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1 Vamos permanecer de pé só por um momento, agora, para oração. Quantos aqui
têm um pedido no seu coração, que gostavam que Deus fizesse algo de especial por
vocês nesta convenção? Vamos inclinar as nossas cabeças, agora, a Ele.

Pai celestial, somos um povo privilegiado por estarmos reunidos aqui, no nome do
Senhor Jesus, num país livre, onde Te podemos adorar de acordo com os princípios da
nossa consciência, até este momento. E nós oramos, Pai, que isto suceda por muito
tempo.  E  agora,  que  possamos  usufruir  deste  grande  privilégio  que  temos.  Que
possamos colocar todo o nosso coração no serviço desta noite, para Te adorar, para que
seja dito que Deus esteve no nosso meio esta noite, abençoando o Seu povo.

Salva toda a alma perdida que estiver aqui esta noite, Senhor. E todo o apóstata,
que possam voltar à casa de Deus. Eu oro por toda a pessoa enferma. Que possa ser
curada, que o aflito possa andar e o cego ver, o surdo ouvir. Louvor e glória sejam
dados a Jesus Cristo entre o Seu povo! Que possa ser relembrado por muito tempo,
Senhor, para isso nos reunimos e pedimos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém.
Podem sentar.
2 De certa forma, ao vir  ao Ramada Inn [nome do hotel  da convenção -  Trad.],
parece sempre como voltar a casa, porque eu já estive aqui tantas vezes que acho que
eles começam a conhecer-me. E fico contente com isso, porque encontrei um bom grupo
de pessoas nestes Ramada Inn. O de Tucson e daqui - eles têm sido muito simpáticos
para connosco, deixam-nos ter os serviços. Há pouco tempo atrás eu tive um serviço lá
no Ramada Inn e o gerente nem me deixou pagar pelo aluguer do edifício. Isso é muito
bom! Eu lembro-me disso, quando estou a atravessar o país também, agora, daqueles
que são bons para a família de Deus.

3 Agora tivemos, desde Domingo à noite, Domingo à tarde melhor dizendo, grandes
momentos no Senhor. Pelo menos eu tive. Tive um tempo maravilhoso desfrutando das
Suas bênçãos e do companheirismo do Espírito Santo e com o Seu povo. Eu gosto de
recordar que juntos estamos a adorar a Deus. Vocês são um atributo de Deus, parte de
Deus, quando se tornam um filho e uma filha de Deus. E Deus está em vocês, a permitir
a Sua vontade, se O deixarem fazer isso.

Por isso esperamos esta noite, que todos esqueçam as coisas que têm acontecido
estes dias, e coloquem tudo de lado, e que coloquemos os nossos corações no serviço -
não apenas esta noite, mas na próxima convenção. Sem dúvida que muitos delegados
se reuniram. Eu vejo alguns extras esta noite na plataforma, reunidos para a convenção
que começa amanhã.  Eu pedi  às  pessoas que estão aqui  para o reavivamento que
tivemos, que se for possível, gostava que ficassem para a convenção. Vamos ter alguns
bons oradores no programa. Um irmão não pôde vir, mas temos muitos que estarão
aqui para assumir o seu lugar. Eu quero estar na convenção inteira, eu mesmo, para
desfrutar deste companheirismo.

4 Sabe, nós chegamos aqui como ministros e falamos. E estamos sempre a dar às
pessoas tudo o que está em nós. Eu preguei um tema uma vez, em que Jesus dizia,
“Olhai para os lírios, como não trabalham nem fiam. E no entanto digo-vos, que nem
Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles.”

E eu vejo que o lírio tem de crescer dia e noite, girar, trabalhar e fazer-se radiante.
Mas não recebe nenhuma bênção daí, para si mesmo. Ele abre-se e espalha o odor do
seu perfume. A abelha vai  buscar o mel  mesmo no coração.  Ele dá tudo o que ele
trabalha para ter. E eu chamei a minha mensagem de, “Reverendo Sr. Lírio.” Assim, é
um tipo de texto estranho, mas é… Os ministros entregam-se para as pessoas. E é bom,
então, sentar e ouvir os outros, como ao ser aquecido pelo fogo. Nós gostamos de
sentar debaixo das chamas de fogo uns dos outros e de aquecer os nossos corações com
o evangelho que o nosso irmão está a pregar para o povo. E estou agradecido por ter
esta oportunidade para fazer isso.
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E agora, confio que esta noite…

5 O Billy disse-me que distribuiu todos os cartões de oração. E não podemos ter uma
fila de oração aqui se tivéssemos de o fazer, veja. Teriam de ir ali à volta e pelo corredor
escuro e vir nesta direcção e iam tropeçar em tudo para chegar aqui. E os aflitos, os
aleijados, ficariam numa condição terrível ao fazê-lo. Mas, nós não sabemos o que o
Senhor pode fazer. Ele pode descer mesmo no nosso meio, esta noite, e curar a todos
os que estão aqui - todos os enfermos. E oh, eu preferia ver isso, do que todas as filas
de oração que já tive na minha vida - ver a soberania de Deus descer entre os Seus
filhos obedientes. Eu gosto sempre disso.

6 Normalmente se você tivesse algum contacto com as pessoas, como imposição das
mãos, pode ser… não acho que muitos fariam isso… Bem, eles diriam, “Um certo, um
certo ministro impôs as suas mãos sobre mim e glória a Deus…” Isso faz as pessoas
olharem para esse ministro então.

Mas se você puder apenas ficar aqui de pé, pregar a Palavra e deixar que o Espírito
Santo cure a todos, então aí… É a graça de Deus, completamente. E então Deus recebe
toda a glória, e não há uma sombra de nada para ninguém.

É assim que eu, no meu ministério,  é por isso que eu não tenho muitos que…
Agora, ontem à noite tentámos orar pelos que nos foi possível. Mas a imposição de mãos
e normalmente…

7 Esta noite… talvez o Espírito Santo venha entre nós e Se vá manifestar, dando-Se a
conhecer no nosso meio. E então, por isso, penso que é real, quando Ele pode, talvez
em soberania…

Veja, eu não posso dizer agora, “Este homem, ou esta mulher, ou esta criança.”
Vê? O Espírito Santo move-se no edifício e fala a quem Ele quer falar,  veja. Isso é
soberania. E então, isso traz o conhecimento (porque é uma promessa de Deus), e isso
traz o conhecimento do… Deus é soberano e também traz a Sua presença ao nosso
meio. Nós devíamos ver e rejubilar!

E não importa, você diz, “Bem, eu estava aleijado na minha mão. Eu estive ali
ontem à noite. Não fiquei melhor.” Isso não tem nada a ver. Para si, já está terminado.
Você não está a olhar para a sua mão então, você está a olhar para uma promessa,
veja.

E por isso não pode dizer, “Bem, o Irmão Assim e assim não fez a oração da fé,”
ou, “assim e assim.” É a presença do Senhor que lhe deu fé, veja. E então Ele enviou a
Sua Palavra e curou-os.

8 Agora, ontem à noite eu quebrei  a minha promessa mais uma vez e vou ter a
certeza que vou tentar cumpri-la esta noite, se conseguir. E eu tinha… Alguém disse,
“Você não permaneceu no seu tema ontem à noite.”

Não, não permaneci. Porque, vou dizer-vos porquê. Eu ia pregar sobre um tema,
agora esqueci-me sobre o quê, mas… “Deus Riquíssimo em Misericórdia.” E eu tentei
explicar, como é que Paulo a falar ali, disse, “Nós que noutro tempo - noutro tempo,
noutro tempo sem ser agora - estávamos mortos em pecados e ofensas, a quem Deus
vivificou, tornou vivo.”

Agora,  veja  que antes  de alguma coisa  poder  ser  vivificada,  tem de haver  ali
alguma coisa por que ser vivificada. Está certo.

9 Assim veja, se você estava na presciência de Deus, então você está a tornar-se
uma parte de Deus. E a única forma de poder ser um filho de Deus, ou uma filha de
Deus, você tinha de ser uma parte de Deus. E Deus não está completo sem você. Tem
de ser, certo. Porque há uma, só uma fonte de vida eterna, e é Deus - e só Ele tem vida
eterna, veja. Agora, e você fazia parte disso, de tal forma que você é um atributo no
Seu pensamento, no princípio. E isso, porque Ele pensou em si no princípio, dá-lhe esse
pequeno puxão. É o que tem de ser vivificado.

Alguns deles podem nunca ser vivificados. Eles não têm isso, é tudo. Tal como, se
colocar um grão de milho na terra, não tinha… Se fosse muito bonito, se não tivesse o
embrião da vida nele, nunca pode ser vivificado. Mas o germe da vida tem de estar lá
primeiro.

10 E eu falei daquela pequena história acerca daquela águia, a andar com as galinhas,
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porque foi chocada e nasceu ali. Mas nunca se sentiu como as galinhas. E sabe, quando
a sua mamã passou e gritou, ouviu uma voz que lhe parecia muito boa. Porque, lembre-
se, era uma águia para começar. Apenas teve de se encontrar, de encontrar o seu lugar.

Todo  o  crente  é  assim.  Você  não  nasceu  para  este  mundo,  você  foi  criado  à
imagem de Deus, para ser um filho de Deus. E você não pertence a este galinheiro aqui.
Você é uma águia! E sabe, eu falei daquela águia e não conseguia ter os meus pés de
volta à terra. Por isso eu apenas fiquei… eu fui muito longe e depois esqueci-me de qual
era o meu tema. E eu perdi as minhas notas e tudo o resto. Tive um tempo maravilhoso.
Mas foi isso, foi - só sobre aquela águia.
11 Agora,  que  essa  águia  de  Deus  possa…  Você  sabe,  Deus  assemelha  os  Seus
profetas a águias e Ele chama-Se a Si mesmo uma águia. Ele é a águia-Jeová, a águia-
Pai. E a razão por que Ele faz isso, é porque uma águia pode voar mais alto do que
qualquer outra ave que exista e é porque é feita de forma diferente de qualquer outra
ave. Agora, ela não constrói o seu ninho na terra como as galinhas e assim por diante,
mas vai alto para construir o seu ninho.

