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O Deus Que É Riquíssimo Em
Misericórdia

Phoenix, Arizona, E.U.A.

1 Eu estava pronto, entrei e vi o Irmão Moore e todos eles aqui na plataforma, os
amigos que eu conheço há tantos anos. Certamente que é um privilégio vê-los aqui esta
noite. Sinto-me pequeno por estar aqui e falar com teólogos assim atrás de mim e
talvez eles me corrijam quando eu estiver errado. Espero que sim.

Estamos muito contentes esta noite por termos aqui uma certa pessoa - a Irmã
Rose. Nós vínhamos com o Irmão Shore e os seus assistentes hoje para almoçarmos e
vínhamos pela estrada, o Irmão Williams disse que a Irmã Rose estava muito doente. E
nós fomos vê-la por um momento, ajoelhamo-nos, e ela tinha uma febre muito alta e
estava mesmo doente. Só algumas palavras de oração e o Senhor falou-nos e disse, “Ela
vai ser curada. Ela vai estar lá amanhã à noite.” E aqui está ela esta noite, sentada aqui
mesmo.

2 Irmã Rose,  levante-se  só  um minuto  para  que eles… Estamos agradecidos  ao
Senhor…

Ela estava acamada. Ela disse, “O diabo bateu-me com tudo. Eu venho aqui, e
então fico  assim doente.”  Alguma doença na garganta e  assim por  diante -  mas o
Senhor fê-la  superar.  Então por isso,  estamos contentes,  dando graças ao querido
Senhor.

Agora  tivemos  tempos  maravilhosos  e  amanhã  à  noite  agora,  vamos  para  o
Ramada [hotel - Trad.]. E não se esqueçam agora, não vai ser aqui amanhã à noite. Vai
ser no Ramada, e a convenção começa no dia seguinte à noite. Têm de ficar comigo
mais uma noite.

3 Assim  ontem  à  noite  eu  passei  tanto  da  marca…  eu  fiz  mais  ou  menos  uma
pequena promessa para mim próprio que no início do ano ia encurtar as mensagens de
três, quatro, cinco horas para, talvez, até cerca de trinta ou quarenta minutos. E como
vos disse ontem à noite, a minha esposa elogiou-me no Domingo, disse, “Estiveste
muito bem.” Por isso, claro, tinha de vir ontem à noite e estragar tudo, vejam. Estive
cinquenta e cinco minutos em vez de trinta ontem à noite.

Quando vinha hoje à noite o Billy disse, “Vais falar sobre quê?”

Eu disse, “Bem, eu tenho algumas notas aqui escritas e algumas escrituras. Eu li
algumas delas, quatro ou cinco mensagens diferentes.” Eu disse, “Acho que quando
chegar lá e vir o que se passa…”

Disse, “Tu prometeste orar por todos os enfermos.”

Eu disse, “Sim, senhor. Quantos cartões tens?”

Disse, “Duzentos.”

Eu disse, “É melhor começar com eles hoje à noite.”

E ele disse, “Agora lembra-te, tu só tens quinze minutos para falar, vê. Usaste o
resto ontem à noite.” Por isso tenho de me apressar, não tenho?

4 Bem, nós estamos… prometi-vos que íamos orar por essas pessoas que tinham
cartões de oração e estamos obrigados a uma promessa, claro. Não podemos trazê-los
todos por estas filas e nem eu seria capaz de os chamar individualmente, da audiência,
apesar de o Espírito Santo me dar isso. Não consigo fazer isso. É demasiado para mim.

E, mas estamos todos cientes dessas coisas. Nós sabemos que Deus ainda é Deus.
Não é  que isso  cure;  é  que isso  apenas edifica  a  fé,  para  nos  dar  a  conhecer  que
estamos na Sua presença. E vamos orar esta noite por todos os enfermos, cada um
deles, que tenham cartões de oração para receberem oração.

Então amanhã à noite lá no Ramada, vamos tentar distribuir mais alguns e começar
a orar por eles lá. Porque eu ainda tenho amanhã à noite e penso que tenho uma noite
da convenção e talvez também um pequeno-almoço. E depende de como as coisas
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acontecerem, se algum dos…

5 Um dos oradores que nunca apareceu, ou ainda não apareceu. Acho que não. O
Irmão  Humberg,  ou  é…?  [Amburgy]  Amburgy?  Amburgy,  Cassius  Amburgy.  Então
percebi tudo mal. É esse nome Alemão - acho que é Alemão. Então eu posso ter de o
substituir - é porque (desculpe a expressão) por ele.

Então tivemos um tempo maravilhoso no Senhor, vejam. Todos vocês, se houver
aqui desconhecidos nesta noite, com certeza que estamos contentes de os ter. Confio
que o Senhor irá abençoar-vos. Eu oro para que não haja enfermos no edifício quando
sairmos esta noite - para que o nosso Senhor venha no Seu grande poder e cure todos
os enfermos e aflitos.

6 Aqui há algum tempo atrás, costumávamos trazer os indivíduos para entrevistas
especiais, alguns dos casos mais difíceis a que não conseguíamos chegar. Então enchia
tão  rápido  que  tinha  de  ser… O Senhor  continuava  a  abençoar,  até  que  tínhamos
trezentos ou quatrocentos à espera. Então as pessoas sentiam-se magoadas nos seus
sentimentos por estarem à espera, talvez por causa daquele tempo todo que tinham de
estar à espera talvez por um ano. Então para chegar a isso, só entre as reuniões, para
levá-los a entrevistas. E sentávamos e esperávamos no Senhor, até que Ele nos dissesse
exactamente o caso. Não há dúvida que estão pessoas aqui sentadas nesta noite que
estiveram  nessas  entrevistas  especiais.  Está  alguém?  Deixe-me  ver  a  sua  mão
levantada, nas entrevistas especiais. Sim, ali mesmo. Então, sabemos que está certo.
Esperávamos para ver o que o Senhor diria, víamos esse caso.

E então eu tive de parar com isso, aqui há algum tempo atrás. Eu disse ao Billy que
não podíamos ter mais entrevistas privadas.

7 Veja, eu passei dos vinte e cinco anos há pouco tempo, pela segunda vez, e já está
a ir em direcção à terceira vez. Então quando se fica um pouco mais velho, ora, você
não… De certa forma não se consegue continuar como antes. Os seus passos ficam mais
curtos e você… Claro que o Irmão Moore não sabe nada sobre isso ainda. Ele tem… acho
que temos mais ou menos a mesma idade.

Muita água passou pelo rio desde que você e eu e o Irmão Brown viemos aqui pela
primeira vez, com o Irmão Outlaw e o Irmão Garcia e o Irmão Fuller. Pergunto-me se
esses homens estão aqui nesta noite? Irmão Garcia? Irmão Fuller? Irmão Outlaw? Estão
aqui? Levantem as mãos se estiverem aqui. Sim, ali está o Irmão Fuller, creio eu, se não
me engano. O Irmão Outlaw está aqui. Irmão Garcia? Creio que ele saiu de Phoenix.
Acho que está certo. Ele saiu de Phoenix e está lá na Califórnia. Bem, grandes dias
certamente, e eu ainda acredito na mesma mensagem que tinha lá: Jesus Cristo o
mesmo ontem, hoje, e eternamente.

Acho que já passaram… Bem, a Becky era uma bebé. Foi há cerca de dezanove
anos e agora ela é uma jovem grande, velha, gorda e feia sentada aí algures, dezanove
anos de idade. Onde estás, Becky? Bem, ela vai apanhar-me por causa disto. Eu lembro-
me de a levar no meu braço; eu ia ter muita dificuldade em fazer isso esta noite.

8 Lembro-me de estar na igreja do Irmão Garcia uma noite, ela era muito pequenina
e eu disse, “Temos uma reunião internacional esta noite.” Eu disse, “Eu estou a falar
para  os  Espanhóis.”  E  eu  disse,  “A  minha esposa  é  Alemã.”  Eu  disse,  “Eu  sou um
Irlandês,” e eu disse, “a minha menina é uma Índia.” E era a Becky. Por isso quando eu
saí pela porta, estava ali uma menina Mexicana que disse, “Irmão Branham?”

Disse, “Sim querida, o que quer?”

Disse, “Não acha que a sua bebé é um pouco pálida para ser uma Índia?” Ela é
loira, vocês sabem.

E eu disse, “Apenas Índia em movimento.”

Bem, estamos agradecidos por estarmos aqui  nesta noite.  Agora antes de nos
aproximarmos da Palavra, vamos aproximar-nos Dele, porque Ele é a Palavra. Quando a
Palavra é manifestada, é Ele para si.

9 Como tivemos ontem à noite sobre a “Semente de Discrepância”… gostaram disso?
O Senhor vos abençoe. Certamente que gostei de vos trazer a mensagem. E vemos o
que são as sementes.

Agora, há um pedido especial nesta noite, alguma coisa especial? Talvez alguns de
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vocês que irão estar nesta fila de oração, digam, “Deus, sê misericordioso. Quando eu
chegar para receber oração, permite que a minha fé cresça para a ocasião.” E talvez
alguém tenha um amado que esteja doente e, alguma coisa… Podem levantar a vossa
mão, para que Deus olhe e diga… Agora se isso… Vocês sabem como isso me faz sentir
ao olhar aí? Vejam a necessidade aqui. Irmãos ministros, olhem para isso, vejam. Agora
se isso me faz sentir dessa maneira, o que fará ao nosso Pai. Claro.

Agora, vamos orar.

10 Querido Jesus, aproximamo-nos agora do grande trono de misericórdia por este
nome todo-suficiente.  Porque não há outro  nome dado entre  os  homens pelo  qual
devamos ser salvos, mas apenas este nome do Senhor Jesus. E vimos no Seu nome, e
oramos, Pai celestial, para que Tu nos recebas nesta noite enquanto Teus filhos crentes
e que perdoes a nossa incredulidade, Senhor. Ajuda nesta noite, para que possamos
crer completamente em toda a Palavra de Deus nesta noite para todas as coisas de que
temos necessidade.

Tu  sabes  o  que  está  por  detrás  destas  mãos  que  foram  levantadas.  Há
enfermidades, alguns deles podem ter problemas domésticos, alguns deles podem ter
problemas financeiros, alguns deles podem estar fatigados, talvez alguns se tenham
apostatado, alguns pecadores. Qualquer que seja a necessidade, Tu és mais do que
suficiente  para  qualquer  inimigo.  Por  isso  oramos,  Senhor,  para  que  nesta  noite
possamos reconhecer que os nossos inimigos, cada um deles foi derrotado, até a própria
morte; e que somos mais do que vencedores Nele que nos amou e Se entregou por nós,
nos lavou no Seu sangue.

11 Oramos, Senhor, para que toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o nervosismo,
tudo o que não seja como Deus fuja de nós nesta noite, para que o Espírito Santo possa
ter a prioridade no nosso coração. Que Ele possa falar-nos de uma forma misteriosa;
que Ele possa falar-nos no Seu poder. Que Ele possa ressuscitar aqueles que estão
mortos espiritualmente, que Ele possa trazer a saúde àqueles que estão enfermos e
aflitos, levantar os joelhos cansados, as mãos fatigadas que estão descaídas.

