falsas dela, com os mesmos baptismos e por cumprimentos de mão 
em vez do baptismo do Espírito Santo e com a falsa doutrina dela do Pai, Filho, e Espírito Santo e tudo 
isso em vez de tomar o nome da noiva - do noivo e assim por diante. Você diz, “Não faz diferença”. Faz.
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Se eu colocar o meu nome num cheque e disser, “o reverendo”, “o ministro”, ou assim por diante, não 
vai levantar dinheiro nenhum. Certo. É rejeitado no banco.
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Repare. Muito bem.

Mas todo este mistério só é revelado como Ele prometeu à Sua noiva. O inferno está contra esta 
verdade da revelação deste mistério. Mas a noiva está assente aí. É onde ela está.
233

Por que tem fome, igreja? Por que tem sede? É o Pai a tentar revelar-lhe este segredo escondido, 
mas você deixa tantas coisas tirarem isso de si. Deixa o seu emprego, deixa a sua esposa, deixa o seu 
marido, deixa os seus filhos, deixa os cuidados do mundo, deixa o seu pastor, deixa que alguém tire isso 
de si, quando sabe que lá no seu coração está sedento, com fome. É Deus a tentar revelar-lhe (vê?), a 
revelação; o último dia está aqui.

Repare, agora.

Vamos olhar atrás novamente; não posso passar por tudo isto, veja. Quero que veja aqui só um 
minuto agora e vamos encerrar dentro de alguns minutos. Se me derem toda a vossa atenção por um 
minuto.
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Repare, Colossenses no versículo 18 aqui, no livro de Colossenses, versículo 18:235

Agora... ele é a cabeça da igreja, o corpo,… o princípio, o primogénito dos mortos; para 
que em tudo tenha a preeminência.

Ele é a cabeça da igreja que é o Seu corpo e Ele quer a preeminência. Ouça agora. Ouça com 
atenção enquanto avançamos.
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Ele é a cabeça do corpo - o corpo da Sua noiva, que é tirada Dele - carne e osso como em Adão 
(vê?), noiva, nascida dos mortos, veja. Nascida dos mortos - o pecado da incredulidade. O que matou 
Eva? - incredulidade. Está certo? A incredulidade em quê? A incredulidade em Deus? Não, ela tinha fé em 
Deus. Claro. Será que ela disse, “Não há Deus?” Não, senhor, ela não era uma incrédula. “Bem,” disse 
ela, “sabe, eu não creio na Palavra dele.” Oh não, ela acreditava em tudo menos numa pequena coisa, 
veja.

Agora a Bíblia não dizia no livro de Apocalipse - Jesus disse, “Eu, Jesus, enviei o meu anjo para 
testificar destas coisas a vós. Todo aquele que tirar uma palavra, ou acrescentar uma palavra a isto…” E 
se toda esta mágoa e tristeza tivesse de vir porque uma mulher duvidou de uma palavra de Deus, será 
que Ele o vai deixar duvidar de uma palavra? Ele seria injusto. Veja, não estaria certo - condenado. Aqui 
está um homem: ele provocou toda esta mágoa por duvidar de uma palavra, depois vai e leva anos de 
experiência e tudo na Bíblia e assim por diante e os outros que deram a sua vida por isso e depois diz, 
“Oh, podem ir e comer. Está tudo bem. Eu deixo-vos voltar na mesma.” Oh, não. Deus não faz acepção 
de pessoas. Mas [palavra imperceptível] Deus não faz acepção de pessoas. Agora repare.
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Repare agora. Ele é a cabeça do corpo que nasceu do pecado da incredulidade na Palavra de Deus. 
Isso serve de justificação a toda a denominação, todo o credo (vê?) - incredulidade na Palavra, que é 
Ele mesmo, a Palavra da vida, veja. Só a Palavra tem vida. Qualquer outra palavra é híbrida. Não importa 
se é parecida, não é a Palavra. A Palavra produz a sua própria vida que Eva trocou por conhecimento 
pessoal (vê como a igreja troca hoje?) pelo entendimento de algum homem. Moisés tinha um grande 
entendimento de Deus até que se encontrou com a sarça ardente, depois ele viu a sua falha. A sarça 
ardente tinha o que faltava a Moisés. A Palavra tem o que as denominações não têm.
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Ele, a cabeça, é as primícias da ressurreição.

(Vamos continuar nesta revelação só mais um pouco, se quiserem. Muito bem, muito bem; só um 
pouco agora). Ele é as primícias da ressurreição. Está certo? O quê? Então o que é Ele? Ele é a cabeça 
do corpo, que é a Sua igreja, a noiva. Então a noiva - o corpo deve seguir a cabeça, porque faz parte 
da Sua ressurreição e parte do mistério. É impossível não seguir. Oh bem! Faz parte do mistério de Deus. 
Como Deus se revelou aqui e ressuscitou pela Palavra, assim Ele revela a igreja e ressuscita-a pela 
mesma Palavra. Faz parte do Seu triplo mistério.
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Como a cabeça foi tirada da sepultura, o corpo também O deve seguir de volta ao Éden. Onde o 
líder da família, o homem, o noivo - a noiva, sendo o corpo do noivo, deve seguir (a noiva) porque é a 
cabeça. E a cabeça está revelada e voltou com a vida eterna; e o corpo deve seguir isso, porque são 
marido e esposa novamente. Amém! E enquanto você estiver grávido com a mesma Palavra, que é o Seu 
corpo, você tomou o Seu corpo, tornou-se Nele quando tomou a Palavra - não o credo, a Palavra… (Oh, 
bem! Não seria um tema para continuar nesta tarde? Hum? Bem, não seria maravilhoso? Vê? Pense nisso 
agora, o que isto é.) Por isso, o corpo não consegue reconhecer (não perca isto) - o corpo, por isso, 
não consegue reconhecer nenhuma outra liderança, a não ser a Palavra, porque a cabeça está ligada ao 
corpo. E a cabeça é a Palavra e é a mesma Palavra - uma liderança. Por isso, as denominações e os 
santos padres e tudo o resto é estrume morto. Há uma liderança - que é Cristo. O corpo só reconhece 
uma coisa - a Palavra.