E outra coisa, ela é uma ave especialmente construída. Agora, se um falcão, ou um
corvo, ou um abutre, ou qualquer outra ave tentasse segui-la nos céus, desintegrava-se.
Não foi feita para isso. Tem de ser uma pessoa especial para chegar lá acima. As suas
penas  estão  mais  firmes  do  que  em qualquer  outra  ave  e  os  seus  olhos  são  mais
aguçados do que em qualquer outra ave. E quanto mais alto chega mais longe consegue
ver. Bem, algumas dessas aves quando chegam à altura máxima a que devem chegar,
ficam cegas como um morcego.

E é dessa forma com, bem um… Eles deixam esse credo, não sabem nada sobre
isso.  “Os dias dos milagres já  passaram.” Ora,  não conseguem ver.  Mas as águias
conseguem ir  até aos céus, e aos céus dos céus, lá acima. De que serve chegar lá
acima, se não conseguir ver?

Oh, estou tão contente por ser “um deles,” e reunir-me com um ninho cheio deles,
agora.

12 Vamos abrir no Velho Testamento, no livro de Provérbios, escrito por Salomão, um
dos  homens  mais  sábios  no  mundo  a  seguir  ao  nosso  Senhor  Jesus.  Mas  não  foi
exactamente como Salomão, uma vez que Salomão foi  um homem nascido de uma
mulher,  e foi  gerado por um pai  terreno,  David.  Mas Jesus foi  um filho nascido da
virgem e não era completamente um homem, mas Ele era Deus, o Deus-homem. E Ele
foi mais do que um homem. Ele era um homem, e mais ainda.

Mas  Salomão  era  apenas  um  homem,  como  você  e  eu.  E  ele  pediu  a  Deus
sabedoria para governar o seu reino. E ele tinha um dom de sabedoria - o homem mais
inteligente que já conhecemos a seguir ao nosso Senhor. Ele escreveu os Provérbios e
eu acho que eles são muito bons.

E vamos abrir, agora, no livro de Provérbios, no capítulo 1 - no capítulo 2, melhor
dizendo - e nos primeiros versículos de Provérbios, do capítulo 2 começando com o 1,
Provérbios 2, começando com o 1, a continuação dos conselhos de Salomão ao seu filho.
“Filho meu, se aceitares…” Peço desculpa, é Provérbios 3:1. Peço desculpa. Eu olhei aqui
no meu livro e isso, vejo que é Provérbios 3, em vez de 2. Peço desculpa. Provérbios 3:
1 .

Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus
mandamentos.

Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e
paz.

Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço;
escreve-as na tábua do teu coração:

E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens.

Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio
entendimento.

Reconhece-o  em  todos  os  teus  caminhos,  e  ele  endireitará  as  tuas
veredas.
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Oh, eu acho que esta é a mais bela escritura. Agora eu quero tomar como tema, do
versículo 5, “Não te estribes no teu próprio entendimento.”

13 Agora, este é um tema muito estranho, para o dia em que estamos a viver, porque
a  ênfase,  hoje,  é  certamente  colocada  na  educação  e  sobre  o  nosso  próprio
entendimento  das  coisas.  É  um  dia  de  aprendizagem.  Mas  vemos  aqui,  que  esta
estranha afirmação - como outras escrituras - tem o seu lugar e confiamos que Deus
nos vai permitir ver onde é o lugar.

Hoje mandamos os nossos filhos para a escola para terem entendimento. Então
depois de passarem pela escola primária, mandamo-los para a escola secundária para
um melhor entendimento do conhecimento. Então depois de passarem por lá, algumas
crianças têm a felicidade de ir para a universidade e passam pela universidade para
completar a instrução e o seu entendimento do conhecimento, o que adquirem pela…

Muitas  vezes,  para  ter  um  emprego,  você  tem  que  ter  pelo  menos  um
entendimento ao nível do ensino secundário, uma instrução da universidade, ou assim
por diante.

14 No  entanto,  o  sábio  Salomão  disse-nos  isso,  para  não  se  estribar  -  não  nos
estribarmos no nosso próprio entendimento. Não aprender por estas coisas, porque…

Nós questionamo-nos por que é que ele diria uma coisa destas por… É por isso,
normalmente o nosso entendimento moderno é normalmente a sabedoria dos homens,
que é  contrária  à  Palavra de Deus.  Eu acho que é  isso que Salomão está  a  tentar
aconselhar  ao seu filho  -  não que fosse iletrado,  mas para  não se  estribar  no seu
entendimento.

E eu acho que seria uma boa exortação hoje, se disséssemos aos nossos filhos e
aos filhos de Deus, que, está bem ter uma instrução, não há nada contra isso; mas
quando essa instrução é contrária à Palavra de Deus, então estribe-se na Palavra e
deixe de lado a sua instrução, veja. Porque a Palavra… E a educação vai permanecer, e
vai  dar-lhe um bom emprego, e provavelmente um bom estatuto entre as pessoas
intelectuais, mas… Está muito bem, isso provavelmente vai ser uma grande ajuda para
si, vai ajudá-lo nas suas finanças e no seu sustento - vai fazer com que ganhe o seu
sustento de forma um pouco melhor.

15 Mas  lembra-te  de  uma coisa,  meu filho,  tens  de  morrer.  Não  importa  quanta
instrução tu tens, quanta cultura tu és capaz de acumular, ainda tens de enfrentar a
morte.  Porque  está  escrito  que  o  homem  tem  de  morrer  e  depois  disso  tem  o
julgamento. E Deus quando…. A morte não é assim tão má; mas vir ao julgamento é a
pior parte.

Agora você pode morrer, mas depois disso tem o julgamento. E Deus não lhe vai
perguntar,  quanta  instrução  você  adquiriu  quando  esteve  aqui  na  terra,  quanto
conhecimento acumulou, se tem a sua licenciatura em letras, ou seja qual for o diploma
que possa ter. Até como um ministro, não lhe será requerido isso.

Mas vai ser-lhe requerido, o que fez com o entendimento da Palavra de Deus. É aí
que o requisito vem, porque essa sua educação está bem, mas a Palavra de Deus é
vida. “A minha palavra é vida, e conhecê-la é vida.”

E ele disse, “Conheçam-No. Ele é a Palavra.” Por isso só O pode conhecer pela
Palavra, porque Ele é a Palavra. E é a única forma em que O vai conhecer, é pela Sua
Palavra.

16 Alguém podia vir e dizer, “Isto é Deus,” ou “Aquilo é Deus,” ou “Isto é Deus,” ou
“Isto está certo,” e “Aquilo está certo.” Mas nós voltamos à Palavra, que é a verdade.

E a Palavra é como a Estrela do Norte - é uma verdadeira estrela. Não importa em
que direcção o mundo esteja a oscilar, essa Estrela do Norte está centrada com a terra.
Você aponta a sua bússola para a Estrela do Norte. Está sempre no centro da terra. As
outras estrelas oscilam com o mundo, mas a Estrela do Norte permanece estável.

Agora, a bússola é o Espírito Santo, e o… o seu poste onde prende as amarras seria
a Estrela do Norte.  Por isso o Espírito Santo vai  sempre apontar para a Palavra.  O
Espírito Santo nunca o irá guiar a nada a não ser a Palavra de Deus.

Então como é que um homem pode aceitar um credo quando é contrário à Palavra?
E então continua a dizer que tem o Espírito Santo? O Espírito Santo ia apontá-lo para
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longe disso. É necessário o Espírito Santo para o apontar para a Palavra, porque Ele é a
Palavra. Ele é a Palavra.

E só pode, como o… Como o íman na bússola só está colocado em direcção ao Pólo
Norte, é o único caminho que o atrai. E quando o Espírito Santo é o autor e escritor e
vivificador da Palavra, como pode apontar a pessoa para qualquer coisa a não ser a
Palavra?

17 Então quando uma pessoa diz  que tem o Espírito Santo e aceita alguma coisa
contrária à Palavra, mostra que não têm o genuíno Espírito Santo, veja. Pode ser um
espírito, não vou discutir isso. Mas não é o Espírito Santo de Cristo.

Mas agora, sabe, muitas vezes eles acreditam no espírito de outro e então isso
pode apontar numa - como um grupo de homens - para uma certa coisa, mas não vai,
não vai apontar para Cristo. Mas o Espírito Santo aponta sempre para Cristo e Cristo é a
Palavra.

Nós vemos isto tão claramente na Bíblia, ou eu vejo. Talvez possa estar errado,
mas no meu pensamento… Mas eu não penso assim. Porque isso, este “não te estribes
no  teu  próprio  entendimento”  das  coisas…  Se  você  se  estriba  no  seu  próprio
entendimento, então você está destinado a sair do caminho certo.

Você não se pode estribar no entendimento de mais ninguém, quando se trata de
vida. Para encontrar vida, você tem de se estribar na Palavra, isso é vida.

18 Nós vemos isto desde o princípio. Foi-nos dado a conhecer de forma tão clara,
desde o princípio, que Deus deu à Sua primeira família na terra a Sua Palavra para
viverem por ela. Só deviam viver pela Sua Palavra. Agora, isso não é comer a comida e
assim por diante, mas eles deviam viver pela Sua Palavra eternamente. E enquanto eles
mantivessem essa Palavra, eles viveriam eternamente. Mas a primeira frase pequenina
que foi deslocada, a cadeia rompeu e a raça humana foi lançada na morte. Vê?

Agora vemos. Eva, que era, sem dúvida, uma pessoa inteligente, a primeira a
seguir a Adão, que era o filho de Deus… E Eva, certamente - estando naquele lugar em
que não havia pecado, sem lugar para o pecado - certamente que ela deve ter tido uma
concepção maravilhosa de quem Deus era. Porque todas as tardes ela e o seu marido
caminhavam na viração no jardim, à tarde e falavam cara a cara com Deus.

Que coisa injustificada que uma pessoa que andava cara a cara com Deus todos os
dias e depois voltava-se para o raciocínio de alguma coisa, que a afastou da Palavra de
Deus pelo raciocínio!