Que possa haver um tempo de júbilo. Que possa surgir esta noite, Senhor, deixar
este lugar, ir até ao Ramada Inn e começar uma das maiores convenções que já foram
realizadas nesta cidade. Senhor, enquanto nos reunimos e oramos, Tu disseste, “Se o
povo que é chamado pelo meu nome se reunir e orar, então eu ouvirei do céu.” Deus,
oramos para que seja assim nesta noite.

Agora Pai, enquanto lemos a Palavra, ninguém a pode interpretar a não ser Tu. Tu
és o Teu próprio intérprete. E nós oramos para que Tu nos interpretes as coisas que
vamos ler nesta noite, porque pedimos no nome de Jesus. Amém.

12 Agora se… Muitos de vocês gostam de marcar as escrituras que um ministro lê. E
gostava que vocês, nesta noite, se puderem, que abrissem em Efésios. E eu estava a
falar no Domingo passado sobre Efésios, como o livro de Josué foi Efésios do Velho
Testamento, e como foi um livro de redenção. E redenção tem duas partes diferentes:
sair  de, e entrar em. Primeiro você tem de sair.  Algumas pessoas querem trazer o
mundo para dentro, mas você tem de sair do mundo para entrar em Cristo. Você tem de
sair da incredulidade para entrar na fé. Não pode haver nada no seu caminho para se ter
fé  genuína.  Você tem de deixar  para  trás  absolutamente  tudo o  que é  contrário  à
Palavra de Deus, para entrar na fé.

E  esse  era  o  livro  dos  Efésios  do  Velho  Testamento,  Josué.  Onde  Moisés
representava a lei, não podia salvar ninguém, mas a graça podia. E aqui está… Josué é a
mesma palavra que Jesus, Jeová salvador.

E agora, então, vemos que chegámos a outro Efésios - outro Éfeso agora - onde
isso  nas  nossas  denominações  intelectuais  e  assim por  diante,  e  todos  os  nossos
programas  educativos  chegaram  ao  seu  Jordão.  Então  temos  de  ter  um  Efésios
novamente. Nós devemos ter um êxodo para sair e entrar, para o rapto.

13 Agora, vamos ler nesta noite no capítulo 2 de Efésios. Eu estava a dizer isso para
que pudessem chegar ao lugar, ou abrir no capítulo.

E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados;

Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o
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príncipe das potestades do ar,  do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência:

Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa
carne,  fazendo  a  vontade  da  carne  e  dos  pensamentos;  e  éramos  por
natureza filhos da ira, como os outros também.

Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que
nos amou,

Estando nós ainda mortos em pecados nos vivificou juntamente com [ele],
ou nos vivificou juntamente com Cristo, (pela graça sois salvos;)

Quero tirar daí alguns… parte do versículo, mas Deus, “Deus que é riquíssimo em
misericórdia.”

14 Quero que reparem aqui no profeta (apóstolo, melhor dizendo) Paulo, que… como
ele fez menção disto, como… “Vós a quem ele vivificou, que antes estáveis mortos.” Vós
que Ele vivificou, que antes estáveis mortos. Mortos em pecado e em transgressões,
andando segundo as coisas do mundo, segundo os desejos da carne, e cumprindo os
desejos da mente, já…

O que provocou esta alteração, vê? O que provocou isto, estando antes morto, para
ser vivificado? Vivificado significa tornado vivo. Houve uma alteração da morte para a
vida. Não há mais nada… não há mais nada que possa acontecer a uma pessoa tão
grande  como  a  mudança  da  morte  para  a  vida.  Um  homem,  se  esteve  a  morrer
fisicamente e pôde ser curado fisicamente, isso seria uma grande coisa; mas nada é tão
grande como quando ele está espiritualmente morto e Deus o vivificou para a vida.
15 Vocês antes, em tempos passados, mortos - vocês estavam mortos. Até muitos
aqui nesta noite, uma vez, podem olhar para trás e saber que estavam mortos. Mas
agora, por que não estão mortos nesta noite, como estavam antes? Você merece estar
dessa  forma,  porque  você  era  um  pecador.  Mas  Deus,  que  é  riquíssimo  em
misericórdia… É… é isso. Deus, que era riquíssimo. Todas estas coisas que nós éramos,
mas  Deus…  Isso  provocou  a  mudança  ali  mesmo.  Deus,  que  é  riquíssimo  em
misericórdia.

Oh, estou tão contente por isso, que Ele sendo riquíssimo em misericórdia… Se Ele
fosse apenas riquíssimo em dinheiro, se Ele fosse apenas riquíssimo em materiais (e Ele
é), mas no entanto a maior coisa é ser riquíssimo em misericórdia. Oh, que grande
palavra que essa é!

16 Como é que antes estávamos mortos e estávamos a falar no outro dia à noite de
como a semente deve morrer. E tudo à volta desse embrião de vida deve, não apenas
morrer, mas apodrecer. Se não apodrecer não pode viver. E apodrecer é desaparecer
completamente, está acabado. E até chegarmos ao lugar em que as nossas próprias
ideias e o nosso próprio pensamento desaparece completamente e apodrece de nós,
então o embrião da vida pode começar a viver.

Agora nós podemos… Eu posso introduzir só um pouco de doutrina aqui que eu
não… Se não crêem, tudo bem. Está bem. Eu creio. Eu creio que um homem, quando
nasce neste mundo… que quando você é um bebé nascido no mundo, não podia ter
estado aqui sem ser pela presciência de Deus. Porque Ele é infinito e Ele sabe todas as
coisas. E quando esse bebé nasce no mundo, há algo nesse bebé - se ele vai ter vida há
alguma coisa ali, naquela criança, então, a que ele chega, mais cedo ou mais tarde. Essa
pequena semente está nele. Agora se você tomar… As Escrituras mostram claramente.

17 Agora,  se  você tem vida  eterna nesta  noite,  se  nós  temos vida  eterna,  então
sempre existimos, porque só há uma forma de vida eterna. Sempre existimos e a razão
por que sempre existimos é porque somos uma parte de Deus. E Deus é o único que é
eterno.

E como, como Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão e foi atribuído ao seu
bisneto Levi, que ainda estava nos lombos de Abraão. Pagou dízimos, porque ele ainda
estava nos lombos de Abraão quando ele se encontrou com Melquisedeque. Eu quero
falar sobre isso lá no outro lugar uma manhã, “Quem é Este Melquisedeque?” Agora
repare que lá atrás, Deus sabia que este rapaz vinha. Ele sabia todas as coisas.

Agora nós somos uma parte de Deus. Vocês sempre foram. Vocês não se lembram,
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porque eram apenas um atributo em Deus. Vocês estavam apenas no pensamento Dele.
O seu próprio nome, se já esteve no livro da vida, foi colocado ali antes da fundação do
mundo. Ele sabia o que você era.

18 Só estou a dizer isto, não para misturar doutrina, mas para esclarecer, que nós
devemos afastar-nos deste medo e temor. Você não sabe quem você é. Vocês não vão
ser, mas agora vocês são os filhos de Deus, vejam. Vocês sempre foram os filhos de
Deus, vejam.

Ora, quando Deus o tinha no Seu pensamento no princípio, você tinha de estar -
alguma parte de si - a sua vida que está em si agora, tinha de estar com Deus antes lá…
Bem, quando ele… Antes de ele sequer se tornar material aqui na terra, antes de haver
alguma coisa a não ser Deus, você era um dos Seus atributos. Ele sabia qual ia ser o
seu nome. Ele sabia que cor de cabelo você ia ter. Ele sabia tudo sobre si.

A única coisa que aconteceu, quando você, sendo um pecador…

19 Muitos de vocês podem ter companheirismo comigo neste pensamento. Quando
você era um rapaz ou uma menina,  você andava e havia certas coisas que seriam
apenas - onde não incomodava as outras crianças - parecia que havia algo em si que
clamava,  havia  Deus  algures.  No  entanto  você  era  um pecador.  Lembra-se  disso?
Certamente.  Agora,  o  que era  isso?  Isso  era  aquela  pequena forma de vida  em si
naquela altura.

E então, passado um pouco, você ouviu o evangelho. Talvez você fosse à igreja.
Você pegou nisto e naquilo e passou de denominação para denominação. Mas um dia,
você - sendo parte de Deus, você tinha de ser parte da Palavra - e quando você ouviu a
Palavra, você sabia de onde tinha vindo. Você sabia o que era a verdade. Você sempre
foi… A semente estava em si. Sempre, a Palavra vista - a Palavra que estava em si que
estava antes da fundação do mundo - viu a Palavra e você veio até ela.
20 Como a  minha história  da  pequena águia,  como a  pequena águia  foi  chocada
debaixo de uma galinha. E a pequena andou com as galinhas. Ela… A galinha cacarejava
e ela não entendia o cacarejar dela. E as pequenas galinhas, a dieta que elas tinham no
galinheiro, ela não entendia isso, como é que faziam aquilo. Mas havia algo nela que
parecia ser diferente do que aquela galinha era, porque para começar ela era uma
águia. Está certo.

Um dia a sua mamã veio caçar e quando ouviu aquele grito de águia, foi diferente
do cacarejar da galinha. E é assim com todo o crente nascido de novo. Você pode ouvir
toda a teologia que quiser e todas as discrepâncias feitas pelo homem, mas quando essa
Palavra brilha ali, então há algo que toma posse. Você chega a… Você que antes estava
morto em pecado, essa vida que Ele vivificou. Tem de haver uma vida ali para vivificar,
primeiro. Deus, pela Sua presciência sabia todas as coisas e nós éramos predestinados a
ser  filhos  e  filhas  de  Deus.  Vós  que  antes  estáveis  mortos  em  pecado  e  em
transgressões,  que todos nós tínhamos nos nossos tempos passados,  mas Ele  nos
vivificou.

21 Olhe para Paulo. E Paulo era um grande teólogo, mas ele veio face a face com
aquela  Palavra,  Jesus,  vivificou…  Ele  veio  à  vida  rapidamente,  porque  ele  estava
ordenado a ser isso. Ele era parte da Palavra e quando a Palavra viu a Palavra, era a sua
natureza. Todo o cacarejar das galinhas e as igrejas ortodoxas não tiveram efeito sobre
ele. Ele tinha visto a Palavra - era parte dele. Ele era uma águia; ele não era uma
galinha. Ele estava apenas no galinheiro com elas, mas ele era uma águia para começar.
22 Isso vai parecer uma pequena história (espero que não soe sacrílego) sobre um
pequeno pato que nasceu debaixo de uma galinha uma vez. Ele não conseguia entender
- um rapaz de aspecto engraçado, um rapaz estranho - e ele não conseguia entender os
patos e tudo. Eles estavam a brincar no galinheiro. Mas um dia a velha galinha levou os
pintos até atrás do celeiro e ele sentiu o cheiro da água. Bem, ele foi em direcção àquela
água o mais rápido que pôde. Porquê? Ele nunca tinha estado num lago antes. Ele nunca
tinha estado na água. Mas era um pato para começar! A única coisa que ele tinha de
fazer era vir a si mesmo.