240
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Agora mostre-me onde é que alguém já foi baptizado no corpo no nome do Pai, Filho, e Espírito 
Santo? E o que reconhece? Veja, eu tenho consciência que estou a falar para milhares na fita, você 
sabe. Temos um ministério das fitas por todo o mundo. Em que nome fostes baptizados? Porque não há 
outro nome dado debaixo do céu (disse a Palavra) pelo qual o homem possa ser salvo. E se você é 
baptizado para mostrar a sua crença em Cristo e depois toma o nome de um credo, então você é 
híbrido.
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Se você não é exactamente como aquela igreja e exactamente como o ensinamento deles, então 
vocês Católicos (vê?), como podem passar pela jurisdição de um papa agora, ao dizer que ele é um 
sucessor pela sucessão apostólica de Pedro; e este papa e este ensinamento da igreja são tão 
contrários a esta primeira Palavra, que Deus reconheceu pelos sinais e prodígios como sendo a Sua 
igreja e ao ver que essa mesma Palavra está a ser produzida hoje na sua pureza, mostrando a mesma 
ressurreição que Ele teve lá - Deus a viver entre o Seu povo a fazer as mesmas coisas, então consegue 
reconhecer uma liderança em Roma? A nossa liderança está no céu. Eu não vou para Roma; eu vou para 
o céu quando morrer. Vê, vê? A liderança está no céu.
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E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido. Sendo que Adão não foi enganado, 
ele saiu com Eva. Eva foi enganada. Estava em transgressão, ou toda a ressurreição do corpo inteiro 
teria acontecido no dia do Senhor Jesus, quando ele surgiu da sepultura, mas Ele teve de a redimir a ela, 
que é o Seu corpo. Ela tem de ser redimida para vir até Ele. Vê? Oh bem! Vê? Não podia acontecer lá. A 
redenção está a acontecer.
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Agora vê os selos? Quando Ele estava no Seu trabalho de mediador lá a redimir. Mas um dia Ele 
surge para tomar este livro que Ele redimiu e todos os que estão neste livro serão Ele, porque esse é o 
crente, as Palavras no livro e a Palavra é Ele, e tudo o que lá está. Ele surgiu por este livro de 
redenção, cujos nomes estavam escritos no livro antes da fundação do mundo quando Ele foi imolado 
como um Cordeiro. E aqui está Ele hoje na Sua Palavra, a manifestar a mesma coisa que manifestou lá. 
Ela não pode reconhecer outra liderança. Não, senhor. Nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma 
liderança, que é Cristo e Cristo é a Palavra. Oh bem! Uau! Gosto disso. Sim, senhor.
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Como a cabeça foi tirada da sepultura, assim deve o Seu corpo seguir até ao Éden. Por isso, o corpo 
não pode reconhecer mais nenhuma liderança, a não ser a liderança da Palavra. Nenhuma denominação 
consegue acrescentar coisa alguma a isso. Porque todo aquele que tirar uma palavra ou acrescentar 
uma palavra - eles retiraram; estão mortos, híbridos, ali mesmo. Ela está aqui com este testemunho nas 
suas mãos, a imundície das suas fornicações, a cometer adultério espiritual contra a própria Palavra em 
que ela afirma crer, veja. Por isso, ou é a Palavra ou não é nada. Certo.
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Ele, a Palavra… Como sabe que está certo? Ele, a Palavra está vindicada, veja. Ele, a Palavra 
devidamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a Palavra, a liderança. Ele está 
devidamente identificado, vindicado pelo Seu próprio Espírito estando na própria igreja (a pessoa), 
mostrando-se em vindicação é a prova clara para todo o corpo. Então você não precisa de credos. As 
denominações pereceram, mas a liderança, reconhecida no corpo por identificação pessoal (vê? 
Identificando-Se) prova a liderança ao corpo. Então estamos unidos sob uma liderança vindicada, que é 
Cristo, a Palavra de Deus, não sob qualquer igreja.
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Então a nossa liderança é um reino.247

“O reino de Deus está entre vós”, disse a Bíblia - Jesus. O reino… Nós não somos uma denominação. 
Pertencemos a um reino e o reino é a Palavra de Deus feita Espírito e vida na nossa própria vida, 
fazendo com que cada promessa aconteça neste dia como aconteceu naquele dia quando a Palavra e 
Deus eram um. E a Palavra e Deus são um na Sua igreja hoje, fazendo disso a liderança do corpo que 
está redimido para trazer a mensagem no último dia e ser trazido dos mortos na ressurreição e para 
voltar e restaurar novamente como Adão e Eva no princípio no Jardim do Éden. O mistério triplo de Deus, 
o Seu corpo. Oh bem!

Repare com atenção, agora. Como em tipo Israel antigamente.

(Estou a demorar muito tempo aqui? Não me deixem ir… Agora, só temos mais vinte páginas, veja. 
Mas agora, eu… só um pouco agora. E depois deixo-vos ir a todos até ao próximo verão ou em alguma 
ocasião, se o Senhor permitir, veja).
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Agora veja. Repare agora. Unidos sob uma liderança como um tipo de Israel antigamente. Agora, 
estão a entender? Como Israel antigamente: um Deus, vindicado por uma coluna de fogo e revelado por 
um profeta como sendo a Palavra. O mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, a mesma forma - Ele não 
pode mudar a Sua forma. Está… é completamente perfeito, não é? Vê?
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Um Deus.250

Quantos  deuses  tinha  Israel?  [A  congregação  responde  “Um”.]  Quantos  tem  a  noiva?  [A
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congregação responde “Um”.] Quantos existirão? [A congregação responde “Um”.] Claro, claro, veja. 
Debaixo da liderança do Espírito Santo, que era a coluna de fogo nos dias de Moisés, o grande profeta. 
Ele foi dirigido por uma coluna de fogo. Está certo? Muito bem. Indo para uma terra prometida.

E na era Cristã houve um Deus que apareceu numa forma de uma coluna de fogo a um profeta 
chamado Paulo, que foi enviado aos Gentios para tomar um povo por amor do Seu nome. Está certo?
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E nos últimos dias veio da mesma forma a vindicar-Se (vê?) nos mesmos sinais, no mesmo prodígio, 
na mesma coluna de fogo, no mesmo evangelho, na mesma Palavra, nas mesmas manifestações.

O Seu corpo fará as obras que Ele prometeu, como em Marcos 16 e assim por diante.252

O Seu corpo não foi retido na sepultura, mas foi reconhecido com Ele na ressurreição. Entende? 
Então o corpo dos Seus filhos crentes não será retido na sepultura quando Ele vier, mas será 
reconhecido com Ele, porque Ele morreu pelo propósito de ressuscitar a Sua noiva, o corpo. Reconhecer, 
porque é o Seu corpo, porque é a Palavra. Está completamente livre das denominações e assim para Ele 
e Ele é a Palavra, veja. E é reconhecida com Ele porque agora temos as primícias da nossa ressurreição 
(ao sabermos que passamos da morte para a vida) e nos tornamos prisioneiros Dele e Deus a provar-nos 
pela Sua liderança pessoal que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente a fazer as mesmas coisas pela 
igreja que Ele fez lá. Ele em mim e eu Nele e você sabe - assim por diante. Está certo.