19 Nós ainda os temos. E é tão fácil ser afastado da Palavra de Deus pelo raciocínio,
depois de estar na presença de Deus, vendo a Palavra de Deus pregada, a Palavra de
Deus manifestada, bêbados e pecadores vêm ao altar e convertem-se e são feitos novas
criaturas em Cristo, pessoas de má fama tornam-se senhoras e cavalheiros; e então
passam dessa coisa abençoada que os guiou a esta vida e depois pervertem-se para um
tipo de credo, para se tornarem mais populares, ou para entrarem no que eles chamam
uma “classe superior de pessoas.”

Ora, você está na melhor classe que existe! Filhos e filhas de Deus! Ora, eu prefiro
essa companhia do que… com todos os reis e potestades e tudo o resto. Dê-me esse
grupo de pessoas humildes. Se eles não souberem distinguir a mão direita da mão
esquerda, enquanto conhecerem Deus e O amarem e O servirem, essa é a celebridade
do céu para mim! Sim, senhor!

20 Agora, mas vemos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da
Palavra de Deus e ela estribou-se no seu próprio entendimento. Porque Satanás tinha-
lhe projectado algo que não era para ela o verdadeiro entendimento de Deus. Mas foi-
lhe dito outra coisa pelo inimigo, Satanás, e ela acreditou. Agora vemos os resultados
disto.  Lançou toda a  raça  humana para  a  morte.  Porque,  a  primeira  mãe na terra
estribou-se no seu próprio entendimento, contrário à Palavra de Deus e lançou toda a
raça humana para a morte. Agora, crêem nisso? É a Palavra.

Bem, uma mulher é sempre… Uma igreja na Bíblia é tipificada como mulher. E uma
igreja hoje consegue aceitar um grupo de dogmas ou credos e lança a congregação
inteira na separação de Deus! Aquelas pessoas que adoptam essas coisas em vez da
Palavra de Deus são como Eva. E foi sempre feito assim até lançar toda esta geração
para longe da Palavra de Deus.
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21 E quando a Palavra é manifestada, a Palavra é revelada, eles não vão aceitar,
porque… Eles não o vão fazer, porque estribam-se no seu próprio entendimento. “Esta
igreja está construída aqui, é um belo lugar, é uma grande organização, é um membro
de um grande corpo de pessoas. Por que não devíamos pertencer a isso? Eu vou confiar
nisto.” Não confie no seu próprio entendimento, mas confie na Palavra do Senhor.

Agora,  agora acabou finalmente em morte para a raça inteira,  como eu disse.
Agora é o mesmo, para as muitas pessoas que confiam no seu próprio entendimento,
nos seus dogmas e credos e assim sucessivamente, afirmando que a Palavra de Deus
não é completamente verdade, que uma parte é inspirada e a outra parte não é.

Como pode ter fé numa Bíblia, se parte disso é inspirada e parte não é? Se uma
citação  estiver  errada,  então  pode  estar  tudo  errado.  Tem  de  estar  tudo  certo.
Exactamente.

22 E  algumas  destas  assim  chamadas  escolas  Bíblicas  pervertidas,  a  ensinar  os
homens  a  acumular  conhecimento,  onde  se  reúnem e  sentam-se  num concílio  de
pessoas  e  dizem,  “Agora,  veja,  se  os  dias  dos  milagres…  acabaram nos  dias  dos
apóstolos…”

E  muitos  homens  sob  a  autoridade  do  bispo,  ou  do  homem mais  importante,
sentam ali e dizem, “Bem, se eu conseguir concordar com ele, não há dúvida de que
posso estar em linha a seguir para a sua posição.” Veja, então você estriba-se no seu
próprio entendimento, em vez de ficar com os dois pés na Palavra de Deus. É isso que
provoca estas coisas.

23 Há algum tempo atrás, uma pessoa… eu estava numa disputa sobre os impostos
sobre o rendimento. E eles disseram-me, disseram, “Ora, os seus administradores não
passam de fantoches, presumo.”

Eu disse, “Se eu tivesse um administrador que tivesse uma ideia diferente e não se
levantasse - e eu não quero saber quem estivesse a falar disso - não expressasse as
suas próprias opiniões sobre isso, eu tirava-o da administração!” Sim, senhor! Apesar de
ser contrário ao que eu acredito, eu quero que ele diga o que pensa que é certo. É para
isso que o tenho ali, para ver o que ele diz sobre isso. Mas nós temos isso.

24 Repare, Jesus disse, em S. João 10, “As minhas ovelhas conhecem a minha voz.”
Uma voz, claro, é a Sua Palavra, quando Ele está a falar. “As minhas ovelhas conhecem
a minha voz. A minha voz foi provada perante eles que é verdade. Foi vindicada, que é a
minha voz.” Agora repare, eles não estão sujeitos a seguir nenhuma outra voz. Não vão.
“As minhas ovelhas conhecem a minha voz e a um estranho não vão seguir.”

Por outras palavras, não vão entender uma voz teológica que está a ensinar contra
a Palavra. A ovelha não entende isso. Tal como a águia, ontem à noite, não conseguia
entender o cacarejar da galinha. Elas não entendem, porque ela era uma águia. E é a
mesma coisa com um filho de Deus genuíno, nascido de novo. Eles só entendem as
coisas que são de Deus.

Agora, alguém diz, “Bem, agora veja. Você pode fazer isto, acho eu.”

“Como, eu creio nisso… Não é este o caminho?”

“Eu creio que os dias dos milagres já passaram. Eu não creio que isso seja cura
divina.”

“Eu não acredito nisto.”

Agora,  um  Cristão  genuíno,  nascido  de  novo,  isso  nunca  vai  parar  nos  seus
ouvidos. Ele nem sequer entende. E como é que um homem que crê em Deus, e que
pode ler a Bíblia, e ver que Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente, pode aceitar
uma coisa  dessas,  eu  não  entendo.  Por  isso,  eles  não  se  estribam no  seu  próprio
entendimento.

25 Tal como um bebé. Você toma um bebé e deixe-o nascer e deixe-o encostar-se
uma vez ao seio da sua mãe, amamentar do seu leite quente, encostar a sua cabeça
sobre o seu seio, apesar de ter apenas algumas horas de vida… Passado um dia ou dois,
tire-o da sua mãe e ponha-o no peito de uma mãe desconhecida, ele vai dar pontapés
no ar com os seus pés e vai gritar! Não é a sua mãe. Vê? Ele já teve um… há algo nele,
porque ele faz parte desta mãe. No entanto a natureza deu-lhe uma forma de conhecer
a sua própria mamã.
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E  se  a  natureza  deu  uma forma a  um bebé  de  conhecer  a  sua  mãe,  de  onde
nasceu, quanto mais deu Ele a um filho de Deus, que nasceu pelo Espírito de Deus! Ele
conhece a sua mamã! Ele sabe, porque ele nasceu da Palavra e ele entende a Palavra!
Coloque-o num lugar estranho, ele… Claro que ele está fora do lugar. Ele vai sair dali o
mais rapidamente possível, porque ele tem… Ele não se encosta… Alguém diz, “Agora,
espera querido, esta é a tua mamã agora.” Não é a sua mamã. Porque ele tem uma
forma de saber que faz parte desta mãe, que é a sua mãe. Mais ninguém pode tomar o
lugar dela. Ele conhece a sua própria mãe.

Repare, como é realmente…

26 Assim Deus fez tudo segundo a sua espécie - o gado segundo a sua espécie. Muitas
vezes ao se reunir  o gado… trazemos as manadas inteiras de gado. E os pequenos
vitelos, eu costumava imaginar como é que eles conheciam a sua própria mamã.

Agora, eles… Vindo das montanhas, o gado mistura-se, uma vaca que está com o
vitelo… Um vitelo com fome talvez se alimente um pouco de outra mãe, se estiver
mesmo com fome. Mas quando nós os paramos na pradaria, aquela mamã começa a
andar por aquela manada de vacas e de vitelos, até que encontra o seu; e o vitelo está
a correr para a sua mãe. Conhece aquele certo grito na sua voz. E ela está a chamar
esse vitelo. E as outras mães estão a chamar até que você nem consegue ouvir-se a
pensar. Mas aquele vitelo vai encontrar aquele certo chamamento da sua mãe, porque
faz parte da mãe.

27 E um Cristão nascido de novo do céu, ele faz parte desta Palavra! Está certo. Ele
não vai seguir outra mamã. Ele faz parte da Palavra. Ele permanece com a Palavra. “Se
a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?” disse Paulo. Ele
conhece o sonido da Palavra.

Repare como isto é a mão predestinada de Deus a segui-los.  Ele sabe que foi
ordenado, ele estava na verdade do evangelho. Ele sabe que nasceu pelo Espírito de
Deus. Ele sabe que o Espírito de Deus não pode negar a Palavra de Deus. Por isso, ele
não vai seguir um estranho.

Repare, como…

28 Eu estava a olhar para aqui para uma nota que tinha apontada aqui. Eu passei por
isso, mas acontece que vi a leitura da escritura e achei que devia falar dela novamente.

Repare como a Sua própria ovelha predestinada O seguiu, nos dias dos maiores
teólogos que já  existiram. Eles  vieram, porque O conheciam. Eles  sabiam o que a
Palavra tinha prometido para aquele dia. Eles sabiam como seria o Messias. Quando Ele
veio, e Simão Pedro veio a Ele, que era apenas Simão naquela altura… e André tentou
falar-lhe acerca disso… “Este homem é o Messias.” Bem, Simão - claro que ele era,
talvez, um pouco teimoso - ele não ia. Mas quando ele veio à presença de Jesus, quando
Jesus disse, “O teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas…”

Agora, sabemos que Jesus disse aos Seus apóstolos que Ele os conhecia desde
antes da fundação do mundo. Eles eram os atributos dos Seus pensamentos. Por isso,
estando essa semente colocada nele e ele sabia o que a Palavra dizia (e tinha sido
prometido) que o Messias seria um profeta. E quando ele viu isso, ele parou com a
pesca.  Ele  soube  então  que  ia  largar  as  suas  redes,  porque  ele  ia  tornar-se  “um
pescador de homens.”
29 Porque,  agora,  ali  estavam  outros,  que  viram  a  mesma  coisa  a  ser  feita  e
classificaram-na como um espírito maligno. Esses eram os teólogos, porque não era do
gosto dos seus ensinamentos teológicos. E eles rejeitaram, porque se estribaram no seu
próprio entendimento pela sua doutrina. Quando Jesus Cristo veio no cumprimento da
Palavra da promessa; e eles estavam demasiado cegos para verem. Eles estribavam-se
no que o sacerdote dizia e sobre o que a igreja dizia, em vez de se estribarem no que
Deus dizia.