Isso é a mesmo coisa que o crente é. Há algo nele que quando ele se encontra face
a face com Deus, ele vem a si. Aquela semente está nele e é vivificada. Bem! Está certo
e ele voa para longe das coisas do mundo. Elas ficam mortas para ele. Bem! Eu lembro-
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me, nós todos tínhamos a nossa vida no passado nessas coisas do mundo, mas quando
tomamos posse dessa coisa real, algo que nos vivificou - uma pequena semente que
veio à vida - e todas as coisas do mundo apodreceram ali. Não tínhamos mais desejo
disso.

23 Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. O adorador uma vez purificado
não tem mais consciência do pecado, não tem mais desejo de pecar. A questão do
pecado está terminada. Você torna-se uma parte de Deus, em Cristo. Cristo morreu
para o redimir. Agora pense apenas em tudo o que teríamos sido se não fosse por Deus
- mas Deus em Sua riquíssima misericórdia, como Ele nos redimiu esta noite. Onde
estaríamos esta noite, se não fosse pela riquíssima misericórdia de Deus sobre nós?

Uma  vez  o  mundo  era  tão  pecaminoso  que  o  homem  tinha  feito  com  que  a
corrupção viesse sobre a terra, até que entristeceu a Deus ter feito o homem. A cabeça
toda era uma ferida putrefacta, o corpo todo e Deus até se entristeceu de ter feito um
homem. Por isso Ele disse, “Vou destruir  o homem que eu criei.”  Ele vai  destruí-lo
porque ele não passa de corrupção. E toda a raça humana teria sido eliminada naquela
altura - mas Deus, riquíssimo em misericórdia, não deixaria o inocente perecer com o
culpado. E Ele foi e fez um caminho provido para aqueles que quisessem entrar, que
quisessem fazer o que estava certo. Ele fez um caminho de misericórdia para aqueles
que desejassem misericórdia e Ele preparou uma arca.

Por outras palavras, Ele colocou umas asas nas Suas águias, para que pudessem
voar por cima do juízo e não se afogarem com as galinhas. Mas Ele fez um caminho de
fuga nos dias de Noé. Isto fê-lo fazer isso, para prover - porque Ele era riquíssimo em
misericórdia.

24 Mas  depois  de  Ele  ter  provido  um  caminho  para  as  pessoas,  e  então  elas
recusaram-no.

Agora a razão por que o recusaram é porque não há nada aí para o receber. Não há
nada para o receber. A minha mãe costumava dizer, “Não podes tirar sangue de um
nabo, porque não há sangue num nabo.” Por isso se não há forma de vida ali  para
receber, então não pode receber. É por isso que os Fariseus podiam olhar mesmo na
face de Jesus e chamá-Lo Belzebu, porque não havia nada neles para O receber.

Mas “Todos os que o Pai me deu,” disse Ele, “virão a mim.” Vai ser apresentado
algures.

25 Você pode falar às pessoas por vezes na rua, falar-lhes sobre o Senhor - elas riem
mesmo na sua cara. Bem, nós devemos fazer isso de qualquer forma. Mas ouça, há
“ninguém virá a mim, a não ser que o Meu Pai o traga primeiro.” Deus tem de os trazer.
Tem de haver uma vida e “todos os que Ele me tem dado, virão a mim.” Ele proveu para
aqueles que querem ser redimidos. Ele proveu para aqueles que querem ser curados. E
então, porque Ele fez isto, faz Dele riquíssimo em misericórdia, como Ele sempre foi,
riquíssimo em misericórdia. Deve ser… Se você recusar isto, não resta nada senão juízo,
porque o pecado tem de ser julgado.

Faraó, quando ele entrou no mar como um imitador, viu que ele podia entrar como
Moisés entrou - Moisés com o seu exército e Faraó com o seu exército. Ambos deviam
ter perecido no mar, parecia. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, fez um caminho de
fuga para os filhos Hebreus. Porquê? Porque eles estavam a seguir na linha de dever -
eles estavam a seguir na Palavra. Agora essa é a única forma de se obter misericórdia, é
seguir as instruções que Deus nos tem dado para seguir. É a única forma de Ele poder
mostrar misericórdia, é quando nós seguimos o que Ele disse para fazer.

26 Como um pequeno debate, há pouco tempo atrás com um ministro, que disse que
eu estava a ensinar uma doutrina apostólica neste dia… eu creio que falei sobre isso há
uma noite ou duas atrás, ou há algum tempo atrás, sobre como ele disse, “Você está a
tentar  introduzir  nesta  era  uma  doutrina  apostólica.”  Ele  disse,  “A  era  apostólica
terminou com os apóstolos.”

E eu perguntei-lhe, “Bem, você crê na Palavra?”

Ele disse, “Sim.”

Eu disse, “Apocalipse 22:18 diz que todo aquele que tirar uma palavra disto, ou
acrescentar uma palavra a isto - não apenas duas palavras - uma palavra, tirar uma



O Deus Que É Riquíssimo Em Misericórdia 7

palavra…”

Ele disse, “Eu creio nisso.”

Eu disse, “Então eu posso dizer-lhe onde foi dada a era apostólica, as bênçãos
apostólicas foram dadas à igreja. Agora diga-me onde Deus as tirou pela Palavra. Você
não consegue. Não está lá.”

Eu  disse,  “Agora  lembre-se  que  Pedro,  no  dia  do  Pentecostes,  foi  ele  quem
introduziu a era apostólica. E ele disse-lhes a todos para se arrependerem e serem
baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do
Espírito Santo porque a promessa é para vós, e para vossos filhos e para os que estão
longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.”

27 Agora se quiser ouvir o cacarejar de alguma galinha denominacional e viver lá atrás
nas coisas do mundo, então vai mostrar que há alguma coisa de errado. Porque isso é a
Palavra. Todo aquele que queira que venha e se tiver vontade deve vir. Mas se você não
tiver vontade, então você está numa triste condição. Mas se tiver vontade de vir, venha
seguir a fórmula de Deus e Ele nunca falha em cumprir o que Ele prometeu. Eu já fui
novo e agora sou velho. Nunca O vi a falhar na Sua Palavra, porque Ele pode fazer tudo
menos falhar. Ele não pode falhar. Deus não pode falhar. É impossível que Deus falhe e
permaneça Deus. Ele tem de fazer isso.

28 Agora o exército de Faraó tentou imitar, porque eles não eram chamados e eles não
tinham essa vida no… A promessa não foi  dada a Faraó. A promessa de uma terra
prometida não lhe foi dada. E um imitador a tentar seguir um verdadeiro crente que é
chamado para isso, apenas faz disso uma piada. É esse o problema com o nosso sistema
religioso hoje, são muitas pessoas a tentar imitar o Espírito Santo; muitas pessoas a
tentar imitar o baptismo; muitas pessoas a tentar imitar a era apostólica. É para crentes
e só para eles. Deus fez um caminho riquíssimo em misericórdia, em que os Seus filhos
não iam perecer. Ele fez um caminho para eles.

Agora, Faraó a tentar persegui-los, ele afogou-se nas mesmas águas que salvaram
Moisés  e  o  seu  grupo.  Agora  Moisés  não  se  afogou,  porque  Deus  é  riquíssimo em
misericórdia para aqueles que estão a seguir o Seu caminho provido. Amém! Consegue
ver o que eu quero dizer - que esta noite, as pessoas que não crêem em cura divina, as
pessoas que não crêem no baptismo do Espírito Santo, como podem receber alguma
coisa? Deus é riquíssimo em misericórdia para aqueles que O vão seguir - não seguir um
credo, mas seguir Deus.

29 Deus é a Palavra: foi feito carne e habitou entre nós.

Agora, para que ele possa gerar os outros atributos de Deus… O corpo, Jesus, era o
corpo de Deus, um atributo. Moisés viu-O passar, a parte de trás Dele. Nenhum homem
viu a Sua face.  Mas agora nós O vimos,  nós O vimos,  vimo-Lo como um sacrifício.
Agora, Ele era um atributo de Deus a ser mostrado. A Palavra, era isso que Ele era.

E  quando  algum crente  vem a  Deus,  ele  torna-se  o  atributo  de  Deus  da  Sua
Palavra. Ele é usado para manifestar a Palavra que foi prometida para aquele dia. Está
certo. Deus, riquíssimo em misericórdia, nunca nos deixou sem um testemunho. Ele é
riquíssimo em misericórdia.

30 Vemos que Deus foi tão misericordioso para Moisés lá naquele Mar Morto, lá no Mar
Vermelho lá, melhor dizendo. Então quando Ele disse aqui em Êxodo 19:4, Ele disse, “Eu
vos levei sobre asas de águias, vos trouxe para mim.” Levou-os sobre asas de águias e
“trouxe-vos para mim.” Havia outros homens no meio daquele mar ali também, a tentar
imitar, mas o que aconteceu? Ele levou-os sobre asas de águias.

Agora Deus sempre assemelha os Seus profetas a águias, e o que foi isso? Moisés
era o Seu mensageiro e eles estavam a seguir Moisés e essas eram as asas de águias
em que eles foram levados. Porque ele estava a captar a mensagem de Deus e o povo
seguiu isso. Eles estavam a seguir Deus como seguiam Moisés com a sua mensagem de
libertação. E a Bíblia disse que ele… Eles não pereceram com os que não creram, porque
Deus  foi  riquíssimo  em  misericórdia  para  eles  porque  estavam  a  seguir  os  Seus
mandamentos. Deus quer que nós sigamos os Seus mandamentos.

31 Nós podíamos dizer o mesmo acerca de Corá e acerca de Datã e acerca do gangue
de incrédulos deles enquanto tentavam imitar. Eles tentaram impor algo no programa de
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Deus. Eles não gostavam de um programa de um homem só. Eles não gostavam disso.
Eles tinham de ter algo a ver. Corá disse, “Mas há mais homens santos sem ser tu,
Moisés. Tu ages como se fosses a única praia na… ou o único seixo na praia, melhor
dizendo.” E disse, “Eu… não devias fazer isso e há mais homens santos aqui e…”

Moisés sabia que ele ia levar esses filhos até à terra prometida, porque a promessa
foi dada a ele. E ele devia levá-los à terra prometida.

32 E hoje o Espírito Santo está aqui para vindicar a Palavra de Deus e essa é a asa de
águia em que devemos ir. Não é alguma teologia feita pelo homem, mas devemos andar
sobre as asas de águia até à terra prometida.

E aqui eles iam ter um bando de galinhas ali, pensou Corá, você sabe, para virem,
imitar isto… a águia. E quando o fizeram, Deus disse, “Separa-te deles,” e Ele engoliu o
mundo. Ele teria engolido tudo, toda a criação, mas Deus foi riquíssimo em misericórdia
para aqueles que estavam a tentar seguir a Sua Palavra. Sempre Deus riquíssimo em
misericórdia.