O Seu corpo não foi retido na sepultura. Reconhecidos com Ele na ressurreição, tal como Ele é 
agora.
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Ouça. O que significa isto: a Sua Palavra (que é Ele) foi - começou a ressuscitar. A Palavra que ao 
longo da era de Lutero, Wesley (vê?) começou a ressuscitar para o seu poder. Lá começou a mover-se. 
Depois moveu-se um pouco mais. Agora está a surgir para a identificação, veja. Observe. Agora para a 
vida no corpo é uma vindicação de que o rapto está à mão. Quando vê a liderança e o corpo se 
tornarem um na plenitude da medida da Sua manifestação, mostra que o corpo está quase pronto a ser 
recebido para a liderança.

“Nações a desmoronar, Israel a despertar…”

Vê o que quero dizer? Ele começou a dar vida ao Seu corpo (porquê?) - quem Ele redimiu. A obra de 
mediador está terminada. Ele está a trazer a Sua vida ao corpo numa vindicação para o rapto. Lembre-
se, agora no último dia…
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Se tiverem mais um pouco de paciência, está tudo bem. Não quero que percam isto. E tenho de 
tomar esta fita agora já que comecei até aqui.

Mais uma grande observação que quero fazer, se tiver de avançar um pouco.

Agora repare. Ouça isto. Agora esta é a grande coisa. Agora é aqui que queremos ver. Lembre-se, 
nos últimos dias vai voltar e vindicar o primeiro dia, veja. Adão e Eva, marido e esposa, sem pecado, 
vida! - depois a queda. Repare. Veja com atenção (dê-lhe a volta).
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Repare, o que provocou isso? - Lucifer. Lucifer está a fazer agora como fez da primeira vez. Tal 
como o reino dos Gentios foi trazido, com o Rei Nabucodonosor - vindicou a raça Gentia por um profeta 
que conseguia interpretar línguas estranhas, visões, sonhos. E passou pelos Gentios sem nada, só 
Medo-Persas e ferro e assim por diante e nos pés continua da mesma forma - o reino Gentio.

Repare, Lucifer nos últimos dias está a fazer como da primeira vez. O que fez Lucifer? A primeira 
coisa que Lucifer fez foi separar o companheirismo entre Deus e o homem, ele queria construir um reino 
unido um esplendor maior e aparentemente mais culto, um reino maior do que Miguel - Cristo tinha. 
Entendeu? Agora, se não entende, levante a sua mão que eu repito. Vê? Vê? Lucifer no princípio, o seu 
propósito de coração era alcançar algo maior e com mais brilho no céu do que Cristo tinha (está certo?) 
por aparentemente mais cultura, mais beleza, mais esplendor do que o reino de Cristo. Acha que vamos 
ter automóveis no milénio? E aviões? Vê? Vê o que Lucifer está a fazer?
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Agora, as grandes denominações incrivelmente intelectuais estão a fazer a mesma coisa, a reunir-se 
para fazer a mesma coisa, veja. Estão a reunir-se e a denominar-se, cada um a tentar ultrapassar o 
outro. E agora têm tanto esplendor que não sabem o que fazer a não ser unir-se com a igreja Católica, 
veja. Lucifer novamente a construir um reino maior para expulsar as pessoas que não acreditam nas 
denominações e até tirar-lhes os edifícios das suas igrejas e fazer armazéns e os pastores nem sequer 
têm direitos. E um homem que é enviado por Deus nunca ficaria numa denominação depois de ouvir isto 
ou de ver isto, se ele tiver coragem para sair e olhar para isto. Claro, veja. Não digo isto em forma de 
crítica; digo com sinceridade (vê?) por ver isso revelado.
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Repare, nestes últimos dias, Lucifer está a fazer a mesma coisa. Consegue ver isso? O diabo a fazer 
a  mesma  coisa,  a  construir  uma  igreja  híbrida  -  uma  híbrida,  por  membros  híbridos,  híbrida  pelo
258
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conhecimento em vez da Palavra, por homens intelectuais em vez de homens nascidos de novo, 
construindo um reino intelectual que irá ofuscar o pequenino rebanho de Cristo, veja. O que fez isso? - 
anjos caídos. A Bíblia disse que eram anjos caídos que ouviram a Lucifer em vez de Cristo, a quem eles 
antes pertenceram. Está certo?

Agora ouça com atenção. Anjos caídos. Que tipo de anjos? - Luteranos, Wesleyanos, Católicos, 
Pentecostais que não mantiveram o seu primeiro estado como os anjos e caíram na organização como a 
principal conquista de Lucifer em Nicéia. E o que fizeram eles? - organizaram uma grande associação 
ecuménica de ministros para fazer uma imagem à besta (como disse a Bíblia) e construir uma economia 
Cristã que vai fechar as portas desta igreja e de outras como esta. Vê Lucifer no seu trabalho? Estou a 
tentar trazer-lhe a revelação tripla, ou o mistério de Deus.
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O que fizeram eles? Vendidos aos raciocínios do conhecimento e da educação tal como Eva, tal 
como os anjos caídos.
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Wesley era um homem de Deus, mas o que o seguiu? Anjos caídos entraram lá. O que eram anjos em 
primeiro lugar? Criaturas de Deus, mas desviaram-se pelo conhecimento de Lucifer. E vê no que se 
tornaram? - anjos caídos. E as organizações de homens de Deus que surgiram para estabelecer verdades 
na terra, antes que essa verdade pudesse continuar e proclamar e chegar à verdadeira revelação de 
Cristo, vieram anjos caídos e tomaram-na e fizeram denominações daí.

É por isso que a revelação do mistério selado com sete selos tinha de ser revelada. Vê agora? O que 
eles deixaram… Se Lutero tivesse continuado, teria sido aqui. Se Wesley tivesse continuado, se o 
Pentecostes tivesse continuado - o que teriam feito?