Agora Jesus repreendeu-os por isso. Ele disse, “Examinais as Escrituras; porque
afirmais ter nelas a vida eterna: e são elas que testificam de mim. Estas escrituras que
eu estou a pedir que examinem, vão dizer-vos quem eu sou.” Mas eles não se iam
estribar no que a Palavra dizia, mas eles estribavam-se no que era o entendimento
deles. Eles estribavam-se no seu próprio entendimento. E a Escritura diz-nos que eles
estavam velados. O véu da sua própria teologia tinha-os tornado cegos.
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Você diz, “Irmão Branham, onde quer chegar?”

30 Quero chegar apenas a isto: isso está a acontecer novamente, até que os homens e
as mulheres e as pessoas se vão estribar numa certa igreja a que se juntaram e a que
pertencem, não importa o que a Palavra de Deus diga acerca disso. Eles continuam com
isso, estribam-se no seu próprio entendimento e ignoram a Palavra de Deus, como se
nunca tivesse sido escrito. É uma semente de vida humana não germinada. Tem a vida
física, mas não tem vida espiritual nela para ser vivificada.

O véu  estava  sobre  a  face  deles.  Agora  repare,  eles  tinham os  seus  próprios
pensamentos sobre o que Deus devia ser. Eles tinham as suas próprias ideias sobre o
que o Messias devia ser. Mas a Palavra disse o que o Messias devia ser. Agora veja, eles
tinham o seu próprio entendimento sobre o que Ele seria.

Sem dúvida que o sumo-sacerdote dizia, “Todos os meus sacerdotes debaixo da
minha autoridade - agora quando o Messias vier… Nós contruímos um grande templo
aqui e fizemos tudo isto e a Bíblia diz que Ele rapidamente virá ao Seu templo e todas
estas coisas.  Quando Ele vier,  o Messias virá aqui  rapidamente e vai  identificar-Se
connosco e vai dizer, «Eu sou o Messias. Cheguei. Eu sou esse Messias, de que têm
estado à espera.»” Bem, quando Ele chegou, Ele veio de uma forma tão diferente do que
a ideia deles era, que eles não O reconheceram. Eles não sabiam quem Ele era.

Mas os Seus se…

31 E se algum hipócrita tivesse entrado ali e dissesse, “Eu sou o Messias. Eu sou o Dr.
Tal  e  tal”?  Eles  aceitavam.  Mas  quando  vem  a  um  homem  que  nasceu  com  um
nascimento misterioso atrás dele, sem instrução de nenhuma escola em que Ele tenha
ido aprender, nenhum seminário que Ele tivesse, sem cartão de companheirismo… Mas
Ele era a interpretação da Palavra de Deus manifestada! “As obras que eu faço dizem
quem eu sou. Se eu não faço as obras que foram prometidas que eu faria, então não me
creiais.”

E será que não podíamos aplicar isso a este dia, quando o Espírito Santo vem e eles
querem aplicar a outra era? Quando ele vem nas acções e demonstrações do Seu poder
de vida eterna? As pessoas querem chamar a isso um fanatismo feroz. Porquê? Estão a
estribar-se no seu próprio entendimento e não na Palavra do Senhor. Você sabe que
está certo.

32 A  identificação  que  é  a  própria  interpretação  de  Deus  é  a  manifestação  da
promessa.

Talvez eu diga, torne um pouco mais claro. Quando Deus fala uma palavra, Ele não
precisa que um homem ou uma mulher, ou outra pessoa, diga o que significa. Quando
Ele disse… “Bem,” diz você, “Deus quis dizer isto.” Deus quer dizer exactamente aquilo
que Ele diz que Ele quer dizer, veja.

Agora, como é que Ele interpreta a Sua própria Palavra? Ao cumpri-la!

A Bíblia disse, “Uma virgem conceberá.” Concebeu. Isso não precisa de nenhuma
interpretação.  Deus  disse,  “Haja  luz,”  e  houve.  Isso  não  precisa  de  nenhuma
interpretação. Deus também disse, que nestes últimos dias Ele iria derramar do Seu
Espírito sobre toda a carne. E Ele fez isso! Isso não precisa de nenhuma interpretação!
Isso só precisa de uma aceitação - alguém que aceite o que Deus tem feito. Não precisa
de uma interpretação.

Deus interpreta a Sua própria Palavra. Deus prometeu as coisas que nós vemos,
dia a dia, que Ele faria nos últimos dias.

33 As  pessoas  hoje  estão  como  lá  naquela  altura  -  estribam-se  no  seu  próprio
entendimento.  “O meu pastor  diz  que isso  é  fanatismo.”  Mas a  Bíblia  disse  que ia
acontecer. Vai estribar-se no entendimento de quem?

A Bíblia prometeu, nos últimos dias, que a era da igreja de Laodicéia ficaria tão rica
e ficaria tão… suficiente por si mesma… “Rico sou, de nada tenho falta. Estou assentada
como uma rainha.” E ela é rica!

E Ele disse, “Não sabes, que és miserável.” Agora isso é toda a era da igreja. A
igreja!

Para a igreja de Laodicéia: “Estás nua, cega, pobre, miserável e não o sabes.”
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Sentados nas suas riquezas! Dez mil vezes dez milhares, e milhares de membros - a
riqueza do mundo na mão deles, quase. Colocando-se juntos, eles, com a igreja Católica
e a Protestante juntas, como se estão a juntar, têm a riqueza do mundo.

34 Nós  estamos  falidos  nesta  nação,  quase.  Estamos  a  pedir  emprestado  sobre
impostos que serão pagos dentro de quarenta anos a partir de agora pelo que eles me
dizem, disseram isso na “Lifeline” [estação de rádio - Trad.] Os impostos que estamos a
gastar  agora serão pagos daqui  a  quarenta anos.  O meu neto,  se Jesus tardar,  os
impostos que ele vai pagar quando ele tiver quarenta anos estamos nós a gastá-los
agora, a enviar como ajuda externa - e os nossos próprios Índios e assim, a morrer à
fome - a tentar comprar companheirismo.

Não se compra companheirismo. Não se compram amigos. Não. Mas é isso que
estamos a fazer - é assim que estamos organizados. A cobrar impostos às pessoas sobre
tudo o que eles possam cobrar. Impostos, impostos, impostos!

E não nos vamos livrar de lutar com a dívida por centenas de anos, suponho eu,
para a qual fomos lançados pelos políticos. E agora, não devíamos estar assim, não há
razão para estarmos assim.

Mas as igrejas tornaram-se ricas. Lembre-se, a riqueza do mundo, diz a Bíblia, está
na igreja  Católica.  É  por  isso  que a  Rússia  a  expulsou.  Por  que será  que a  Rússia
excomungou… Essas  foram as  raízes  do  comunismo.  Porque  a  igreja  ensinava  ser
alguma coisa… não era mais nada do ponto de vista do resto do mundo.

35 Quando nós estávamos lá na Finlândia e aquele rapaz foi ressuscitado dos mortos,
estavam ali soldados Russos a prestar atenção. E eles disseram, “Nós vamos receber um
Deus que pode ressuscitar os mortos!”

Nós fizemos denominações e escolas e edifícios e não conseguimos fazer o que
Jesus  nos  disse  para  fazer  -  que era  pregar  o  evangelho!  Nós  tentamos instruir  o
mundo. Ele nunca disse, “Instruam o mundo. Aquele que for instruído será salvo.” Têm
de nascer de novo, cheios do Espírito.

É por isso que falhamos de forma tão miserável, em todo o lado. Veja, nós temos a
riqueza. Nós temos a coisa… Agora o que vai acontecer? E quando esta igreja, o Concílio
Mundial  de  Igrejas  se  reunir,  não consegue ver  quem vai  liderar?  Não conseguem
entender isso, Metodistas e Presbiterianos? Os outros, até os Pentecostais? Vocês dizem
que não vão entrar. Ou vão entrar, ou vão acabar com as denominações. Ou vão fazer
uma coisa ou outra. Está mesmo à vossa frente! Têm de o fazer! É uma pressão - a
marca da besta.

É isso, exactamente. Denominacionalismo, completamente (vou provar pela Bíblia)
é a marca da besta. Ela era uma prostituta. Ela tinha filhas prostitutas. E nós sabemos
que isso é a verdade. A religião organizada é contra a Palavra, e é anticristo nos seus
princípios. Nem tudo ali é anticristo; mas nos seus princípios, o seu sistema é anticristo,
porque é contra a Palavra de Deus. Todo o sistema organizado é assim!

36 Aí está, vê? E você estriba-se no entendimento de outra pessoa… no entendimento
deles, em vez de se estribar no entendimento de Deus e no que Deus disse sobre isso. É
por isso que está errado. Os rapazes vão para os seminários, que têm boa instrução,
destas assim chamadas escolas Bíblicas e talvez tenham um chamado de Deus no seu
coração. E vão lá e são tão doutrinados com um ponto de vista: “Fulano de tal disse, o
Bispo Fulano de tal, este disse, aquele disse, o concílio dos homens concorda que esta é
a forma que deve ser.”

Não quero saber o que outra pessoa diz.  Jesus disse,  “Seja toda a palavra do
homem mentira,  e  a  minha  verdade.”  Não  importa  de  quem seja…  a  minha  seja
verdade.

Agora, como é que sabemos o que é a verdade? Quando a Bíblia declara que algo
vai acontecer, que algo vai ocorrer e acontece dessa forma.