Muitos deles vieram para o lado com Moisés e Deus abriu a terra e engoliu os
incrédulos. O incrédulo vai sempre perecer.

33 Aqueles que não creram, apesar de terem saído e andarem por um pouco, mas
eles… Jesus disse que eles estão todos mortos. Morto é aniquilação. Eles estão mortos.
Pense  neles  -  saíram,  viram  os  milagres  de  Deus,  viram  a  grande  mão  de  Deus,
disfrutaram do maná; e  chegaram ali  e  ouviram um homem chamado Balaão,  que
perverteu o caminho de Deus, pelo seu ensinamento contrário à Palavra.

“Somos todos irmãos, por isso vamos andar todos juntos.” Esse é outro sistema de
Balaão a levantar-se hoje - “Vamos juntar-nos todos.” Não vai funcionar. Vamos andar
com a águia - Jeová-águia. Vocês são crias de águia.

Só há três salvos do grupo inteiro: Moisés, Calebe e Josué. Os outros pereceram no
deserto. Jesus disse isso em S. João, no capítulo 6. Deus, em misericórdia, não os
deixaria perecer porque… com os outros incrédulos. Todos eles morreram ali mesmo no
deserto e estão mortos. Deus salvou Moisés e os crentes águia, porque eles tiveram
respeito para com a Sua Palavra.

34 E  hoje,  amigos,  a  única  forma  de  podermos  ter  aprovação  de  Deus… Deus  é
riquíssimo em misericórdia hoje, mas nós temos de respeitar o que Ele disse acerca
disso. Você não pode apenas tomar o que outra pessoa disse; você tem de tomar o que
Deus disse. Ele disse, “Seja toda a palavra do homem mentira, e a minha verdade.”

Hoje é-nos dito que tudo o que vocês têm de fazer, em muitos lugares, é juntar-se
à igreja, ter um credo ou algo assim, ou dizer uma oração, ou colocar o seu nome num
livro, ou ser aspergido ou baptizado de uma certa forma, ou algo assim. É tudo o que
vocês têm de fazer. Mas está errado! Para ser uma águia de Deus você tem de seguir a
Palavra dia a dia. Você tem de continuar a alimentar-se na Palavra.

35 Agora, vemos então, depois desta altura, a murmuração novamente; fracos na fé
depois de Deus lhes ter mostrado misericórdia. E vemo-los a murmurar contra Deus e
quando o fizeram estavam a morrer mordidos por cobras. Bem, eles mereceram. Claro
que mereceram! Qualquer pessoa que interpretasse mal a Palavra de Deus e fizesse
estas coisas que eles fizeram, merecia morrer. Todos eles mereciam morrer no deserto.
Mas quando eles estavam tão doentes que nem o Dr. Moisés nem nenhum deles podia
fazer nada acerca disso e eles estavam a morrer aos milhares - mas Deus, riquíssimo
em misericórdia… Ele fez um caminho de fuga para aqueles que iam crer Nele. Ele fez
um antídoto para isso levantando uma serpente de metal. Deus na Sua riquíssima…
Deus fez um caminho de fuga para que os Seus filhos crentes pudessem ser curados.

Deus  está  interessado  em  tudo  o  que  está  errado.  Tudo  o  que  você  está  a
antecipar, em todos os caminhos de vida, Deus está interessado em si. Vocês são os
Seus filhos e Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele quer fazê-lo por si.

36 As pessoas pecaram mais tarde ao tomar esta mesma coisa, que Deus tinha feito
uma expiação por eles pela serpente de metal (que representava o pecado já julgado) e
eles idolatraram aquela dádiva. E pecaram novamente.

Deus não vai partilhar a Sua glória com ninguém. Por isso não podemos ter dois,
três, nem quatro deuses - só há um Deus. Ele não vai partilhar a Sua glória com mais
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ninguém. Ele é o único Deus, veja, por isso… Como os pagãos têm muitos deuses, nós
temos o único Deus. E Ele não vai partilhar a Sua glória com outro. Nem vai permitir que
nada mais seja um ídolo à Sua frente. Apesar de Ele ter feito uma expiação pelo povo e
era a Palavra de Deus. Estava certo. Mas quando eles foram idolatrar aquilo, então
meteram-se em problemas.

37 Agora isso é a mesma coisa, penso eu, que aconteceu nas nossas eras da igreja.
Deus  enviou-nos  uma mensagem de  Martinho  Lutero  com a  sua  mensagem,  John
Wesley, a mensagem Pentecostal. Mas o que fizemos com isso? A mesma coisa que eles
fizeram com aquela  serpente  de  metal.  Idolatramos.  “Eu  pertenço  a  isto,”  e,  “eu
pertenço àquilo.” Veja, você pertence a alguma coisa, sem a sinceridade que está ligada
à genuína e santa adoração da Palavra. O que aconteceu? A Bíblia… foi-nos dito na Bíblia
que o profeta pegou naquele ídolo e o destruiu. Aleluia.

O  que  precisamos  em  cena  hoje  é  de  um  profeta  que  destrua  o  ídolo  da
denominação - que pensa que eles vão para o céu ao pertencerem a algum credo ou
denominação. Precisa de ser destruído, queimado, lançado fora. Deus está cheio de
misericórdia. Ele é riquíssimo em misericórdia. No dia quando nós estávamos todos
naquele  caos  de  trevas  ali,  mas  Deus  riquíssimo  em  misericórdia,  enviou-nos  o
verdadeiro e genuíno Espírito Santo com a Sua própria interpretação aqui mesmo no
edifício todas as noites. Deus riquíssimo na Sua misericórdia! Como vemos que Ele é
maravilhoso. Sim, senhor.

Agora, tudo o que eles pensavam que tinham de fazer era apenas ir até esta cobra,
ou esta coisa que Deus tinha feito ali - que Moisés tinha feito e suspenso numa vara - e
eles podiam ser curados sem qualquer sinceridade. Eles apenas ficaram ali e olharam
para aquilo. E eles começaram a idolatrar e Deus enviou um profeta e destruiu aquilo.

38 Agora,  todos  os  que  se  recusaram  a  olhar  para  aquela  serpente  no  deserto
pereceram.

Agora, Deus faz um caminho, mas se você se recusar a olhar para isso - se você se
sentar na rua, se se firmar nalgum credo e recusar olhar directamente para a Palavra e
ver se está certa ou não - todos os que se recusaram a olhar, pereceram. E Deus é um
Deus que nunca muda e todos os que se recusaram a olhar pereceram. Hoje também é
assim, a mesma coisa.

Então o povo pecou mais tarde e como eles sempre fizeram e fizeram daquilo um
ídolo  -  fazendo  daquilo  um…  tentar  receber  uma  cura  sem  sinceridade.  E  “eles
pertencem a alguma coisa,” e da forma que nós fazemos hoje. E agora, nós vemos
então, a diferença daquilo era que Deus… Era uma boa expiação, um bom sinal para
aquela altura. Naquela altura, estava tudo bem. Mas era apenas para aquela altura, para
aquela jornada. Só ia funcionar para aí, para aquela jornada.
39 E a mensagem que Martinho Lutero trouxe de justificação estava bem para a era de
Lutero. Foi até esse ponto. A santificação estava bem na era de Wesley. Foi até esse
ponto. Então chegámos à era Pentecostal e a restauração dos dons é uma coisa muito
boa. Foi bom na era, mas já avançamos para além disso agora. Já estamos para além
disso. Certo como há um mundo nós temos de passar para além disto, porque fizemos a
mesma coisa com isso que eles fizeram antes - fizemos um ídolo disso.

“Eu pertenço a esta ordem.”

“Eu pertenço àquela ordem.” Deus vai enviar alguém que vai esmagar a coisa e
rasgá-la em pedaços e confirmar a Sua Palavra (a Palavra completa). Repare. Glória a
Deus! Agora, vemos que isso é verdade. Deus, riquíssimo nas Suas misericórdias!

40 Então, quando o profeta destruiu isto deixou-os sem qualquer sinal de cura, de
uma expiação, porque o ídolo deles foi destruído. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia,
fez outro para eles. E como fez Ele isso? Ele agitava a água no tanque, no templo, e
muitos vinham e eram curados ao entrar nesta água. Jesus veio a este mesmo tanque e
viu um homem que tinha estado deitado ali por alguns anos, à espera que as águas se
agitassem. Veja, Deus, riquíssimo em misericórdia, apesar de eles idolatrarem aquela
coisa, apesar de o profeta ter de rasgar aquilo, Deus fez outro caminho para eles porque
Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele quer que eles sejam curados e Ele fez um caminho
para a cura deles.

Agora, então, isso continuou. O mundo tornou-se sempre mais pecaminoso e mais



O Deus Que É Riquíssimo Em Misericórdia 10

pecaminoso e finalmente o mundo ficou tão pecaminoso que Deus podia ter destruído.
Disse em Malaquias 4, “Antes que venha… e fira a terra com maldição.” Ele podia ter
feito - só a questão.

41 Mas então, Deus riquíssimo em misericórdia, Ele enviou um Salvador, Jesus Cristo.
Ele enviou Jesus para ser tanto Salvador como Curador, porque Ele disse, “Como Moisés
levantou a serpente de metal no deserto, assim deve o Filho do homem ser levantado,”
pelo mesmo propósito. Ele, a expiação, é isso que temos de requerer. Nada a não ser a
expiação - o que Jesus comprou pelo Seu sangue. É isso que temos de requerer.

E a Bíblia disse, “Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi ferido pela nossa
iniquidade: o castigo da nossa paz estava sobre Ele; e com as Suas pisaduras fomos
curados.” É isso que podemos requerer, porque é nessa expiação que estamos firmados,
pedida por nós. Deus, riquíssimo em misericórdia!

Esta devia ser uma expiação eterna, porque Ele veio por Si mesmo. Deus veio na
forma de carne pecaminosa para fazer uma expiação eterna e sofreu na carne e fez a
expiação - e voltou na forma do Espírito Santo para confirmar essa expiação. Onde
nenhuma serpente de metal nem águas agitadas podiam fazer isso, tudo apontava para
essa expiação perfeita. Deus riquíssimo na Sua misericórdia, fez isto.

42 Agora hoje, sendo o dia em que estamos a viver, passámos por estas eras da igreja
e afastamos tudo daí pela explicação. Os nossos teólogos do dia perderam esse lado
disso. Eles afastam isso pela explicação, para algum outro dia, para alguma outra era,
alguma  outra  coisa  lá  de  há  muito  tempo  atrás.  E  a  cura  divina  estava  quase
desaparecida. Mal se encontrava alguém que fosse crer; eles faziam troça disso. Não foi
há mais de vinte anos atrás que eles estavam a fazer troça disso.  Os Pentecostais
tinham-se  praticamente  afastado  disso.  Eles  começaram nos  primeiros  dias,  mas
afastaram-se disso. Veja como o fizeram. Agora ficaram loucos pela denominação, a
correr para fazer para todos um credo e assim por diante. Excepto…

Em vez de aceitarem a luz enquanto a luz vem, eles organizaram-se e fizeram para
si credos, cada um vindo a fazer para si mesmo uma doutrina e a permanecer nessa
doutrina. E depois eles afastaram-se tanto que o Espírito Santo não podia entrar na
igreja.  Eles tornaram-se outro ídolo,  como uma serpente de metal.  Tornou-se uma
idolatria. Todos diziam, “Eu pertenço a isto.” E, “Eu pertenço àquilo.”