Agora, só pode acontecer uma coisa. Tem de haver uma mensagem no tempo do fim quando mais 
nada pode vir a seguir. E agora o mundo ecuménico estabeleceu um tal regime que não pode haver 
nenhuma denominação nem nada a seguir a isso. Ou se está dentro ou não se está. O fruto está no 
topo da árvore e a luz está a irradiar nesse fruto predestinado e ela está a amadurecer em Cristo - 
como o fruto, a produzir a mesma suavidade e doçura e o mesmo Espírito que Ele tinha Nele. Espero que 
veja! Veja, tentei pôr muito num só dia. Estão cansados.
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Assim veja, eles venderam-se aos raciocínios, venderam-se aos raciocínios da denominação. “Se eu 
conseguir pertencer a isto. O presidente da câmara vai a esta igreja”, veja. “Se eu puder ser um 
Metodista ou um Presbiteriano.” Veja onde chegaram. Agora, eu acabei de explicar que esses galhos são 
podados; estão mortos. Não estão mais ligados a Cristo; eles estariam a trazer a mesma vida. Não estão 
ligados, mas são como frutos cítricos. Qualquer fruto cítrico viverá de uma árvore citrina, mas produzirá 
o seu próprio fruto. Coloca-se uma toranja numa laranjeira, vai viver pela laranjeira, mas vai produzir 
toranjas. Coloca-se um limão ali (é um citrino), vai produzir um velho limão ácido, mas está a viver da 
vida. E é isso que as denominações estão a fazer sob o nome da igreja. É a noiva que é a árvore 
original, o espírito original. A revelação vem de Cristo, não da denominação - Cristo.
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Repare. O que está a denominação a tentar fazer? - a exaltar-se como Lucifer. Os que se chamam 
de igreja, de noiva, já que são (em Apocalipse 17, como falámos) a falsa noiva, sobre o pequeno 
rebanho de Cristo, a noiva. Lucifer acha-se acima e exalta-se sobre a humilde verdade da Palavra de 
Deus pelo conhecimento da revelação e estabeleceu-se pela educação do seminário e pela teologia até 
que eles se engrandecem e se você não pertencer ao grupo deles, então você é um fracasso.
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[Espaço em branco na fita]… como Lucifer fez no princípio, a dizer às pessoas exactamente o que 
Lucifer disse a Eva: “Claro que Deus nos vai receber; nós damos comida aos pobres (isso é bom). Claro 
que Ele nos vai receber; nós somos uma grande denominação; somos uma bela igreja. Ora, veja os 
nossos grandes edifícios. Veja os nossos grandes membros. Somos milhões. Claro que Deus não vai 
rejeitar esse grupo”. A mesma coisa que Caim fez. Trouxe os belos frutos da terra que ele tinha lavrado e 
labutado e trabalhado e trouxe os frutos e rejeitou o sangue humilde do cordeiro.

264

Deus tenha misericórdia para que os homens e as mulheres não pensem que eu estou a dizer isto 
para exaltar alguma coisa ou alguma revelação pessoal ou alguma coisa. Eu só vos estou a dizer a 
verdade. Não consegue ver o que eles estão a fazer? Eu falo alto e duro, mas tem de se bater num 
prego até segurar se é para servir para alguma coisa (vê?), até que veja.
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Agora, dizendo às pessoas, “Certamente... Quer-me dizer que a nossa grande igreja Católica que 
existe há este tempo todo, a nossa grande Metodista e tudo… Veja os nossos antepassados”, veja. Mas 
eles romperam com a Palavra de Deus. E Eva era de Deus - uma das… Ela era um subproduto de Adão. E 
porque duvidou de uma palavra da Palavra de Deus, isso aconteceu.
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E aqui está Lucifer hoje no seu trabalho contrário. E lembre-se, o anticristo não é o comunismo. O 
anticristo está tão próximo da coisa verdadeira que enganaria o eleito se fosse possível, disse Jesus 
(Mateus 24) - o eleito se possível fora. Lucifer está novamente a romper a unidade de Deus no homem
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ao limitar a Palavra de Deus aos seus raciocínios, o que ele acha que é certo e o que ele acha que vai 
contra a Palavra de Deus. E ele fez a mesma coisa nos dias de Jesus. E Jesus disse, “Pelas vossas 
tradições invalidais a Palavra de Deus.” E as denominações pelos seus raciocínios organizados e 
intelectuais invalidaram a Palavra de Deus para as pessoas. Está certo. Não conseguem ver. Então 
dizem, “Onde está o Deus da Bíblia?” Ele está aqui mesmo. Ele é a Bíblia, é o que Ele é.

Agora repare, Lucifer vem na astúcia e rompe a unidade de Deus para com o homem tal como fez no 
Éden através de grandes tentações de promessas de autopoder e exaltações. “Ora pode tornar-se num 
bispo se ficar connosco. Pode tornar-se um presbítero distrital. Por que vai a uma coisa assim?” Vê? São 
os Pentecostais, a Católica e assim por diante, veja. Uma grande promessa falsa ao homem para receber 
poder fora da Palavra e da promessa de Deus. Você recebe poder quando o Espírito Santo está sobre si, 
não quando você se torna um bispo ou um diácono ou seja o que for, veja. Mas Lucifer está a fazer o 
seu trabalho novamente.
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Será que esta igreja entende isso? Levantem a mão para que eu veja. Muito bem, não vou ficar aí 
mais tempo então.

Rompendo - para longe da Palavra de Deus, veja.

Ele fez o mesmo em Nicéia, Roma. Sabe o que Constantino lhes deu? Já passaram pelas Eras da 
Igreja. Ele deu… Eles não tinham nada, apenas Cristo. E sentavam-se em pequenos edifícios antigos 
onde podiam, em chão de rocha dura. Sabem disso, se já pegaram no Concílio de Nicéia e no Concílio de 
Pré-Nicéia e os Pais de Nicéia e assim por diante na história da igreja. Eles não tinham nada. Mas quando 
tiveram este concílio e introduziram algum do paganismo Romano no Cristianismo e colocaram homens 
santos e bispos e assim por diante e papas e todas estas coisas sem sentido… O que lhes deu 
Constantino? Peço a qualquer teólogo que me diga! Deu-lhes propriedades. Deu-lhes liberdade e tudo o 
que eles quisessem. E trocaram a Palavra de Deus por conhecimento e cultura do homem! E é a mesma 
coisa que Lucifer fez lá, fez no Jardim do Éden. E eles morreram ali mesmo. A igreja Pentecostal morreu 
em Nicéia, Roma, mas para ser ressuscitada na árvore-noiva nos últimos dias.
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Repare, Lucifer vem (ardiloso como lá) e por tentações e por falsas promessas de poder fora, longe 
da Palavra de Deus. Ele fez o mesmo em Nicéia, Roma. Ele está a fazer o mesmo hoje no Concílio Mundial 
de Igrejas Ecuménicas.
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“Vamo-nos unir”, diz o papa. “Quero que todos os meus irmãos ecuménicos ali se unam a mim. Somos 
um.” Está certo. Em organizações são um. Mas isso não tem nada a ver com a noiva de Cristo. Nada, 
Irmão. Nunca a vai levar a nada disso.