Agora,  a  Bíblia  disse,  nela estava a riqueza do mundo,  ouro,  prata.  Agora,  se
estamos no padrão do ouro e estamos falidos, o que vai acontecer agora? O que vai
acontecer?

Você sabe que os ricos deste país - estas grandes fábricas e os homens do Whisky
e do tabaco e assim por diante, não vão aceitar mudar a moeda. Por isso a única coisa
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que teríamos de fazer  é  pedir  empréstimos.  E  só  há um lugar  onde se  pode pedir
empréstimos. E quando o fizermos, vendemos a nossa primogenitura para lá. Está certo.

Então,  o  que  é  que  vocês  vão  fazer?  Passam a  ser  posse  disso.  Aí  está  esse
sistema. Não há mais nada que possa fazer.

37 Oh, povo, não pensem que eu… Podem pensar que eu sou maluco, mas quando a
minha voz for  silenciada pela morte estas fitas vão continuar a tocar,  e  vocês vão
reconhecer que o que eu disse aconteceu.

Eu seria a pessoa mais tola ao tomar a posição que tomei, que… mesmo contra
esta coisa… eu estaria… eu estaria contra Deus. Eu estaria contra tudo o que é Deus, se
eu… se eu tivesse… estivesse errado no meu pensamento e no meu chamado. A coisa
estaria contra Deus.

Mas eu tomo a minha posição porque vejo aqui na Palavra. É a Palavra de Deus.
Então vejo a ser vindicado, provando que é a verdade. Essa é a interpretação que Deus
dá da Sua Palavra. A própria interpretação de Deus da Sua Palavra é assim que Ele a
vindica e a torna verdadeira.

38 Por que é que estes Fariseus estavam cegos? O que os fez tão cegos? Porque eles
não aceitavam a revelação ou vindicação da Palavra. E é por isso, hoje, que as igrejas
estão cegas, é porque não vão aceitar a revelação que foi vindicada. Se a Palavra diz
assim, e é revelado, e depois é provado, continuam a não aceitar.

É por isso que estes Judeus, os Judeus de hoje, não vão… Não lhes pode falar de
Cristo, porque o véu ainda está sobre a face deles - cegos. E a igreja - não lhes pode
falar do evangelho completo e do poder de Deus, porque o deus deste mundo cegou-
lhes a verdade de Deus e eles estribam-se no seu próprio entendimento.

Quando as mulheres vêm à igreja e cortam o cabelo, porque o pastor delas lhes
diz,  “Oh,  está tudo bem. Esse homem é maluco!”  Mas a Bíblia  disse que ela  errou
quando  fez  isso.  Deus  recusa-se  a  responder  à  oração  dela.  E  algumas  daquelas
mulheres cometem outra desgraça e tentam ser pregadoras. Então ela fez uma coisa
dupla. A Bíblia disse que ela não devia fazer isso, nada disso.

Mas a organização da igreja vai recebê-la e ordená-la, e enviá-la ali, estribando-se
do seu próprio entendimento.

39 Uma Palavra de Deus deslocada, ou mal interpretada, ou que não é aceite, rompe a
cadeia toda. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da
boca de Deus.

Por  que é que isso acontece,  mulheres? Vocês ouvem-me pregar  contra estas
coisas de vestir calções e maquilhagens e penteados disto aqui cabelo cortado e todo
esse  tipo  de  coisas;  e  então todos  os  anos  quando eu volto  continuam na mesma
condição.  É  porque se estão a estribar  no vosso próprio  entendimento,  em vez da
Palavra do Senhor.

E pastores, por que não limpam a vossa igreja? Porque vão para o vosso credo
denominacional, em vez da Palavra do Senhor. Certo. Não te estribes no teu próprio
entendimento.

Bem. Não te estribes no teu próprio entendimento, mas na Palavra do Senhor.

40 Eles  não  aceitavam,  porque  não  aceitavam a  vindicação.  Jesus  veio  com um
evangelho, exactamente como Ele disse que viria. Muitas vezes…

João ficou um pouco confuso quando foi lançado na prisão. E ele chegou ali e tinha
pregado que um Messias estava a chegar, cuja pá estava na Sua mão. E Ele ia limpar a
Sua eira, queimar a palha com fogo que nunca se apaga e recolher o trigo no celeiro - o
Espírito de Deus a produzir, a fluir Dele como uma fonte.

E depois, quando ele viu Jesus a vir à cena - um homem manso, humilde, a ser
empurrado, a fugir para se salvar e ali - ora, eles não, João não entendia. Por isso ele
enviou alguns dos seus discípulos para saber de Jesus, se realmente era Ele.

Que desonra para Jesus! Depois de aquele profeta, ali na água com a Palavra de
Deus, disse, “Eu conheci-O, porque eu vi o Espírito Santo como uma pomba - Deus a
descer do céu como uma pomba - e a entrar Nele e eu ouvi uma voz no céu a dizer,
«Este é o meu Filho amado.»”
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E então João disse, “Ide perguntar-Lhe se era Ele, ou se esperamos outro?”

41 Agora, Jesus nunca lhe enviou um livro sobre como se comportar na prisão, ou a
que igreja se devia juntar, mas Ele disse, “Fiquem por aqui um pouco e vejam o que
acontece. E então ide mostrar a João as coisas que vistes, e que foram feitas.” Porque
as obras que Ele fez vindicaram-No como sendo o Messias, o Filho de Deus. “Bem-
aventurado aquele, que não se escandalizar em Mim.”

Tantos se têm escandalizado. Tantas pessoas ficam escandalizadas tão facilmente,
pela  Palavra  de  Deus.  Se  for  contrária,  eles  querem  estribar-se  no  seu  próprio
entendimento. Eles não querem tomar a Palavra do Senhor. E têm de ir da forma que
lhes foi ensinada a ir. E a forma que lhes foi ensinada, a igreja estriba-se nisso. Não
importa se Deus prometeu que eles iam ter chuva de manhã e a igreja disse, “Isso não
faz sentido,” eles iam acreditar na igreja, em vez de em Deus.

Por que razão? Eles nasceram da igreja. Mas um homem que nasceu de Deus é da
semente de Deus e a semente de Deus é a Palavra de Deus e ele só vive por isso. Essa
é a sua vida.

42 Agora, eles estribaram-se no seu próprio entendimento. Mas eles não quiseram
estribar-se  na  Palavra  de  Deus.  Eles  não  acreditavam -  estava  na  Escritura.  Eles
chamaram-lhe espírito maligno, àquele homem. Por que razão? Os seus sacerdotes
disseram,  “Qualquer  pessoa  que  vá  ouvir  este  homem  pregar,  será  expulso  da
sinagoga.”

Quando um homem que antes estava cego foi curado, por Jesus… Até os seus pais,
tão contentes pela cura, mas tinham medo de confessar que foi Jesus que o fez. Sim.
Ele disse um… ele disse, “É vosso filho?”

“Sim.”

“Quem o curou?”

Disse, “Não sei. Ele tem idade, pergunte-lhe a ele. Ele pode falar por si.” Porque
tinha sido dito que se algum homem que se estribasse no Seu, no entendimento de
Cristo, em vez do entendimento deles, seria posto fora da igreja. Agora não é a mesma
coisa? Estou a colocar uma pergunta directa. Certo.

Está a fazer a mesma coisa. Não importa o que Deus faz, tinha de ser de acordo
com o entendimento deles - não com o que Deus vindica ser verdade.

Agora, e esse homem teve a resposta, apesar disso. Ele disse, “Quem te curou?”

Ele disse, “Um chamado Jesus de Nazaré.”

Disse, “Ele é um pecador. Nós não sabemos de onde Ele vem.”

Ele disse, “Agora, isso é estranho. Vocês devem ser os líderes desta hora. E aqui
está um homem que me abriu os olhos. Isso nunca foi feito desde o princípio do mundo.
E no entanto, dizeis que não sabeis de onde Ele vem.”

Oh, bem!

43 Porquê? Eles estavam a estribar-se no seu próprio entendimento em vez da Palavra
do Senhor. Porque Isaías disse que os cegos veriam, os coxos saltariam como cervos, o
deserto  floresceria  de  alegria.  Mas  veja,  eles  estribaram-se  no  seu  próprio
entendimento, não na Palavra - no seu próprio sistema que tinham composto.

Agora, repare que as igrejas de hoje fazem a mesma coisa. Formaram uma grande
super raça de entendimento no sistema denominacional deles, em que têm um super
entendimento que não querem que mais ninguém tenha alguma coisa a ver com isso,
ninguém entra a não ser que pertença a esse grupo.

Não me digam. Eu vivo em Tucson, no Arizona. Eu fui lá há três anos atrás. Eu
encontrei-me com o concílio de igrejas. E disse, “Eu nunca vim iniciar uma igreja. Eu
vim  para  ter  companheirismo  com  vocês.  Eu  vim  para  vos  ajudar.  Eu  sou  um
missionário, um evangelista. Seja o que for que eu faça…”

Eles disseram, “Você vem aqui para iniciar uma igreja?”

Eu disse, “Não, senhor. Eu vim aqui… Se eu quiser uma igreja, tenho uma em
Indiana.” Eu disse, “Eu vim aqui porque o Senhor me guiou aqui numa visão. Eu vou
ficar aqui por algum tempo agora, a não ser que Ele me guie para outro lugar. Mas eu
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nunca vim para iniciar uma igreja. Eu vim para vos ajudar irmãos.”

44 Isso foi há três anos atrás. Eu nunca fui convidado para lugar nenhum. Porquê?
Porque houve uma reunião depois disso e disseram que se algum homem me tivesse no
seu púlpito, eles iam excomungar esse pregador.

Vê, porquê? Estribando-se no seu próprio entendimento. Com certeza. Isso é o
assim chamado… Eles formam o seu super entendimento. A não ser que coloque o seu
nome no livro deles (você é salvo), você está perdido. Um ministro disse-me isso.