Era uma idolatria. Em que confusão que estávamos no tempo do fim. Mas Deus,
riquíssimo na Sua misericórdia, enviou o Espírito Santo novamente sobre nós e vindica a
Sua Palavra esta noite como Ele prometeu que faria. Deus prometeu que ia fazer estas
coisas. Veja o que Ele fez, veja o que Ele fez.

43 Como… Agora, nós podemos ver como Ele prometeu em cada era que uma certa
coisa ia acontecer. E vemos que aconteceu exactamente assim, que Ele disse que ia
fazer - porque Ele é riquíssimo na Sua misericórdia, para ter sempre misericórdia para
cumprir  toda  a  palavra  que  Ele  prometeu.  Ele  tem  de  o  fazer,  e  sempre,  para
permanecer Deus. Ele faz sempre isto.

A Sua Palavra sempre acontece no seu tempo, a Sua semente que Ele semeou na
terra. O que fez Ele? Ele colocou-a aqui na Palavra e isso é uma semente. E sempre que
a era vem, essa semente amadurece e surge uma reforma. E Ele prometeu e faz isso.

Agora, nós não merecíamos estas coisas. Nós não merecíamos estas bênçãos de
Deus, porque nós tínhamo-nos afastado atrás destas coisas do mundo - fomos no erro
de Caim. Caim, construindo um belo altar e uma bela igreja e a colocar flores sobre ela
e apesar de ser exactamente isso que era; era um conjunto de maçãs, ou pêras, ou
romãs, ou seja o que fosse que o seu pai e a sua mãe tivessem comido no jardim do
Éden que os afastou de lá. E assim ele ofereceu isso de volta a Deus e Deus rejeitou.
44 Mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus uma sacrifício mais excelente do que Caim. E
hoje a Bíblia disse, em Judas, que aqueles que foram no caminho de Caim pereceram na
contradição de Corá. Veja, foram no caminho de Caim: construindo altares, construindo
igrejas, denominações, fazendo-as floridas, grandes, mais membros do que os outros,
levando coisas. Tudo o que venha e salte para cima e para baixo, ou dê cumprimentos
de mão, ou seja baptizado de uma certa forma, ou fale em línguas, ou corra pelo chão -
eles colocavam o nome deles no livro. Está certo. E depois rejeitavam a verdade real
que fosse pregada e negavam-na! Como pode ser! Assim, repare na confusão em que
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estávamos. Repare. E a Bíblia disse, “e foram no caminho de Balaão e pereceram na
contradição de Corá.”

Pereceram na contradição de… Qual foi a contradição de Corá? “Ora, tu pensas que
és o único homem santo? Ora, Deus é… Todos nós somos santos. A igreja inteira está
bem. Todos… Todos nós juntos, é isso que temos de fazer.” Foi aí que eles pereceram!
Certo! E nós verdadeiramente merecíamos! Nós merecíamos ser assim.

Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, tirou-nos desse caos e permitiu-nos ver isso,
antes que a coisa atinja aqui. Riquíssimo na Sua misericórdia e enviou-nos novamente
um reavivamento de cura divina e a vinda novamente do poder de Deus. De acordo com
a história, nenhum outro reavivamento durou mais de três anos. Este reavivamento
durou quinze anos. Tem sido um fogo que arde por todo o mundo. Porquê? Porque nós
merecemos? Deus,  riquíssimo na Sua misericórdia  -  não porque nós quisemos,  ou
porque nós merecemos, melhor dizendo.

Pense no que foi feito.

45 Eu lembro-me de uma das nossas irmãs, aqui mesmo em Phoenix, que muitos de
vocês conhecem, a Menina Hattie Waldrop. Ela tinha cancro no coração e ela estava na
fila de oração aqui, quando o Irmão Moore e eu viemos aqui da primeira vez, há cerca
de quinze, dezoito anos atrás. E ela estava a morrer de cancro do coração e ela devia
estar morta há muito tempo. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, enviou o Seu poder
sobre ela e salvou a vida dela e ela hoje está viva. Deus, riquíssimo em misericórdia.

O Deputado do Congresso Upshaw, um grande homem… eu acho que ele era o
presidente, ou algo assim, da Baptista, da Convenção Baptista do Sul, uma vez, ou vice-
presidente ou algo assim. Ele tinha feito tudo… Ele era um bom homem. Ele fez tudo o
que ele sabia fazer. Ele foi a todos os médicos. Ninguém podia fazer nada por ele. Ele
estava atado. Os ministros tinham orado por ele. Ele teve um litro de azeite derramado
na sua cabeça, ungido por vários ministros, por todo o lado.
46 Uma noite, em Los Angeles, na Califórnia, avançando para o púlpito, olhando, um
conjunto de cadeiras de rodas cerca de duas vezes, três vezes… E vi, ali sentado, por
todos os corredores, para trás e para a frente. E então, ali deitado sobre uma maca,
com uma menina de cor nela, uma menina de cor negra. E a sua mãe estava sentada ao
lado dela.  O meu irmão tinha… ao trazer a fila  de oração e eu estava a olhar,  não
sabendo o que estava a acontecer.

E eu vi um médico com óculos de tartaruga a operar uma menina negra por causa
de um problema de garganta e ela ficou paralisada. E eu olhei à volta. Eu pensei, “Onde
está a criança?” Não conseguia vê-la. Passado um pouco, ali longe (sem esperança),
uma menina bonita com cerca de sete ou oito anos de idade, a ficar paralisada para o
resto da sua vida. Ali estava a mãe dela ali ajoelhada, a orar. Então, eu disse, “Este
médico operou a sua menina?” e descrevi…

Ela disse, “Está certo, senhor.” Então ela tentou trazer a bebé à plataforma. Eles
disseram-lhe para não fazer isso. Eles tentaram acalmá-la.

Na altura em que a acalmaram, eu pensei, “Bem, vamos ter uma oportunidade de
orar por ela dentro de alguns minutos.” Talvez haja pessoas aqui que estivessem lá
naquela noite. Eu estava a olhar para a audiência. Eu vi aquela menina a descer, parecia
que ia por uma estrada pequena, estreita, com uma boneca no seu braço, a balançar
aquela boneca. Não importa quando o médico tivesse dito que ela ia ficar paralisada
para o resto da sua vida, Deus, riquíssimo em misericórdia, enviou o Espírito Santo por
uma visão e  aquela  menina levantou-se dali.  E  ela  e  a  sua mãe deram as mãos e
andaram pelo corredor, a louvar a Deus.

47 Lá atrás estava um homem idoso sentado - o Deputado do Congresso Upshaw.
Muitos de vocês conhecem o seu testemunho. Ele tinha sido um bom homem. Tentou
por toda a sua vida. Tinha sido um inválido durante sessenta e seis anos numa cadeira
de rodas, acamado, moletas debaixo dos seus braços para poder andar, nunca mais ia
andar normalmente. E ali estava ele sentado a olhar para aquilo e de repente eu olhei e
tive uma visão. Aqui veio ele, a andar por cima da audiência, a inclinar a sua cabeça.
Podia andar tão bem como qualquer outra pessoa. Eu não sabia quem era o homem. Eu
disse, “Está um grande homem sentado ali atrás. Ele caiu de uma carroça quando era
um rapazinho de uma carroça de palha e magoou as suas costas. Eles abriam buracos
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no chão para impedir as vibrações, quando as pessoas andavam, para impedir que
atingisse as suas costas.” Eu disse, “Ele tornou-se um grande homem e continua a ficar
maior. Ele está sentado num grande círculo na Casa Branca.”

E então este homem veio e disse-me, disse, “É o Deputado do Congresso Upshaw.
Já ouviu falar dele?”

Eu disse, “Nunca ouvi falar dele.” E assim ele levou uma extensão do microfone lá
atrás e eles estavam a falar um com o outro.

48 Então eu comecei a olhar à volta e vi o velho deputado do congresso a andar na
minha direcção numa visão, completamente perfeito e normal. Deus, riquíssimo em
misericórdia, tirou-o daquela cadeira de rodas e ele andou sem moletas até ao dia em
que morreu! Deus, riquíssimo em misericórdia! Quando os médicos tinham falhado,
quando a ciência tinha falhado, quando tudo o resto tinha falhado, Deus foi riquíssimo
em misericórdia para com o Deputado do Congresso Upshaw.

Eu penso em mim quando era um rapaz, pequeno. Eu lembro-me enquanto um… As
pessoas dizem hoje que eu odeio as mulheres. A razão para isso foi, foi porque eu vi
tanta imoralidade nas mulheres quando era um rapaz. Eu não gostava delas. E eu gosto
agora, porque eu sei que há boas mulheres. Mas eu lembro-me como era tão mau, tão
imoral. E eu pensei, “Bem, nunca vou andar perto de onde as pessoas andarem. Eu não
tenho instrução, por isso não vou arranjar nenhuma…”
49 Um menino sentado ali, sem sequer ter uma camisa vestida, com o meu casaco
preso assim com um alfinete.

E estava muito quente e a professora disse, “William, não tens calor com esse
casaco vestido?”

Eu disse,  “Não,  senhora,  estou  um pouco  constipado.”  E  ela  fez-me ir  até  ao
aquecedor  e  pôs  alguma lenha  no  aquecedor  e  quase  que  assava.  E  eu  não  tinha
nenhuma camisa durante toda a estação. E eu pensava que se pudesse ter o dinheiro
um dia, que eu podia comprar uma pequena… arranjar uma espingarda 30-30, eu vinha
aqui ao oeste e vivia aqui e caçava para o resto da minha vida. Eu não queria ter nada a
ver com as pessoas. Só queria ficar longe, porque não gostavam de mim e eu afastava-
me delas.

E então sempre que ia à cidade falar com alguém, via alguns companheiros na rua
que eu conhecia, dizia, “Olá, John, Jim. Como estás?”

“Oh, olá.”

Veja, eles não queriam falar comigo, não queriam ter nada a ver comigo por causa
do meu pai e dos outros que faziam whisky. E eu não fazia isso - não foi nada que eu
fizesse. E eu teria sido desse tipo, mas agora…

50 Eu  disse  à  minha  esposa  há  pouco  tempo,  “A  minha  parede  está  cheia  das
melhores armas que se podem comprar.” Oh, e eu penso naquelas velhas roupas sujas -
hoje à noite tenho dois ou três fatos bons. E sem amigos? Eu tenho de me esconder no
deserto para me afastar das pessoas.