Agora, está prometido que nos últimos dias a fé original da mesma forma será restaurada aos filhos 
de Deus no tempo da árvore-noiva (Malaquias 4). Deus disse, “Antes que o mundo arda pelo fogo, eis 
que vos envio Elias o profeta, e ele restaurará a fé dos filhos.” Agora esse não foi o primeiro Elias que 
veio. Não, não. Agora, nós não ensinamos aqui o manto de Elias e os lençóis de Elias e essas coisas 
assim. Nós ensinamos a Palavra de Deus, veja. Foi o que Ele disse. Veja, temos todo o tipo de Elias isto 
e Elias aquilo, que não faz sentido. Sabemos disso. É - não estou a falar disso. E os que têm uma mente 
espiritual entendem. Veja, está a ficar tarde e não posso pôr tudo nesta fita, claro.
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Agora, a promessa nos últimos dias… Agora se…

Jesus disse em Mateus, creio, no capítulo 11 ou no capítulo 6 e no 11 - não, é no capítulo 11 e por 
volta do versículo 6. Quando João enviou os seus discípulos ali para ver se realmente era Ele, Jesus 
disse, “Quem saístes a ver? Um vento - uma cana agitada pelo vento? Saístes a ver tal e tal?” Ele disse, 
“Ou saístes a ver um profeta?” Ele disse, “Mais do que um profeta” - João era mais do que um profeta; 
era o mensageiro do concerto. E Ele disse, “Se o podeis receber, este é aquele de quem foi falado pelos 
profetas, «Enviarei o meu mensageiro diante da minha face.»” Agora isso está em Malaquias 3, não 
Malaquias 4. Porque o Elias que viria em Malaquias 4, a terra seria queimada com um calor fervente e os 
justos caminhariam no milénio sobre as cinzas dos ímpios. Então não é esse, veja.
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Agora vemos a promessa a ser cumprida. Cristo, a verdadeira liderança a vir - a entrar na Sua noiva, 
a fazer as mesmas obras que Ele fez no princípio e a preparar e a cumprir a Sua Palavra como fez 
primeiro em João 14:12: “Aquele que crê em Mim, as obras que eu faço as fará também.” Então a cabeça 
e o corpo tornam-se um nas obras e nos sinais e na vida, vindicados por Deus pela Sua Palavra 
prometida para os últimos dias. Ele prometeu isto nos últimos dias. Agora, se for espiritual, vai entender.
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Então podemos ver que a ceia das bodas está à mão. Agora se eu nunca mais vos vir, lembre-se, a 
ceia das bodas está à mão! E depois o reino de acordo com a promessa está pronto a ser estabelecido, 
o grande milénio, o arrebatamento da igreja e a destruição dos ímpios. E o mundo sob esse sexto selo a 
ser purificado pelos vulcões para tirar toda a corrupção e pecado do mundo e para a moldar novamente 
e  para  produzir  um  novo  milénio  para  a  era  futura.  Quando  vemos  todas  estas  grandes  revelações
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triplas: Deus em Cristo, Cristo na igreja, o reino a vir, Adão e Eva redimidos de volta ao Jardim do Éden e 
a representação de Cristo e da Sua noiva e depois o reino será restaurado de acordo com a Sua 
promessa. Glória a Deus! Agora, pela revelação do mistério triplo (o segredo) e pela Palavra 
pessoalmente vindicada pela Sua liderança original.

Não é dizer, “Bem, glória a Deus, nós clamamos; aleluia, nós cantamos”. Não é isso. Eu sou um 
missionário. Já estive praticamente sete vezes por todo o mundo, veja. Já vi pagãos, demónios e tudo o 
resto dançar e gritar. Já vi todo o tipo de manifestações carnais. Isso é carnal.
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Mas estou a falar da liderança de Cristo.276

Repare, sendo pessoalmente identificado pela liderança original, temos a resposta à pergunta do 
diabo. Amém! Glória! Temos a resposta à pergunta do diabo. Ele, Cristo, está ressuscitado e pagou o 
preço e a ressuscitar a cabeça - o corpo. O diabo não pode suportar isso.

É por isso que estes reinos ecuménicos se estão a estabelecer. É por isso que estão todos a chegar 
ao que estão a fazer agora. O diabo, é por isso que ele está a gritar dessa forma. A sua malícia foi… o 
seu esquema foi descoberto pelo Cristo ressuscitado na liderança sobre o Seu corpo! Glória!

Acham que estou fora de mim; não estou. Nós temos a resposta para o diabo. “Não sou eu que vivo 
mas Cristo a Palavra que vive em mim.” Não é ideia minha; é o poder Dele. Não é ideia minha; é a Sua 
Palavra. Ele prometeu, aqui está. Ele disse que estaria aqui, e aqui está. Temos a resposta Dele.
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Cristo está ressuscitado e pagou o preço pela nossa redenção. O que Deus manifestou em Cristo, 
Ele entregou essa carne e sangue, para que no sangue pudesse vir a vida e a carne fosse redimida; 
para, para que Deus nesta carne redimida pudesse manifestar a Sua Palavra para o dia como Ele 
manifestou naquele dia. Uau! Glória! Vê? Oh bem! Quando posso parar!

Repare.

Então estamos justificados na presença de Deus como uma gota de tinta a cair num balde cheio de 
lixívia. Nunca se vai encontrar uma mancha da tinta. Foi para algum lugar. Nunca mais vai voltar. E 
quando o homem está verdadeiramente redimido (essa semente predestinada que vê e aceita), os seus 
pecados estão destruídos. Desapareceram! Estão separados! Caíram na tinta do sangue de Jesus Cristo 
e nunca mais serão lembrados! Deus esquece e fica como um filho ou uma filha de Deus na presença de 
Deus. Amém e amém!
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Agora somos os filhos de Deus. Não seremos, somos. Agora estamos redimidos.

Temos a resposta para Satanás. Deus vindicou-Se. Deus provou a Sua promessa neste dia. Aleluia! 
A liderança está aqui (Amém!) - Cristo, o Senhor ressuscitado está aqui no mesmo poder da Sua 
ressurreição como sempre, a manifestar-Se. Aí está a resposta ao diabo.
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É por isso que quando este homem aqui sentado caiu morto no outro dia aqui sentado, nós podíamos 
dizer, “Volta, vida!” - porque o Espírito Santo assim o disse. É por isso que Ele o pôde fazer àquele bebé 
lá no México que tinha estado morto por cerca de quinze horas. Quando a visão veio e disse, “Chama-a 
de volta à vida”. Disse, “Que o bebé viva”. E o bebé de que os médicos passaram uma declaração morreu 
às nove horas daquela manhã e às onze horas daquela noite voltou à vida e está vivo hoje.
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O que é isto? Não essas pessoas; a liderança e o corpo tornou-se uma unidade. É Deus manifestado 
no Seu povo. É por isso que o marido e a esposa não são mais dois; são um. Deus e a Sua igreja são um 
- Cristo em vós! A grande revelação de Deus. Glória a Deus! Até a levar o nome Dele. O nome Dele é 
Jesus, o ungido. A razão por que Ele é chamado Jesus, Ele é o ungido. E é o corpo ungido de Cristo a 
provar, a manifestar Deus como aquele corpo manifestou. E esse corpo redime estes corpos.
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E por aí Deus opera a Sua tripla manifestação. Indo para o reino, ressuscitado, pagou o preço. 
Estamos redimidos. Deus provou, vindicou, veja.