“Oh,” você diz, “isso foi  um charlatão.” Foi um Pentecostal.  Eu e o Jack Moore
estivemos ali sentados e ouvimo-lo, em Dallas, Texas. Ele disse que ia ter que tirar um
homem do livro. Eu disse, “Porquê?”

“Porque ele teve companheirismo consigo.”

Eu disse, “Bem, tire-o.”

Ele disse, “Bem, sendo assim, ele está perdido.”

Eu disse, “Perdido?”

“Ora,” disse ele, “bem, se o seu nome não está lá…”

Eu disse, “Você quer-me dizer que é um presbítero distrital, e crê nisso?”

Ele disse, “É a verdade.”

Eu disse, “Desligue o telefone, senhor!”

Isso não é a graça de Deus. Isso, veja…

45 Porque  por  um  Espírito  somos  todos  baptizados  num  corpo  e  tornamo-nos
membros desse corpo. Não me interessa que marca você tem em si, isso não tem nada
a ver. Você é absolutamente um Cristão por nascimento, é a única forma. A única forma
de você poder ser - não é por se juntar, não é por credos, não é por recitar isto, ou por
recitar isto, ou qualquer outra coisa, ou pela instrução, teologia. Você é um Cristão
quando é nascido de novo. E não pode ser nascido de novo a não ser que tenha sido
eleito para nascer de novo. Porque, “Nenhum homem pode vir a mim, a não ser que o
meu Pai o traga. E todos os que o Pai me deu virão.” Amém. “Eu o ressuscitarei no
último dia.”

Grandes escolas Bíblicas, assim chamadas, nós temos isto. Eles estribam-se na sua
própria instrução. Oh, bem! Eles… Não importa o que a Palavra diz, eles podem explicar
tão claramente, para si mesmos, fazem com que eles mesmos acreditem nisso. E as
pessoas do tipo deles acreditam: que, “Os dias dos milagres já passaram. Não existe tal
coisa como profetas, profetas, apóstolos. Não existe tal coisa como dons de cura, e
assim por diante. Terminou tudo nos dias da Bíblia.”

Eles conseguem fazer com que eles mesmos acreditem.

46 Você sabe que a Bíblia diz que você pode crer numa mentira e ser condenado por
isso. É exactamente a verdade. Eles… Oh, não importa o que a Palavra de Deus diz, eles
estribam-se no seu próprio entendimento. Eles estribam-se nisso, eles crêem nisso.
Acham que é a verdade. Você pode continuar a crer numa mentira, sempre, sempre,
sempre, até que é verdade, para si. Está certo.

Mas como é que sabemos se é verdade ou não? Deus prova que é verdade, porque
está na Sua Palavra e Ele vai vindicar. Ele faz a Sua própria interpretação disso.

Como é que chegou a isto? Eles fazem-no pela cultura deles, pela instrução deles,
pelo entendimento deles, pelo diploma deles de - diploma de doutoramento e assim por
diante - que vieram de um certo seminário e aprenderam estas coisas.

47 Mas veja, amigo. Ouça. A Bíblia não nos pede para entender em lado nenhum. Não
nos é pedido para entender; é-nos pedido para crer. Crer através de quê? Da fé. Se
entender, então anula a fé. Você não consegue entender, mas crê de qualquer forma.

Se eu pudesse entender Deus, não teria de crer em Deus. Eu não entendo Deus -
nenhum homem entende Deus.  Eu não posso entender a Palavra de Deus,  mas eu
aceito. Eu creio. Não me é pedido que eu entenda. Eu não quero conhecer o seminário,
ou todo este grande entendimento do conhecimento do homem acerca disso. Eu só sei
que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e eternamente e eu olho para Ele na



Não Te Estribes No Teu Próprio Entendimento 13

mesma categoria. Eu sei que Ele prometeu o que ia fazer neste dia. Eu espero que Ele o
faça e Ele faz. Está certo. Ele prometeu graça. Eu espero por isso e eu recebo. Ele
prometeu cura. Eu creio e eu aceito e eu recebo.

48 Agora, não quero tomar muito do vosso tempo, mas quero perguntar uma coisa, se
forem  pacientes  comigo  por  um  minuto  para  verem  alguns  daqueles  que  não  se
estribaram no seu próprio entendimento, algumas personagens da Bíblia. Só alguns que
não se estribaram no seu próprio entendimento,  independentemente de qual  era o
entendimento da era deles.

Vamos ver por exemplo, Noé. Noé viveu num dia de grande investigação científica.
Nos dias de Noé eles provavelmente construíram pirâmides, que eles não conseguem
reproduzir  novamente.  Agora  nós  não  temos  nada  com que  fazer  isso,  nada  para
levantar as pedras ali. Eles não conseguiam hoje… Naqueles dias eles tinham algum tipo
de químico que podiam colocar  numa tinta e  fazia  com que as roupas parecessem
naturais até hoje. Eles tinham um fluido para embalsamar com que conseguiam fazer
uma múmia. Nós não conseguíamos fazer uma hoje, se tivéssemos de o fazer. Muitas
das artes que perdemos, e eles… Ele vivia numa era inteligente, científica.

Jesus falou disso, que esse mesmo tipo de era voltaria novamente antes de Ele
regressar, “Porque como foi nos dias de Noé…” Agora vão crer nisso, não vão? Crêem
que Jesus disse isso? Crêem que nós voltámos a essa era? Agora isto está no livro de
Lucas, no capítulo 17 e no versículo 29.

49 Agora em Lucas 17:30 Ele disse, “Como foi nos dias de Ló…” Quando o anjo do
Senhor… Agora Ele estava a ler a mesma Bíblia que nós estamos. E quando Ele ia… Vá e
descubra que tipo de dia foi antes da chuva de Noé. Vá e descubra que tipo de dia foi
antes de o mundo ser destruído nos dias de Ló. Veja o que era e veja o que Jesus
estava a falar.

Nos dias de Noé, eles estavam a comer, a beber, a casar e a dar-se em casamento;
não souberam até que Noé entrou na arca e o dilúvio veio e consumiu-os a todos.

Nos dias de Ló, antes de o mundo ficar a arder, ser queimado, o mundo Gentio, os
Sodomitas, eram homossexuais, perversões, tudo no mundo. Uma grande… Era uma
moderna Los Angeles. Não apenas uma moderna Los Angeles, mas uns Estados Unidos.
Não apenas uns Estados Unidos, mas um mundo. Claro que era. Perversão!

Homens perdiam o seu curso natural da vida e o entendimento natural de bom
senso, tornavam-se pervertidos por um espírito maligno que mudava todo o curso da
vida natural deles. E eles ficavam possuídos por espíritos demoníacos. Se essa não é a
imagem dos dias de Noé, não sei.

E nos - dias de Ló, quero dizer - e os dias de Noé também, a comer, a beber, a
casar, a dar-se em casamento, os tribunais de divórcio a encher e tudo - como era lá.

50 Mas lembre-se, antes de o mundo ser destruído, Abraão foi enviado sobre a face da
terra e foi-lhe dada uma promessa de um filho. E Abraão encontrou Deus em muitas
fases,  como um tipo  da  igreja  que encontrou  Deus.  Mas  antes  da  destruição  e  do
regresso do filho prometido (ou da vinda, melhor dizendo), tinha sido prometido que o
filho viria. Deus desceu e foi manifestado em carne humana num homem, três homens.
E eles vieram a Ló - vieram primeiro a Abraão. E eles sentaram-se. E Abraão teve o seu
nome alterado de Abrão para Abraão e Sarai para Sara.

E este homem, o orador, Elohim, quando Ele veio para falar com ele, o que disse
Ele? Ele disse, “Onde está a tua esposa, Sara?”

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

Disse, “Eu te visitarei de acordo com o tempo de vida.” E ela riu na tenda atrás
Dele, e Ele disse, “Por que riu Sara?” Vê?

Agora, Ele teria tirado a vida de Sara ali mesmo, por se rir da Sua Palavra. Mas Ele
não podia fazer isso, porque Sara era uma parte de Abraão.

51 E hoje, Jesus disse em Lucas no capítulo 17 e no versículo 30, “Como foi nos dias
de Ló assim será no tempo do fim quando o Filho do homem…”

Agora lembre-se, “filho do homem” é um profeta. Jeová chamou Ezequiel um “filho
do homem.” Jesus veio em três nomes: Filho do homem, Filho de David, Filho de Deus.
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Ele chamou-Se a Si mesmo de “Filho do homem” para que as pessoas entendessem,
porque Ele era esse profeta que o Senhor Deus ia levantar.

Agora repare, então Ele prometeu que o Filho do homem Se ia revelar novamente.
Antes dessa altura, antes do fogo… que Abraão viu antes de o filho prometido chegar. E
ele voltou a ser um jovem e ela uma jovem, antes…

Agora, repare. A Escritura especificamente diz isso. Agora devemos procurar isso. E
então se virmos o mundo em perversão e as coisas que estão nele hoje, a acontecer da
forma que estão, então como podemos pensar que isso está certo e não dizer que isto
está certo? Porque alguém… Você está a estribar-se no seu próprio entendimento e não
no entendimento do Príncipe da vida, que era essa pessoa que estava lá na porta com
eles, em Sodoma.

Agora reparamos… Nós não nos estribamos no nosso próprio entendimento.

52 Noé não se estribou no seu entendimento. Era uma grande era científica, mas ele
não se estribou no seu entendimento do seu dia. Mas ele estribou-se na promessa de
Deus e foi movido pelo poder de Deus e preparou uma arca para salvar a sua casa,
quando era absolutamente contrário ao senso comum. Não havia ali água, nunca tinha
havido. Mas ele sabia que se Deus disse que ia haver, ia haver. Por isso ele não se
estribou no seu próprio entendimento, mas pela fé foi movido pela promessa da Palavra
de Deus. O Espírito moveu-o e ele fez isso.