O que se  passa?  É  por  causa  da  minha personalidade?  É  por  causa  da  minha
instrução? Não. Deus, riquíssimo em misericórdia, viu-me naquela condição e salvou-
me. Eu lembro-me de ser levado pelo braço por estar cego. Eu não conseguia ver. Tudo
à minha frente estava enevoado. Eu ficaria cego para o resto da minha vida; mas Deus,
riquíssimo em misericórdia, restaurou a minha visão. Eu tenho agora cinquenta e cinco
anos de idade e continuo a ter boa visão. Deus, riquíssimo em misericórdia, é a única
coisa que eu consigo dizer.

51 Uma vez a igreja não tinha nenhuma caminho provido de cura. Eles tiveram um,
mas rejeitaram-no. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, enviou-lhes um dom de cura
divina.  Isso é  o  Espírito  Santo entre  nós,  a  confirmar a  Palavra com sinais  que se
seguiram. Deus, riquíssimo em misericórdia.

Eu tenho duas ou três páginas aqui com estas notas, mas não vou tentar tocar
nelas, porque tenho consciência que está quase na hora de começar essa fila de oração.
Mas, Deus riquíssimo na Sua misericórdia! Muitos de vocês aqui nesta noite, os médicos
rejeitaram-vos. Há pessoas sentadas nas suas cadeiras de rodas - provavelmente nunca
vão sair daí. Estão lá para ficar, algumas delas paralisadas de diversas formas. Elas…
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nunca podem sair. Não há forma de saírem. Mas Deus, riquíssimo na Sua misericórdia,
proveu uma expiação. Não rejeitem; recebam.

Há  homens  aqui  com problemas  de  coração,  há  pessoas  com cancros  que  os
médicos não conseguem fazer nada. Vocês não têm esperança, estão impotentes neste
mundo,  mas Deus,  riquíssimo na Sua misericórdia,  enviou o  Espírito  Santo  e  aqui
mesmo agora para confirmar a Palavra para provar que Ele é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente. Porque nós merecemos? Porque Deus é riquíssimo na Sua misericórdia.
Amém.
52 Agora é esse. É essa pessoa - é esse Senhor Jesus. Ele não está morto, mas Ele
ressuscitou dos mortos e está vivo para todo o sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje, e
eternamente, continua riquíssimo na Sua misericórdia como foi para com a mulher que
tinha um fluxo de sangue. E ela começou a furar pelo meio da multidão. Não havia
esperança para ela. Os médicos fizeram tudo o que puderam. Ela tinha um fluxo de
sangue. Ela estava a morrer.  E ela tocou na veste do Mestre.  Deus, riquíssimo em
misericórdia, voltou-se e disse-lhe qual era o problema dela e ela foi curada do seu fluxo
de sangue.

Uma prostituta imoral foi até um poço um dia para ir buscar alguma água. Sem
esperança - ela tinha sido excomungada do meio das virgens, do meio do povo. A sua
vida não era boa, e ela pensou, “De que serve tentar? Fui rejeitada. Não resta mais
nada para mim.” Mas ela olhou, de pé ao lado, ou sentada ao lado, do poço, e ali estava
um homem sentado ali  que  lhe  disse  todas  as  coisas  que ela  já  tinha  feito.  Deus,
riquíssimo na Sua misericórdia!  Esse mesmo Deus esta  noite  está  tão rico  na Sua
misericórdia e continua a ser o mesmo que era naqueles dias. Deus riquíssimo… [espaço
em branco na fita].

53 Penso  que  temos  duzentos  cartões  de  oração  aqui,  ou  o  que  chamamos  em
duzentos. Vamos chamá-los e deixar que as pessoas se alinhem. Vamos orar por elas.
Mas antes de o fazermos, se houver alguém que tenha chegado de novo aqui, então
livre-se de toda a superstição. Isto não é uma superstição; é a manifestação de uma
promessa de Deus. Depende do que você estiver à procura. Não há virtude em nenhum
homem; não há poder em nenhum homem. Mas nós, como crentes, temos autoridade -
não poder,  mas autoridade.  Alguém me perguntou há pouco tempo,  disse,  “Irmão
Branham, você crê que tem poder para fazer isto?”

Eu disse “Eu não tenho poder nenhum, mas tenho autoridade.” Todo o crente tem.
Se  você  recusar,  vai  ficar  onde  está;  mas  se  você  aceitar,  vai  fazer  em  grande
abundância, porque Deus é riquíssimo na Sua misericórdia.

54 Veja um polícia aqui na rua, as roupas meio soltas dele por ele ser tão magro. O
chapéu tem as orelhas dele debaixo. E ele avançou ali para onde os carros vinham por
aquela rua a oitenta quilómetros por hora, trezentos cavalos no motor. Ele não tem
poder para parar uma bicicleta.  Está certo.  Mas deixe-o soprar no apito e levantar
aquela mão e veja os travões a chiar. Ele não tem poder, mas tem autoridade. A cidade
inteira está atrás dele.

E quando um homem ou uma mulher, não me importa em que condição você está,
você tem a autoridade de Deus por uma promessa. Porque Ele é rico e prometeu fazer
em grande abundância. “Se disserdes a este monte que se mova, e não duvidardes no
vosso coração,  mas crerdes que aquilo  que dissestes acontecerá,  podeis  ter  o  que
dissestes.” Você não tem poder, mas tem autoridade.

Lembram-se do que Ele me disse lá atrás? Disse, “Tu serás capaz de revelar os
segredos dos corações.”  Bem, lembram-se disso,  muitos de vocês de Phoenix? Ele
prometeu; o que Ele promete, Ele faz.

55 Agora  há  alguns  de  vocês  aqui  que  não  têm cartões  de  oração,  sem dúvida.
Quantos estão doentes e não têm cartões de oração? Levantem a vossa mão. Claro.
Muito bem, se quiserem saber, sem autori… sem poder, mas a autoridade da Palavra.
“As coisas que eu faço, vós as fareis também.” Jesus prometeu, em Lucas 17:30, que
antes da Sua vinda seria como o tempo de Moisés, ou Noé, quando eles estavam a
comer e a beber e a dar-se em casamento, e não o sabem, até ao dia em que Noé
entrou na arca. Ele disse que viria esse tempo. Então Ele disse também, “Como foi nos
dias  de Ló,”  e  disse,  “Isto  acontecerá  naquele  dia  em que o  Filho  do homem será
revelado.” Quando o Filho do homem é revelado, nos últimos dias…
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56 Agora veja o que Ele… como o Filho do homem Se revela na pessoa deste anjo, que
era o Filho do homem. Claro. Abraão chamou-O Elohim. Ele era o Filho do homem.
Revelou-se antes de o mundo Gentio ser queimado.

Como é que Ele fez com o crente? Ao crente fingido Ele enviou dois pregadores lá
para pregarem para eles; mas para o verdadeiro crente Ele permaneceu com as Suas
costas voltadas para a tenda e disse, “Ab-ra-ão (ele era Abrão uns dias antes disso, mas
agora ele é Abraão), onde está a tua esposa, Sara?”

Disse, “Ela está na tenda atrás de ti.”

Disse, “Eu vou manter a minha promessa para contigo. Eu te visitarei.” Oh, Abraão
tinha cem anos de idade e Sara tinha noventa, mas Deus, riquíssimo em misericórdia,
manteve a Sua promessa. Trouxe o bebé, porque Deus é misericordioso. E Ele é cheio
de misericórdia, Ele é riquíssimo em misericórdia, Ele mantém a Sua promessa.

57 Repare, com as Suas costas voltadas para a tenda. Sara riu e disse, “Como podem
ser estas coisas? Eu sou velha. Como posso ter prazer com o meu marido como uma
jovem casada? Ora, ele tem cem anos de idade. A nossa relação familiar terminou há
muitos, muitos anos atrás. Como pode ser?” E ela riu disso.

E o anjo com… o Filho do homem com as Suas costas voltadas para a tenda disse,
“Porque riu Sara, dizendo como podem ser estas coisas?” O que foi isso? Jesus disse, em
S. Lucas 17:30, que, e os dias… como foi nos dias de Ló, a mesma situação antes de
este mundo Gentio ser queimado. Ele disse, “O Filho do homem Se revelará nesse dia.”
Ele fez a promessa que… Malaquias 4 promete que diria… uma mensagem surgiria que
restauraria o povo de volta à mensagem Pentecostal original e com a mesma bênção
que eles tiveram no dia… O que é isto? É uma águia de duas asas. Tanto os profetas do
Novo  como  do  Velho  Testamento  prometeram-nos,  de  Deus,  cumprir  o  que  as
promessas da Bíblia disseram que iam fazer. Amém!

58 Deus, riquíssimo em misericórdia, não deixaria o Seu povo sair nesta era da igreja
de  Laodicéia  denominacional,  rica  em bens  e  coisas  do  mundo;  mas  Ele  faria  um
caminho de fuga. Creiam, povo. Deus vos abençoe. Amém.

Deus, riquíssimo em misericórdia - as misericórdias de Deus, é a única coisa que eu
desejo. Não a Sua justiça, não a Sua lei, mas a Sua misericórdia é o que eu clamo. Deus
seja misericordioso para comigo. Todos temos esse sentimento.

Eu estava a observar - está uma mulher sentada aqui no final do banco. Você tem
um cartão aí,  senhora? Não tem? Deixe-me mostrar-lhe que Deus é riquíssimo em
misericórdia. Você tem estado muito nervosa ultimamente, não tem? Muito mau. E os
seus  olhos  ficaram pior.  Não  está  certo?  Está  certo.  Agora  eles  vão  mudar.  Deus,
riquíssimo na Sua misericórdia, ao perguntar-lhe se você vai crer Nele. Agora você não
tinha cartão de oração, não tinha nada, mas não precisa. Veja, é a graça que lhe foi
dada.

59 Ali está um homem, sentado ali mesmo em frente, numa espécie de… sentado aqui
mesmo. Ele está a sofrer  de um inchaço no seu corpo.  Apareceu ali  recentemente.
Recentemente, não está certo, senhor? Está certo. Você não sabe o que é. Você está
assustado com isso.  Certo.  Foi  provocado por  uma ferida,  não foi?  Tem cartão  de
oração?  Não  tem  cartão  de  oração.  Você  não  precisa.  Deus,  riquíssimo  na  Sua
misericórdia. Oh, irmão, irmã, creiam em Deus. Não duvidem Dele; creiam Nele. Certo!

Está aqui um homem, com um fato cinzento, com óculos. Olhe aqui, senhor. Você
crê que Deus é riquíssimo na Sua misericórdia? Você está aí sentado com uma hérnia.
Crê que Deus pode curar essa hérnia e sará-lo, sentado aqui no final do banco a olhar
para mim? Se crer que Deus pode curar essa hérnia, Deus vai  fazer isso por si,  se
aceitar. Crê? Pode aceitar? Muito bem, você pode ter se crer. Tem misericórdia, sim
senhor.
60 Está uma senhora aqui sentada - está a sofrer de má circulação no seu corpo. Mas
se ela crer, Deus vai curá-la, se ela crer. Eu creio que ela vai ficar sem isso de certeza
absoluta. Tem misericórdia é a minha oração. Se eu puder apenas por um pouco ver a
mulher… Sra. Riley, crê que Deus a pode curar da má circulação? Se crê, receba. Amém.
Creia. Deus é bom. Não é, Stella? Nunca vi a mulher na minha vida, mas é Deus na Sua
misericórdia!