E estamos justificados em Cristo perante Ele, porque Ele não pode trazer julgamento, porque Ele já 
julgou esse corpo do qual eu faço parte. Faço parte como? Aqui está; está em mim. “Se vós 
permanecerdes em Mim e as minhas palavras em vós, então o que disserdes… Pedi ao Pai qualquer coisa 
em meu nome que será feito, porque está lá.” Justificado! Glória a Deus!
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Oh, se eu conseguisse fazer com que o mundo visse isso. Porquê? Aí tem. Aí está o corpo de Cristo 
vivo, redimido - redimido. Oh bem, justificado aos Seus olhos. Por que estamos justificados? - nós somos 
a vitória Dele. A igreja é a vitória Dele. Nós surgimos nestes últimos dias com este evangelho glorioso 
mostrando a vitória Dele. Ele morreu por este propósito e nós somos a prova da Sua vitória. Amém! 
Quando O vemos a descer e a viver no meio da igreja - essa é a vitória Dele. Mostra que não O podia 
reter na sepultura, nem nos podia reter a nós. E já estamos potencialmente ressuscitados porque já 
ressuscitamos da morte da incredulidade na Sua Palavra - da denominação e dos credos para a Palavra
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eterna do Deus eterno que é Ele, Ele a operar através de nós, a manifestar que Ele é o mesmo ontem, 
hoje, e eternamente.

E depois a Palavra vai até ao corpo a partir da cabeça. O que é isto? - esta mesma Palavra. Não 
pode ser nada acrescentado ou retirado daí. Então essa mesma Palavra move-se da cabeça enquanto o 
dia se aproxima, até ao corpo - até ao corpo, vindicando que eles são um. São marido e esposa. São 
carne da Sua carne, Palavra da Sua Palavra, vida da Sua vida, Espírito do Seu Espírito, veja. Amém! 
Como é que sabe? - dá o mesmo testemunho, o mesmo fruto, a mesma Palavra (vê?) manifesta Cristo. A 
mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo Espírito, a mesma Palavra, o mesmo Livro (Amém!), os mesmos 
sinais. “As coisas que eu faço vós as fareis também”. Oh aleluia! Bem!
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Repare que a Palavra vindicada no Seu corpo é a vitória Dele e a razão da morte Dele. Veja, a morte 
- não no Espírito; quando Ele morreu, Ele apenas morreu na carne; o Seu Espírito foi ao inferno e pregou 
às almas em prisão. Está certo? A Sua carne apenas morreu, depois Ele ressuscitou novamente e 
vivificou-a (vivificar significa tornar vivo) - a Sua carne, que era o Seu corpo (e que é a Palavra). 
Esteve morta durante anos, mas gradualmente começou a chegar à reforma e agora ela está em pé.
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Oh, como eu gostava de ter tempo para voltar a Ezequiel e trazer esses ossos secos e mostrar-vos! 
Ele disse, “Estes ossos podem viver novamente?” Ele disse, “Profetiza”. Como pode vir a profecia? - só 
pelo profeta. É a Palavra do Senhor. “Ouvi ossos secos, a Palavra do Senhor.” E os tendões, a pele veio 
sobre eles e ergueram-se como um exército poderoso e começaram a marchar em direcção a Sião. Glória 
a Deus! É Ele; é Ele - a vitória.
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Os resgatados do Senhor chegarão a Sião com alegria.
Todos dos Seus santos montes, não haverá dor nem destruição.

Ele prova a Sua vida ressuscitada então enquanto Se vindica.287

Ela, a noiva, é independente de todos os outros. É uma mulher independente, uma grande ave 
salpicada que é diferente de todas as outras. Lembram-se do que a Bíblia diz sobre isso: a grande ave 
salpicada, mas tinha o nome dele. Ela tinha a sua vida para...

Como é que salpicavam a ave? - eram as duas brancas e depois eles tiravam a cabeça de uma ave 
e derramavam o sangue sobre a outra ave. E a outra ave era salpicada de sangue vermelho e baixava as 
suas asas assim e o sangue clamava, “Santo, santo, santo” enquanto banhava o chão. Assim Cristo, 
morto, pôs o Seu sangue (o Seu sangue da Sua vida) em nós - levando o Seu sangue a clamar, “Santo, 
santo, santo” ao Senhor. É uma ave estranha. Claro que é. Mas ela, a noiva, está identificada por Ele e 
é independente de todos os outros. “Guarda-te só para ela enquanto ambos viverem.” Guarda-te só para 
Ele, a Palavra. Sem adultério, sem sinal da denominação, sem sinal de credo, sem adultério nenhum, só 
Ele e a Palavra. “Em Cristo a rocha sólida eu estou, todos os outros solos são areias movediças”, disse 
Eddie Perronet.

Isso é em Cristo, a Palavra. Ele era a Palavra; Ele é a Palavra. E a igreja torna-se a Palavra por Ele 
fazer dela parte Dele e isso é novamente a Palavra. Identificado pessoalmente por Ele. Propriedade 
exclusiva Dele. Propriedade exclusiva Dele. Ela está redimida por Ele, através Dele, para Ele e só para 
Ele. Está certo.
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Então, o diabo está a gritar por causa disso, por estar a ser revelado.

Estamos num tempo perigoso. Lembre-se, a Escritura diz que quando estas coisas começarem a 
acontecer, não resta mais tempo; ela está a desaparecer. Quando vemos a manifestação: terramotos - 
viu os mil mortos no outro dia? - terramotos em diversos lugares; disse, sinais temíveis nos céus - como 
colunas de fogo, pelo ar como discos voadores. Eles não sabem o que é isso. Não fazem ideia.
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Já reparou nos anjos que vieram e investigaram Sodoma antes de Sodoma ser destruída? Lembra-se 
disso? Houve um grupo deles que veio - três deles. Um deles ficou com Abraão. Lembra-se disso? Eles 
eram luzes do céu que desceram em investigação para o juízo. Uns… Veja onde são todos encontrados. 
Encontram-nos perto do Pentágono e assim. É o julgamento do mundo, Sodoma. E há um representado - 
estará representado entre as igrejas - será Cristo a vindicar-Se, veja. Sinais acima nos céus e sinais em 
baixo na terra. Claro. Identificado.
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Oh, o diabo está a gritar por causa disto. A verdade manifestada da promessa da Palavra só nela. 
Eles não têm a resposta. Quando Jesus veio, por que será que aqueles Fariseus…? Ele disse, “Se eu 
expulso demónios pelo dedo de Deus, por quem os expulsam vocês?” Ele estava sozinho e a igreja Dele 
está sozinha. Ela não está presa a nada. Mas Ele foi identificado por Deus, sendo o corpo em que Deus 
habitava e a igreja está identificada pelo Seu corpo ao fazer a mesma coisa. Ela é o corpo Dele. A 
verdade manifestada da Sua Palavra prometida para os últimos dias. E ela e só ela se mantém fiel a isso. 
É por isso que o diabo está a gritar para que estas grandes organizações estabeleçam alguma coisa para 
que ela pare. Nunca vão conseguir. Ela será tomada, não parada!
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Ela está agora ressuscitada pelo poder da Palavra vindicada prometida para ela. Amém!