Abraão, ele não se estribou no seu entendimento acerca da vida humana. Ele tinha
casado com a sua esposa com cerca de dezassete  anos de idade.  Aqui  estava ele,
setenta e cinco anos e ela tinha sessenta e cinco anos, sendo dez anos mais nova. Mas
Abraão não se estribou no seu entendimento, quando Deus disse que lhe ia dar um filho
por Sara. Mas ele chamou a qualquer coisa, qualquer prova científica que fosse contrária
à Palavra de Deus, a qualquer aprendizagem fora da Palavra de Deus, como se não
fosse assim. E ele deu glória a Deus - forte, a dar-Lhe glória.

Ele nem sequer considerou olhar para o seu próprio corpo, ou para o facto de o
corpo de Sara estar morto, ou o seu corpo. Ele não teve nada em consideração, mas
estribou-se na promessa de Deus. Ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele
não se estribou no raciocínio.

53 “Ora,” dizem vocês, “Irmão Branham, a razão por que Deus não cura os enfermos é
termos tantos médicos bons.” A Bíblia disse que nós levamos cativo o raciocínio. Nós
não argumentamos. A fé não argumenta; a fé crê e aceita.

Repare. Mas ele creu, em vez de não crer, e chamou às coisas que não eram como
se  já  fossem,  o  que  ia  completamente  contra  qualquer  raciocínio.  Mas  ele  não
raciocinou; ele apenas creu. Não havia raciocínios que pudessem provar que aquele
bebé podia nascer. Aquela mulher tinha passado a menopausa há quase vinte anos e o
seu corpo estava como morto. E quando ele tinha cem anos de idade, vinte e cinco anos
mais tarde, ele continuava a dar louvor a Deus! Contra qualquer tipo de entendimento,
mas pela fé ele sabia que Deus ia manter a Sua Palavra. Ele não se estribou no seu
próprio entendimento.

54 E se Moisés se tivesse estribado no seu próprio entendimento, quando Deus lhe
disse que ele tinha que tirar o Faraó - os filhos de Israel das mãos de Faraó? E se ele se
tivesse estribado no seu próprio entendimento, quando esteve lá perto da coluna de
fogo, quando Deus disse, “Vai, e eu estarei contigo”?

E se ele se tivesse estribado no seu entendimento, quando ele os levou pelo Mar
Vermelho.  E  ali  estavam eles  na  água.  E  aqui  Deus  tinha-lhes  prometido  a  terra
prometida. E se ele se tivesse estribado no seu próprio entendimento? “Como é que vou
atravessar aí? Não temos tempo para construir uma ponte. Aqui está o exército a vir
atrás de nós. Aqui estão as montanhas de cada lado. Aqui está a água à nossa frente, o
Mar Vermelho.”

Agora, se ele se tivesse estribado no seu próprio entendimento, ele teria levantado
as mãos e corria, caía aos pés de Faraó e dizia, “Faraó, perdoa-me, eu errei.” Mas ele
não se  estribou no seu próprio  entendimento.  Mas  ele  orou e  Deus disse-lhe  para
avançar e o mar abriu-se, o que ia contra todo o raciocínio. Mas ele não se estribou no
seu próprio entendimento.
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55 E se Josué, quando ele foi lá com as outras dez denominações e avançou ali e viu
aquela terra prometida de Deus e voltasse com eles e dissesse, “Agora esperem um
minuto. É verdade, nós parecemos como gafanhotos. Eles são gigantes. Como é que os
podemos derrotar? Nem sequer temos espadas - apenas temos o que apanhamos. Como
é que podemos entrar e conquistar aquela terra? Ora, é completamente impossível. Eles
são mais do que nós, cinquenta homens para um. Eles são soldados treinados e nós não
passamos de um grupo de pastores e de pessoas que fazem tijolos com lama lá do
Egipto. Como… nós nem sequer temos escudos e assim. Como é que vamos conquistá-
la?”

Ora, o entendimento ia provar claramente que eles não conseguiam fazer isso.
Qualquer homem militar como ele era, ou Moisés, não se podia ter estribado no seu
próprio  entendimento.  Mas eles  não se  estribaram no seu entendimento.  Mas eles
sabiam que Deus dissera, “Eu te dei essa terra. Vai conquistá-la!”

56 Não te estribes no teu próprio entendimento.

Se você se estribar no seu próprio entendimento hoje, quando está doente, talvez
sentado numa cadeira de rodas, a morrer de cancro, problemas de coração - e o médico
diz que você vai morrer - se você se estribar nesse entendimento, vai morrer. Mas não
se estribe nesse entendimento. Certamente que não.

Então e se as muralhas de Jericó, que… Eles dizem que conseguiam fazer corridas
de carros no topo delas - aquelas grandes muralhas. Deus disse “Vai lá e marcha à volta
dela  um certo  número  de  vezes  e  faz  soar  a  trombeta  e  todos  vocês  gritem e  as
muralhas vão cair.” Bem, isso era completamente… seria tolice para a mente carnal.

Mas Josué, sabendo como aquelas muralhas eram grossas… Porque ele construiu
muitas muralhas lá no Egipto ele sabia que o cimento que estava nelas - como elas
estavam apertadas para ter corridas de carros no topo e até casas contruídas sobre isso.
Mas ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele creu que o que Deus disse era
a verdade e obedeceu à Sua Palavra e as muralhas caíram, não se estribando no seu
próprio entendimento.
57 E se ele estivesse a lutar naquela batalha e (o que eu preguei no Domingo) e ali o
sol estava a pôr-se? O inimigo estava a bater em retirada. Naquela noite, eles reuniam-
se e voltavam com outra força,  matavam vários dos seus homens. Agora,  e se ele
dissesse, “Eu preciso de alguma luz do dia, tenho de ter mais alguma luz do sol. Bem,
agora espere um minuto, Deus colocou isto em ordem. O sol gira… O mundo gira…
Agora, vamos ver. Se eu orar para que o sol pare, talvez… Se o mundo parar, agora,
então perde a sua gravitação. Vai cair.”

Ele não ouviu o seu entendimento. A única coisa que ele disse foi, “Sol pára, e lua,
fica onde estás!” E obedeceram-lhe! Ele não se estribou no seu próprio entendimento.
Mas ele estribou-se na promessa de Deus, “Eu dei-te aquela terra. Vão tomá-la!”

58 Ele fez-lhe a promessa do Espírito Santo. Você pode recebê-lo nesta convenção,
pode recebê-lo agora! Não se estribe no seu próprio, “Estou cansado.”

“Digo-lhe, comi muito ao jantar.”

“Eu-eu-eu não gosto que o John me veja a fazer isto.”

Oh,  por  favor!  Vocês  estão  a  estribar-se  no  vosso  próprio  entendimento.  A
promessa é para vós, e para vossos filhos, para os que estão longe, a tantos quantos o
Senhor nosso Deus chamar.

“O médico disse que eu vou morrer. Ele examinou-me e disse que eu tinha este
cancro,  tinha  isto,  ou  seja  o  que  for.  Tenho  de  morrer.”  Não  se  estribe  nesse
entendimento. Deus é o Senhor teu Deus que sara as tuas enfermidades. Por isso não se
estribe  nesse  entendimento,  no  entendimento  de  nenhum homem.  Estribe-se  no
entendimento de Deus.

59 E se Sansão, lá no campo quando os Filisteus, mil homens, foram sobre ele? E ali
estava ele lá, um Zé-ninguém baixinho, com o cabelo encaracolado desta altura. E ele…
Bem, ele não era um espadachim, porque ele não sabia… Ele não tinha experiência em
treino militar.

Ele era um covarde pequeno, de cabelo encaracolado, com sete tranças soltas. O
menino da mamã. Ali de pé e aqui vêm mil Filisteus. Bem, ele não tinha nada na sua
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mão. Ele olhou para baixo e encontrou uma velha queixada de uma mula,  gasta e
branca. E ele pegou nela e disse, “Vamos ver. Agora, não vou fazer muito com isto,
porque aqueles capacetes nas suas cabeças são, daqueles Filisteus… E aqueles soldados
- eles têm todos lanças, têm todos cotas de malha, e os seus capacetes pesam cerca de
sete  quilos  cada.  Grandes  homens,  todos.  Bem,  se  eu  os  atingir  com  esta  velha
queixada  frágil  de  uma  mula  sobre  um dos  seus  capacetes,  ora,  ia  partir-se  aos
bocados. É isso.”

Ele não se estribou no seu entendimento. Ele apenas pegou no que estava na sua
mão e começou a bater em Filisteus. E depois de ele ter batido em mil, ele continuava a
ter a queixada na sua mão! Amém!

60 Não me interessa o que diz a teologia do homem, não se estribe nisso. Estribe-se
na Palavra de Deus, Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Claro. Ele creu
nisso.

E se David tivesse ouvido a teologia de Saul? Ali estava Golias lá com o seu grande
orgulho  -  e  todos,  toda  a  gente  com medo,  Saul  -  todo  o  exército  lhe  dava  pelos
ombros. Golias disse, “Alguém que venha e lute comigo. Não há necessidade que todos
nós  morramos.  Se  eu  o  matar,  então  vocês  todos  ireis  servir-nos.  E  se  vocês  me
matarem, ora, nós vamos servir-vos.”

Porque ele tinha vantagem. É assim que o diabo gosta de fazer, quando ele tem o
seu seminário todo e todos eles, quando ele vem, veja.

O pequeno David, a andar ali com uma peça de pele de ovelha vestida, ruivo, de
ombros caídos - um rapaz pequeno, com cerca de quarenta e cinco quilos, cinquenta
quilos  -  ele  disse,  “Quer-me  dizer,  que  os  exércitos  do  Deus  vivo,  que  estão
circuncidados (veja, para um concerto) vão ficar aí e deixar que aquele incircunciso
Filisteu desafie os exércitos do Deus vivo?”

61 Saul disse, “Vem cá, rapaz.” Ele disse, “Eu admiro a tua coragem, mas os dias dos
milagres já passaram. Nós não temos uma coisa como essa.” Veja. “E deixa-me dizer-te
uma coisa. Qual é o cartão de companheirismo que tens?” Vê?