Está aqui sentada outra mulher, sentada ali mesmo atrás, mesmo lá atrás, a olhar
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para mim. Ela também, ela também tem má circulação. Ela estava a pensar sobre isto
então.  Eu nunca vi  a  mulher  na minha vida.  Vendo que esta  outra  mulher  tinha a
mesma coisa, olha para mim. Crê que eu sou profeta de Deus, ou Seu servo? Você
também tem problemas de coração. Se está certo, levante a sua mão. Você agora já
não tem. Deus, riquíssimo na Sua misericórdia, está a mostrar que Ele está vivo aqui no
edifício esta noite. Deus, riquíssimo na Sua misericórdia! Amém.
61 Pode  haver…  Quantos  pecadores  e  desviados  podem levantar  e  dizer,  “Deus,
riquíssimo na Sua misericórdia, sê misericordioso para comigo?” Levantem-se - eu vou
orar por vocês. Se você crê que Ele… você quer misericórdia agora. Deus abençoe. Deus
abençoe.  Deus  abençoe,  a  si.  Desviado,  levante-se.  Deus,  riquíssimo  na  Sua
misericórdia - você…

Certamente que não ficaram indiferentes nesta condição que nem conseguem ver
que essa é a promessa da hora? Claro que não ficaram tão envolvidos na denominação e
nas  outras  coisas  que  não  conseguem ver  que  esta  é  a  promessa  da  hora.  Deus
riquíssimo em misericórdia. Seja quem for que se levantou, eu vou orar num minuto. Eu
quero que você vá a uma igreja boa e cheia do evangelho e que seja baptizado no
baptismo Cristão. Deus dá-lhe o Espírito Santo.
62 Há mais algum? Levante-se e diga, “Eu, eu quero ser lembrado. Deus, na Tua
misericórdia, lembra-te de mim. Eu não tenho vivido da forma que devia. Talvez…” Deus
a abençoe, senhora. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Está
certo. Deus é riquíssimo na Sua misericórdia. Tem misericórdia de mim. Deus abençoe,
irmã. Há…

Quantos mais estão aqui, que digam, “Eu vou ficar de pé. Eu quero que Deus saiba
que eu quero misericórdia. Eu não tenho vivido de forma correcta. Eu tenho vivido desta
forma e daquela forma e tenho andado para cima e para baixo, mas eu quero a Sua
misericórdia.”? Deus o abençoe, irmão. Mais alguém, diga, “Deus, riquíssimo na Sua
misericórdia…”? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmã. Está certo - Deus, riquíssimo
na Sua misericórdia. Deus o abençoe, também, Deus o abençoe aí atrás, Deus está a
vê-lo, levante-se apenas.

Então, “Isso serve de alguma coisa, Irmão Branham?” Claro. Levante-se e veja
como faz muita diferença. Se você for mesmo sincero no seu coração, Deus é riquíssimo
em  misericórdia.  Ele  não  está  disposto  a  que  ninguém  pereça,  mas  a  que  todos
cheguem ao arrependimento. Deus, riquíssimo na Sua misericórdia.

Oh, Deus, tem misericórdia de nós.

63 Agora, quantos aqui agora têm na mão esses cartões de oração? Quais eram? A e
B, não era? A e B. Todas as pessoas que tenham cartão de oração A venham para este
lado e cartão de oração B levantem-se atrás delas.  Gostava de saber se há alguns
ministros  aqui  que  gostassem  de  se  antecipar  e  de  me  ajudar.  Se  houver,  que
gostassem de vir até aqui acima, ficava contente de ter a vossa ajuda aqui, porque
vamos ficar contentes de orar, e de orar convosco.

Isto,  a  Bíblia,  disse,  “Estes  sinais  seguirão  aos  que  crêem.  Em  meu  nome
expulsarão demónios, falarão novas línguas.” Nós fizemos isso? Pela graça de… Não nós,
mas Deus, riquíssimo em misericórdia para manter a Sua Palavra - Deus.

Agora as cadeiras de rodas, se quiserem colocá-las aqui mesmo na frente, vamos
orar  por  eles  daqui  mesmo. Não têm de os passar  por  isso,  todo esse corredor  aí.
Deixe… Muito bem, deixe-os vir até aqui. Vamos certamente orar por eles, por todos
eles. Deus riquíssimo na Sua misericórdia.

64 ...podem ficar do lado direito agora por alguns minutos?

O Irmão Brown veio convosco? Vem amanhã? Eu estava com esperança que ele
estivesse aqui. Onde está o Irmão Outlaw? Onde está o Irmão Fuller? Algumas das
pessoas que estiveram aqui comigo quando eu vim primeiro… Vamos voltar atrás.

Vocês  lembram-se  destas  fi las  de  oração  à  moda  antiga,  quando  nós
costumávamos ficar aqui até que me tinham de segurar de um lado e alguém do outro -
eu ficava muito fraco. Quantos estiveram nessas reuniões, lá atrás no princípio? Vejam
aqui. Vocês lembram-se lá que eu vos disse que o Senhor Jesus me disse que se eu
fosse sincero que estas coisas iam acontecer? Está certo? Nós nunca tivemos nada assim
naquele dia, mas aconteceu - porque Deus é riquíssimo na Sua misericórdia e fiel à Sua
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promessa. Amém! Oh, amém! Glória a Deus! Aleluia! Oh, estou tão contente por ser um
deles. Amém! Oh bem!

Há pessoas, em quase todos os lugares,
Cujos corações estão em chamas
Com o fogo que caiu no Pentecostes,
Que os purificou e limpou;
Oh, está a arder agora dentro do meu coração,
Toda a glória ao seu nome!
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

65 Oh, eu! Um desgraçado, miserável, pobre, cego desgraçado que eu era, e agora
pela Sua misericórdia, pela Sua riquíssima misericórdia, consigo ver o reino de Deus à
vista. Amém! Como são belos os Seus mandamentos. Fique aqui, meu irmão, na sua
moleta. Se não conseguir vir até aqui acima, tudo bem. Fique aqui. Vamos descer e orar
por si. E agora que… A e B dos cartões de oração alinharam-se do outro lado aí e vamos
orar por eles. Irmãos ministros, vocês estão certamente… Se vocês crêem na imposição
de mãos sobre os enfermos, venham até aqui e fiquem comigo nesta plataforma. Vamos
orar pelos enfermos.

66 Agora, para vocês que estão nessa fila: se conseguirem crer que a presença de
Deus está aqui, que o Espírito Santo está no nosso meio agora, fazendo exactamente o
que Ele disse que ia fazer… Se eu tivesse poder para o curar, eu certamente o faria. Se
eu tivesse alguma forma de o curar, eu certamente o faria. Eu não tenho. Eu… Deus
deu-me este  pequeno  dom.  Eu  não  sou  bem um pregador.  E  não  tenho  instrução
suficiente para ser qualificado como pregador - o que é chamado um pregador nestes
dias, quando a sua experiência deve ser uma experiência teológica e deve ter uns certos
diplomas de doutoramento e assim por diante - eu não tenho qualificações para isso.
Mas Deus viu o meu coração e soube que eu queria fazer alguma coisa por Ele. Eu quero
reconhecer isso.

67 Um homem disse-me no outro dia, disse, “Eu acho que você é um bom homem, Sr.
Branham, mas eu creio que você está sinceramente errado. Você está completamente
fora da vontade… Sabia que vai ser condenado no final?”

E eu disse, “Veja, quero dizer-lhe uma coisa. Eu vou dizer que você está certo, só
para manter o seu argumento. Se eu estou errado (já que eu não acredito que esteja
errado), mas se eu estivesse errado, e eu soubesse agora mesmo que ia viver cem anos
e Ele me ia condenar no final do caminho e dizer-me, «Tu não mereces entrar no meu
céu, William Branham. Vai para as trevas exteriores.» Sabe que mais? Eu ia servi-Lo
todos os dias da minha vida até que fosse para lá. Porque eu tenho recebido tantas das
Suas bênçãos imerecidas que Ele é mais do que a vida para mim.”

Ele é tudo o que eu…

68 Tudo o que eu sou, tudo o que eu já tive esperança de ser, eu obtive da Sua graça
e misericórdia. Eu era um desgraçado, miserável, pobre, cego; mas pela graça Ele me
curou e eu sou forte e saudável pela graça de Deus. Eu tenho boa visão, tenho comida,
bebida, tenho tudo o que preciso. Ele nunca prometeu suprir as minhas vontades - as
minhas necessidades. E se eu for afastado naquele dia e eu souber (eu não consigo ver
onde estaria) mas se eu soubesse que estava errado e Deus escolhesse que eu estivesse
errado, eu queria permanecer e… porque eu quero fazer a Sua vontade. É… Eu O amo
até que quero que a Sua vontade seja feita. Agora essa é uma grande afirmação, mas
eu espero que entendam bem, o espírito, em que eu disse isso, vejam.

Eu quero fazer a Sua vontade. Eu pedia-Lhe alguma coisa alguma vez, Ele abanava
a Sua cabeça, “Não.” Eu rejubilava tanto quanto pudesse como se Ele dissesse, “Sim.”

Porque nós temos sempre de pedir, “Seja feita a Tua vontade.” Os Seus nãos são
como… se essa é a Sua vontade, é apenas… é muito melhor do que o Seu sim, se for da
Sua vontade fazê-lo. É aí que você realmente O ama. Amém.

69 Eu começo a falar sobre Ele, não consigo parar. Oh, Ele é tão real, tão real para
mim. Amigos, Ele é tudo o que eu sou. Tudo o que eu alguma vez pudesse ser, tudo o
que eu já esperei ser, está baseado em Cristo Jesus, a Sua Palavra.

Estou  tão  agradecido  nesta  noite  pelo  testemunho  do  Espírito  Santo  pela
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mensagem. Eu sei que podem… alguns podem discordar disso, mas como vos disse, eu
estou obrigado por dever para com uma mensagem. Um sinal surgiu e Deus não envia
um sinal só para mostrar que Ele é Deus. Uma mensagem, uma voz, sempre segue o
sinal. Todos sabem isso. Jesus veio com sinais e prodígios. Ele era um grande homem
quando estava a operar os sinais e prodígios, mas quando Ele começou a sentar-se e
começou a trazer a mensagem “Eu e o Pai somos um,” oh, bem! Para eles isso estava
errado, veja.

Mas a voz tinha de seguir o sinal.

70 Foram dados dois sinais a Moisés e cada sinal tinha uma voz. Está certo. Eu preguei
sobre isso aqui há algum tempo atrás, algures, sobre “A Voz do Sinal.” Tem de ter uma
voz. É uma mudança. É sempre dessa forma; se não for, então não veio de Deus.