Como uma noiva guarda essa promessa! “Ele disse-me que ia voltar para me buscar. Eu creio”, veja. 
Sim, senhor. Para se encontrar com a sua liderança, o seu Redentor, o seu marido, o seu Rei, o seu 
Senhor, o seu amor, o seu Salvador no lugar de encontro prometido. Ele tem um lugar para se encontrar 
com eles. Você sabe que o noivo não se esquece de nada. Ele tem o anel, a identificação. Ele tem a 
túnica que ela usa, a roupa dela, veja. E Ele tem o lugar provido para se encontrar com ela; é nos ares. 
Já foi tudo provido. Ele tem a ceia das bodas já preparada. Os convidados já estão convidados, já estão 
escolhidos. Todos os anjos à volta dos Seus servos, em sentido. Oh!
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Oh, haverá um encontro nos ares,
Muito, muito em breve;
Vou encontrar-me consigo, vou encontrar-me consigo lá,
Nessa terra além do céu.
Uma canção nunca ouvida, nunca ouvida pelos ouvidos mortais,
Será glorioso digo eu.
E o próprio Filho de Deus, será o líder,

(A manifestação completa de Deus).
Naquele encontro nos ares.

(Oh bem, veja as vindicações Dele agora).

Já ouviram a história de Moisés no junco,
Já ouviram David sem medo, e a sua funda;
Já ouviram a história dos sonhos de José,
De Daniel e dos leões cantamos muitas vezes.
Oh, há muitos, muitos outros (vindicados) na Bíblia,
Como eu os desejo encontrar a todos, digo eu.
A pouco e pouco o Senhor nos vai deixar encontrá-los,
No encontro nos ares.

Porque haverá um encontro nos ares,
Muito, muito em breve;
E vou encontrar-me consigo, vou saudá-lo lá,
Nessa terra além do céu.
Uma canção nunca ouvida, nunca ouvida pelos ouvidos mortais,
Será glorioso digo eu.
E o próprio Filho de Deus será o líder,
Naquele encontro nos ares.

Não gostam disso? Agora, o triplo propósito do Seu grande mistério da revelação foi revelado. Ele é 
o principal. É Ele. Oh bem! Vamos cantar. Não consigo pregar mais. Sinto-me tão bem, veja.
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Oh, haverá um encontro nos ares,
Muito, muito em breve
E vou encontrar-me consigo, vou saudá-lo lá,
Nessa terra além do céu.
Uma canção nunca ouvida, nunca ouvida pelos ouvidos mortais,
Será glorioso digo eu.
E o próprio Filho de Deus, Ele será o líder,
Naquele encontro nos ares.

(Vocês vão? Pela graça de Deus, pela graça de Deus, veja. Oh bem!)

Já ouviram a história do pequeno Moisés no junco?
Já ouviram David sem medo e a sua funda; (Todos esses tipos).
Já ouviram a história de José que tinha sonhos,
E de Daniel e dos leões cantamos muitas vezes.
Oh, há muitos, muitos outros na Bíblia, (Que é Ele).
Como eu os desejo encontrar a todos, digo eu.
A pouco e pouco o Senhor nos vai deixar encontrá-los,
Naquele encontro nos…

(Mas há um principal).

Oh, haverá um encontro nos ares,
Muito, muito em breve;
E vou encontrar-me consigo, vou saudá-lo lá,
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Nessa terra além do céu.
Uma canção nunca ouvida, nunca ouvida pelos ouvidos mortais,
Será glorioso digo eu.
E o próprio Filho de Deus, Ele será o líder,
Naquele encontro nos ares.

Agora, vamos encontrar-nos lá. Vamos todos os Metodistas e Baptistas e seja o que for, que 
nasceram de novo do Espírito de Deus cumprimentem-se enquanto cantamos.
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Oh, haverá um encontro nos ares,
Muito, muito em breve;
E vou encontrar-me consigo, vou saudá-lo lá,
Nessa terra além do céu.
Uma canção nunca ouvida, nunca ouvida pelos ouvidos mortais,
Será glorioso digo eu.
Porque o próprio Filho de Deus será o líder.
Naquele encontro nos ares.

Oh! Oh, é maravilhoso, veja. Vê o que Ele vai ser? Veja agora. Temos de encerrar, amigos. São 
quase duas horas, vejam. Estaremos aqui na ceia. Ainda tenho páginas e páginas sobre isto, vejam. 
Assim vamos ter de encerrar com isto. Não há fim para isto.

É uma revelação. É eterno como a Palavra de Deus é eterna.295

Veja. Mas o triplo propósito do grande mistério de Deus está revelado. Deus manifestado em Cristo. 
Cristo manifestado na igreja de forma a redimir a Eva perdida de volta à condição original novamente. Oh 
bem! Oh, vão haver tempos muito bons naquele dia! Está próximo. Cremos nisso. Não crêem?

Eu penso naquela canção sempre que penso…

Ele vindicou-Se em Daniel e em Moisés e em Jeremias. O que eram eles? - os profetas a quem veio a 
Palavra (vê?), esses grandes homens, veja. “Já ouviram a história de José que tinha sonhos”, (Vê?) 
Daniel na cova dos leões e todos estes outros. Sabe? Há esse… O que eram eles? - profetas, veja.
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Mas o principal… Deus estava apenas temporariamente em tipo neles. Ele tipificou-Se em Adão 
sabendo o que era certo, mas saiu para redimir a Sua esposa porque ela estava errada. Cristo não tinha 
de ser pecado, mas Ele saiu e tomou o pecado para redimir os Seus filhos perdidos. Vê, vê? Ele tipificou-
Se.