Se um homem vem com um ministério estranho, peculiar que está fundado na
Bíblia  que  é  verdade,  e  esse  homem  permanece  nessa  mesma  velha  doutrina
denominacional, esqueça. Não há nada aí. Deus não faz uma coisa dessas. Essa coisa,
isso é maná podre que tem térmitas,  ou vermes,  ou seja o que for  que lhe queira
chamar, de há quarenta, cinquenta anos atrás. Continua a tentar comer esse velho
maná que caiu lá atrás, há anos atrás; e os filhos de Israel, na jornada deles, novo
maná caía todas as noites. Certo. Eles não podiam mantê-lo. Nós não vivemos por uma
outra era passada; nós estamos a comer novo maná, maná fresco do céu, na nossa
jornada enquanto continuamos.

Vamos inclinar as nossas cabeças agora.

71 Senhor Deus, Tu és tão real,  a Tua presença. Eu penso na graça. Senhor, nós
temos visto Tu a fazer tantas coisas. Nós temos-Te ouvido a falar em línguas, temos-Te
visto a interpretá-las através do Teu povo. Oh, Deus, ao ver-Te a curar os enfermos, a
abrires os olhos dos cegos, a fazeres os coxos andar, os surdos a ouvir, os mudos a
falar! Que grande, que poderoso Deus Tu és! E então ao ver que Tu prometeste isto nos
últimos dias. Apesar de termos muitas imitações carnais, no entanto apenas declara que
há um verdadeiro Deus algures que realmente é verdadeiro.

E eu oro, Pai Celestial, esta noite, para que nós nos tornemos tão conscientes de
Deus ao ponto de vermos que Tu estás aqui. E estas pessoas na fila, quando passarem
por esta fila, Senhor, por… Nós estamos a fazer isto porque nós fizemos uma promessa
a elas. E Tu disseste, “Estes sinais seguirão aos que crêem.”

Estão aqui irmãos ministros aqui, homens que Tu escolheste antes da fundação do
mundo para serem o que eles são esta noite. Tu sabias antes que houvesse um mundo
que nós estaríamos aqui nesta noite, porque Tu és infinito.

72 Por  isso  nós  oramos,  Pai  Celestial,  nesta  noite,  que  enquanto  estas  pessoas
enfermas - aleijados, cegos, coxos, com cancro, seja o que for - que passarem por esta
fila, possam entender que o mesmo Deus que conhece o segredo do coração vai curá-
los, se eles apenas aceitarem. Apenas olhar e entender. O homem que olhava para a
serpente de metal como um pedaço de metal, nunca seria curado, porque não tinha
entendimento do que aquilo era. E hoje, Senhor, é o mesmo. Se eles olharem para um
dom para pensarem que pode ser capaz de os ajudar, eles não têm entendimento. É
apenas a vindicação da presença de Deus que está aqui para curar. Concede, Pai. Que
possa ser feito no nome de Jesus. Amém.

73 Eu queria que a pianista, se ela quiser (homem ou mulher, seja quem for) que
venha aí e toque esta canção, “O Grande Médico agora está perto, o bondoso Jesus,” se
ela quiser, onde quer que esteja a pianista.

Eu  lembro-me  de  um  dos  meus  primeiros  serviços  de  cura,  em  Fort  Wayne,
Indiana,  uma pequena menina Amish [grupo anabaptista conservador baseado nos
Estados Unidos e Canadá - Trad.] sentada a tocar aquele piano, “O Grande Médico agora
está  perto,  o  bondoso Jesus.”  Um bebé foi  trazido  até  mim na plataforma.  Estava
aleijado e enquanto eu estava a orar por aquele bebé ele saltou dos meus braços e
correu pela plataforma. A mãe desmaiou, a avó atirou o seu lenço e começou a chorar. E
esta menina Amish agora (sem saber nada sobre Pentecostais, porque ela pertencia à
igreja Amish, mas ela estava a tocar), o cabelo comprido dela até baixo, ela levantou-se
no Espírito e começou a cantar em línguas estranhas e com a harmonia daquela canção.
E aquelas teclas do piano moveram-se para cima e para baixo, a tocar,  “O Grande
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Médico agora está perto,  o bondoso Jesus.”  Amém! Ele é o mesmo ontem, hoje,  e
eternamente.

74 Agora vamos orar agora. Agora, vamos todos aí orar. Vocês que vêm pela fila,
quando nós impusermos as mãos sobre vocês, lembrem-se que Jesus disse que se vocês
crerem, ficariam curados. Crêem? Agora vamos todos cantar agora.

O Grande Médico agora está perto,
O bondoso Jesus.
Ele fala (vamos fechar os seus olhos agora enquanto cantamos)
… coração para rejubilar,
Oh, ouvi a voz de Jesus.

A mais doce nota na canção dos serafins,
A mais doce nota na língua mortal,
A mais doce canção… (Deus Pai, move-te sobre o povo agora),
Ó Jesus, bendito Jesus.

O grande……….

Enquanto passam agora, Ele está aqui. Aceitem a minha palavra, ou creiam por
vocês mesmos. Ele está aqui. Todos em oração aí agora, pelas pessoas.

75 Cantem agora comigo.

Ele diz ao coração abatido para se alegrar… [espaço em branco na
fita].

Senhor, eu creio, Ó Senhor, eu creio.
Tudo é possível,
Ó Senhor, eu creio.

Todos vocês que crêem, levantem a vossa mão assim. Digam, “Eu creio.” Aqui está
um homem aqui sentado. Eu, a razão porque eu estava a falar tanto, ele está a morrer
de cancro. Ele está nesta moleta. Não há forma no mundo de o homem viver, sem ser
por Deus.  Ele tem cancro por todos os intestinos e ele vai  morrer,  se não for  pela
misericórdia de Deus.  E eu gostava de poder… uma palavra de incentivo para este
homem. Você sabe que os médicos não podem fazer nada por si agora; você já passou
essa fase, veja. E só tem uma hipótese e que é em Cristo. E, irmão, eu vou morrer um
dia também. Você terá de ir, se Jesus tardar. Eu tenho de me encontrar consigo lá, ficar
lá na barra do julgamento. E esta noite…

76 Você sabe, como na televisão, a televisão captou que sempre que nós movemos o
nosso dedo, qualquer coisa, está registado. Toda a palavra que dizemos está registada.
Agora, veja, a televisão provou isso. Agora a televisão não produz uma imagem. Apenas
encaminha aquela onda para a televisão, veja. Não a faz. Havia televisão quando Adão
andou  na  terra;  havia  televisão  quando  Moisés  passou  pelo  Mar  Vermelho;  havia
televisão quando Elias estava no Monte Carmelo, veja. Mas eles só agora a descobriram,
veja.

E agora, toda a palavra que eu… todo o movimento que nós fazemos e todo o som,
está a ser registado e vai encontrar-nos no julgamento. Todo o movimento que nós
fazemos tem de nos encontrar lá. Eu tenho de responder pelas palavras que eu vos digo
como ministro. Eu tenho de responder, porque Deus vai ter-me como responsável.

77 Agora, se eu pudesse, eu curava-o - porque você tem pouco tempo, se não for por
Deus. Agora eu vou descer e vou orar por si - tudo o que eu sei fazer, irmão. Tudo no
mundo que eu pudesse fazer por um homem sentado aqui nessa condição, eu faria.
Deixe-me pedir. Você já está curado, porque Jesus disse que você estava, veja. “Pelas
Suas pisaduras fomos sarados.” Agora se puder, do fundo do seu coração, aceitar isso,
você não vai morrer agora, mas vai viver, veja.

Agora nós sabemos que a televisão está a passar por esta sala. Nós sabemos isso.
Não vemos. Não podemos ver; os nossos olhos não estão feitos… os nossos sentidos não
conseguem captar. É necessário um tubo fabricado, ou seja o que for, um cristal, para
captar isso. Tal como Deus está presente. Nós não O vemos, mas nós sabemos que Ele
está aqui. Jesus Cristo é o mesmo… Veja, Ele acabou de Se declarar, como Ele Se faz…
Agora no que respeita à cura, se Ele estivesse aqui agora Ele não podia fazer mais por
si, veja. Mais nada. Se o Filho de Deus estivesse aqui mesmo (já que Ele está, Ele está
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aqui), mas Ele não podia fazer mais por si. Porque Ele já Se identificou aqui, veja, e Ele
está aqui agora mesmo, para o curar e o sarar.

78 Essa senhora ali disse-me, disse, “Você pediu a bênção,” e profetizou ou assim
sobre ela, que ela ia ter um bebé, sentada naquela cadeira de rodas e ela teve. Ela teve
o seu bebé e agora a senhora está sentada aqui agora. Ela teve uma operação a um
papo e ficou paralisada. Bem, nós vemos tantas coisas dessas a acontecer.

Agora, irmã, eu sei que você é uma Cristã genuína. Por que é que Deus a deixou
ficar aí, eu não sei. Eu creio que talvez seja porque você tem fé você está a tentar ter fé
para sair daí, veja. Mas agora, veja. Não vamos apenas tentar ter isso, vamos apenas
ter fé. Agora vai estar aí, é tudo. Vai começar agora mesmo. Você vai ficar bem.

E vocês aí nessas cadeiras, seja quem for, lembrem-se que Cristo está presente.

79 Agora vocês dizem… “Há alguém, você vê a minha imagem a passar?” Oh sim, até
as palavras de Jesus Cristo que Ele falou quando estava aqui na terra estão a passar
agora por esta sala. Nunca morreram. Quantos sabem que é cientificamente verdade?
Bem, o que é isto? Então o Espírito capta essa palavra que foi escrita e manifesta-a.

Oh glória! Ele está aqui. Ele está aqui mesmo agora, o Senhor. Nós já vimos tanto,
Ele tem feito tanto, que nós quase que, você sabe, quase que tropeçamos nisso. Se
déssemos conta, não de alguma coisa mítica, algum termo teológico; mas a evidência
que Ele prometeu que Se mostraria neste dia, aqui Ele está a declarar aqui mesmo
perante nós, agora mesmo. Que coisa maravilhosa! Não é maravilhoso?

80 Agora, creia!

Pode crer? Creia que você não vai morrer; você vai viver e vai honrar a Deus. Você
vai honrar a Deus. Já foi baptizado? Você é um Cristão, não é? Você é um Cristão. Bem,
você quer viver para a honra de Deus? Então vá viver, meu irmão. No nome de Jesus
Cristo, viva.

E, irmã, você quer andar para a glória de Deus e cuidar do bebé? Então ande, irmã,
no nome de Jesus Cristo. Você… Todos vocês façam o mesmo, no nome de Jesus Cristo.

Não esqueçam este Hotel Western Home [nome do hotel “Casa do Oeste” - Trad.]
aqui esta noite, a presença de Deus identificada aqui. Ele não faz acepção de pessoas.
Ele apenas quer que você creia. Você crê Nele agora? Amém. Deus abençoe. Vamos
inclinar as nossas cabeças agora. Eu não sei quem escolheram para encerrar. Irmão,
venha aqui, irmão. Ele vai despedi-los em oração. Deus abençoe.
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