…e Moisés no junco,
E já ouviram David sem medo e a sua funda;
Já ouviram a história de José que tinha sonhos, (o profeta)
E de Daniel e dos leões cantamos muitas vezes.
Oh, há muitos, muitos outros na Bíblia,
E eu… (Eles são a Bíblia).
E eu…

Eles estão todos manifestados Nele, então, veja. Sem Ele eles estão todos perdidos, veja. E eu 
tenho de me tornar parte disso para ser Ele. Amém! Vê?

Como eu os desejo encontrar a todos digo eu. (Está certo).
Mas o próprio Filho de Deus, Ele será o líder,
Naquele encontro nos ares.

Hebreus 11 disse, “Eles sem nós não podem ser aperfeiçoados”. As mãos e os pés não podem ser 
perfeitos sem o cérebro, o conhecimento, a cabeça e assim por diante, veja. E somos todos 
aperfeiçoados Nele. Assim por um Espírito somos todos baptizados num corpo, livres de juízo; passamos 
do pecado para (morte)… Amém! O próprio Filho de Deus será o líder, naquele encontro nos ares. Ama-
O?
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Eu O amo, eu O amo,
Porque, Ele…

Senhor Jesus, a unção do Espírito Santo venha sobre estes lenços, Senhor, e cure os enfermos. 
Possa ser assim, enquanto colocam isso. Eu oro para que Tu faças isso, no nome de Jesus. Amém. 
Pense, “Cristo, revelado,” agora mesmo em nós, agora mesmo em nós.

Como é que Ele foi revelado? Porque Ele primeiro me amou. O que fez Ele?

E comprou minha salvação
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No madeiro do Calvário.

Esse grande anjo do concerto, esse que estava com Moisés no deserto, esse que veio a Paulo no 
caminho de Damasco, esse mesmo que permitiu que a sua fotografia fosse tirada connosco; o mesmo 
que estava na fotografia na revista Life no outro dia, a mesma Palavra pelo mesmo Deus, pelos mesmos 
canais, da mesma forma, pela mesma promessa. “Onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu 
estarei no meio deles”. Então Ele está aqui. “Os anjos de Deus se acampam ao redor dos que O temem”, 
que só se apegam à Sua Palavra. Ninguém pode respeitar essa Palavra sem temer a Deus, veja.
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Então aqui está Ele nesta manhã connosco enquanto nós O louvamos no Espírito.

Oh, depois de uma mensagem assim dura, acho que apenas temos de O adorar um pouco no Espírito, 
veja. Feche os seus olhos e vamos cantar isso para Ele novamente, “Eu O amo, eu O amo”. Só como… 
Levante as suas mãos para Ele.
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Eu O amo, eu O amo
Porque Ele primeiro me amou,
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

Oh bem, como nós O amamos!

Fé no Pai, fé no Filho,
Fé no Espírito Santo, estes três são um;
Os demónios vão tremer e os pecadores vão acordar.
Fé em Jeová que tudo faz tremer.

Amém! Glória a Deus! Como nós O amamos. Adore-O no seu coração agora. Adore-O. Pense em 
como é belo o que Ele tem feito. Veja o que Ele tem feito por nós. Todos estes anos de visões, nenhuma 
falhou. Tudo o que Ele disse aconteceria, exactamente da forma que Ele dizia.
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Eu vos amo. Não se esqueçam dos mandamentos de Deus para vocês, filhinhos: amem-se uns aos 
outros. Amem toda a gente, certa ou errada, pecador ou santo; amem-nos de qualquer forma. Se não, 
então orem para que Deus vos ajude, porque Deus amou o pecador.
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E a natureza de Deus está no… Se o homem está errado, ame de qualquer forma. Não faça parte 
dos seus pecados, veja. Não faça parte dos seus pecados, mas na doçura - não em azedume e 
repreensão - em doçura fale-lhe da esperança da vida que está dentro de si por Jesus Cristo sendo-lhe 
revelado pelo Espírito Santo.

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Filho de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto,
Oh, leve-o… (Não se esqueça agora, para onde quer que vá).
Oh, precioso nome...

(Esse nome; nós temos o nome Dele. Somos chamados pelo nome Dele).
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Agora, vou contar-vos um pequeno segredo até vos encontrar novamente. Lembrem-se disto, 
enquanto ficamos de pé. Lembrem-se disto:
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Prostrando ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos, (Nós O coroaremos).
Quando a nossa jornada estiver completa.

Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da…

Qual é a revelação tripla? - esperança e alegria do céu reveladas Nele.
Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

O quê? - a esperança da terra e alegria do céu; tudo está manifestado em Cristo; Deus, a igreja, 
tudo o resto está manifestado em Cristo. A Bíblia é Cristo. A Bíblia é a Palavra escrita, já que Ele é a 
Palavra. A manifestação é a evidência da vida vindo à carne da Palavra para a manifestar. Oh, não é 
maravilhoso?
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Leva o nome de Jesus… (Agora, ouça com atenção agora).
Como um escudo (Não se esqueça disso agora) contra toda a cilada;
Quando as tentações o rodearem, (O que deve fazer?)
Sussurre esse santo nome em oração.

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

Não sabendo (claro, sendo espiritual, observa as coisas espirituais) - não sabendo isto, Deus sabe, 
mas se se virar e olhar para o relógio, são duas horas em ponto - o final da segunda fase do chamado; a 
terceira fase do chamado está à mão!
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Prostrando ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.
Precioso nome…

(a segunda fase do chamado foi manifestada!)
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

Reparou que o Espírito pegou na mesma canção e pegou numa oitava acima assim? A próxima fase 
do chamado está à mão. Amém!
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Leva tu contigo o nome de Jesus, (É mais tarde do que imagina!)
…de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto,
Oh leve-o para onde quer que for.

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

(Agora se as tentações vierem, o que faz?)

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Como um escudo contra toda a cilada;
Quando as tentações o rodearem

(Alguma coisa para você não crer agora).
juntos, (Lembre-se).
Sussurre esse santo nome em oração.

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

Vamos inclinar as nossas cabeças agora, todos, em reverência.306

Prostrando ao nome de Jesus…

[É dada uma mensagem em línguas e é interpretada].

Agora se entenderem, o Espírito do Senhor desceu na reunião em línguas estranhas, falando disso a 
um homem não sabendo - para interpretar por outro homem não sabendo a Palavra do Senhor. Lembra-
se quando o inimigo estava a vir e eles não sabiam o que fazer? - o Espírito do Senhor desceu sobre um 
homem e revelou o que devia ser feito. Oh bem!

Vamos inclinar as nossas cabeças agora, em humildade. Deus abençoe.

Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,
Até nos encontrarmos aos pés de Jesus;
Até nos encontrarmos, até nos encontrarmos,
Deus esteja convosco até nos encontrarmos novamente.
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