“Tu não tens nenhuma armadura, tu só tens uma funda na tua mão.” Vê? “Tu não
tens um doutoramento ou um doutoramento em direito. Como é que vais fazer isso?
Ora,  esse  homem é  um guerreiro.  Ora,  ele  tem um doutoramento  em direito,  ou
doutoramento,  um  doutoramento  em  direito  -  ora,  ele  tem  tantos  diplomas,  ele
conseguia cobrir uma parece com eles. E quem és tu? Um pastor!”

Ele disse, “Mas eu quero dizer-te uma coisa.” Ele disse, “Sabe que mais?” Disse,
“Eu estava a apascentar as ovelhas do meu pai ali, e,” disse, “veio um leão e agarrou
uma delas e fugiu. E sabe, eu peguei nesta funda e fui atrás dele e derrubei-o. Eu tirei o
cordeiro da boca dele e ele levantou-se contra mim. E quando o fez, eu peguei na faca e
matei-o.”

“E eu voltei e veio aqui um urso atrás daquela ovelha e agarrou-a e fugiu. Matei-o
também.” Ele disse, “Agora, mas Deus, não o meu doutoramento, não o meu próprio
entendimento… Eu não lhe posso dizer como o faço. Eu não sei como é feito. Mas o Deus
- (Amém!), mas o Deus que me livrou da pata do urso e do leão, quanto mais me vai
livrar das mãos daquele Filisteu incircunciso!”

62 O Bispo Saul disse, “Sabes, eu creio que tu tens um chamado, rapaz. Digo-te, se
vieres aqui eu vou ensinar-te a como te bateres em duelo, vê. E digo-te, eu sou o
doutor, por isso coloca a minha armadura. Eu vou vestir-te.”

David estava lá e eles deram-lhe um doutoramento, um doutoramento em direito e
tudo isso. E o pobre rapaz nem se conseguia mexer. Ele não sabia como o fazer. Ele
disse, “Eu nunca experimentei isto. Essa veste eclesiástica não me serve. Tire isso.
Deixe-me ir com o que Deus me ajudou.” Isso era fé no poder de Deus!

E ele não se estribou no seu próprio entendimento. Ele não se estribou no que
outra pessoa disse. Ele estribou-se na fé, porque ele sabia que se Deus o tinha salvo da
pata do urso, quanto mais Ele o ia salvar daquele Filisteu!

Bem, se Deus o amou o suficiente para o tirar do pecado e o encher com o Espírito
Santo, o que se passa consigo, pobres, sem coragem, fracos pelo país? Será que Ele não
o vai libertar das suas aflições, quando Ele prometeu que o ia fazer? A Palavra de Deus
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disse isso. Ele vai fazer isso. Claro, Ele libertou-o das mãos…

63 Oh, cada um dos profetas - e se eles se estribassem no seu próprio entendimento
da era? Eles nunca teriam ido aos sacerdotes e sumo-sacerdotes e chamado paredes
caiadas e tudo o resto. Eles nunca teriam profetizado contra eles. Eles teriam sido como
um daqueles profetas modernos - concordavam, vestiam boas roupas e estariam em
palácios de reis.

E se João tentasse estribar-se no seu próprio entendimento? Mas ele avançou e
eles  disseram,  “Agora  espera  um  minuto,  João,  não  pregues  sobre  casamento  e
divórcio.”

Ele avançou até Herodes e disse, “Não te é lícito possuí-la!” Sim, senhor.

Disse, “Bem, sabe quem é esse? É o profeta.”

“Não quero saber quem é!” Ele não se estribou.

Disse,  “Agora,  tu  sabes  que  não  tens  muito  -  tu  estás  aqui  neste  deserto.  A
associação não te vai receber, se fores agir assim.” Ele não quis saber de nenhuma
associação. Ele não se estribou no seu próprio entendimento, mas no entendimento de
Deus. Claro.

64 Ali estava um homem que se estribou no seu próprio entendimento e o seu nome
era Judas Iscariotes.

Oh, ele… eu não vejo como ele pôde ter feito aquilo. Ele caminhou face a face com
Cristo, tal como Eva no princípio. Ele viu a vindicação. Ele olhou para Deus na face,
como Eva, na viração da tarde. Eva olhou para Cristo, na viração da tarde no jardim. E
Judas sentou-se na viração da tarde, no Jardim do Getsémani e em muitos lugares. E
ele olhou para o mesmo Cristo e ouviu-O a ensinar, a provar-Se pela Palavra - vindicado
como o profeta que Moisés tinha falado, seria levantado - e disse-lhes na Escritura quem
Ele era e tudo acerca disso.  Eles viram provado por Deus que era Ele.  E então ele
estribou-se no seu próprio entendimento. Hum!

65 Como é que ele pôde fazer isso! Foi porque ele nunca teve isso aqui para começar.
Ele não era uma semente germinada. Ele era o filho da perdição, nascido da perdição,
voltou para a perdição.

Agora  reparamos…  Mas  ele  veio  e  talvez  tenha  tido  uma  ideia,  no  seu
entendimento. Ele pode ter pensado que Jesus - ele tinha tanto respeito por Ele - “Agora
sabe, eu podia vendê-Lo por trinta peças de prata. E se o fizer, vou ter algum dinheiro.
Agora posso fazer alguma coisa com isso. E Ele é capaz de Se livrar.” Veja, ele não
sabia, na Escritura, que ele tinha sido levantado para tomar esse mesmo lugar.

E as pessoas hoje também não entendem em que condição estão. Está ordenado
que esta igreja de Laodicéia esteja nesta condição: colocando Cristo do lado de fora, e
Ele está a bater a tentar voltar a entrar, sem cooperação de lado nenhum, vindicando a
Sua  Palavra  no  dia  e  fora,  como Ele  fez  todos  os  dias.  E  eles  afastaram-se  disso,
estribando-se no seu próprio entendimento. É a única coisa aí.

66 Ou talvez, diremos isto, que ele pensou que talvez se vendesse Cristo por trinta
peças  de  prata,  ora  ele  podia  ter  um companheirismo  com algumas  das  grandes
denominações daquele dia, os Fariseus e Saduceus. Ele disse, “Agora espere, Ele pode
tomar conta de Si mesmo. Eu vi-O em grandes batalhas. Eu sei que Ele pode tomar
conta  de  Si  mesmo.  Por  isso  eu  posso  fazer  algum dinheiro,  como  uma  pequena
reforma, como foi. E então novamente, eu posso ter uma grande posição com estas
igrejas hoje, se eu O entregasse a eles.” Vê?

Mas ele estribou-se no seu próprio entendimento, em vez do entendimento de que
aquela era a Palavra de Deus vindicada. E ele fez a Jesus o que as Escrituras disseram
que ele ia fazer. E hoje o mundo da igreja rejeitou Cristo neste último dia, exactamente
como o livro de Apocalipse disse que eles iam fazer. É o espírito de Judas novamente, na
forma de igreja, tendo aparência de piedade, mas negando a Palavra. Está certo.

Agora, oh bem! Em que resultou? Morte, tal como com Eva, e resulta assim com
todos os outros que tentam perverter a Palavra de Deus e estribar-se no seu próprio
entendimento. Até agora, eles vendem - não por trinta peças de prata - mas talvez
tornam-se, oh, um grande oficial. Alguma experiência de seminário - nem sequer valeria
trinta peças de prata - mas eles vendem na mesma. Vendem o seu entendimento de
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Deus por uma coisa dessas.

67 Como é diferente do grande S. Paulo, instruído, que tinha todo o conhecimento de
que se podia gabar. Mas ele disse, “Eu rejeitei todo o meu raciocínio. Eu encontrei-me
com uma coluna de fogo, um dia no caminho para Damasco.”

E ele disse, “Nunca vim a vós com palavras excelentes, porque se o fizesse, vocês
confiariam na sabedoria dos homens. Mas eu vim a vós no poder e nas demonstrações
do Espírito Santo para que vos estribásseis na Palavra de Deus.” Amém.

Disse, “Se um anjo do céu vier pregar qualquer outra coisa, seja anátema!” Gálatas
1:8. Está certo. Não, senhor, ele nunca o fez.

A pequena mulher no poço - ela era imoral, mas ela sabia que as igrejas a tinham
excomungado, e… Mas ela nunca se estribou no seu próprio entendimento, até que ela
se encontrou com este no poço, que lhe disse todos os seus pecados que ela tinha feito.
Ela correu para a cidade. Agora, não estava certo para uma mulher fazer isso, ir e dizer
alguma coisa, porque ela era uma prostituta.

Mas  quando  ela  conheceu  Jesus,  ela  nunca  se  estribou  no  entendimento  das
pessoas daqueles dias. Ela veio, disse, “Vinde, vejam um homem que me disse as coisas
que eu tenho feito. Não é este o Messias?” Ela nunca se estribou no seu entendimento.
Não.

68 A virgem Maria, quando o anjo Gabriel se encontrou com ela e lhe disse que ela ia
ter um bebé, sem conhecer um homem… Uau! Nunca aconteceu antes! Ela nunca se
estribou no seu próprio entendimento, que uma mulher não podia ter um bebé sem ter
um marido. Ela não se estribou nisso.

Mas  ela  disse,  “Eis  aqui  a  serva  do  Senhor;  seja  feito  comigo  segundo  a  tua
palavra.” Ela não disse, “Como é que eu vou fazer isso?” e, “Quando vou fazer isso?” e,
“Como é que isto tudo vai acontecer?”

O anjo disse, “O Espírito Santo fará sombra sobre ti… e essa coisa santa que vai
nascer de ti será chamada o Filho de Deus.”

Ela disse, “Eis a serva do Senhor.” Ela não tomou o seu raciocínio, que não podia
ser feito. Ela disse apenas, “Eis a serva do Senhor.” Está certo.

Repare.

69 A  mulher  que  tinha  o  fluxo  de  sangue  -  o  médico  disse-lhe,  disse,  “Não  há
esperança.” Ela gastou todo o seu sustento com os médicos e nenhum deles a pôde
ajudar. E ela não se estribou nisso. Quando Jesus… Ela passou pela multidão e disse,
“Eu creio que se conseguir tocar na veste do homem, serei curada.”

Ela vai… “Agora espere,” o médico disse “Você não pode ficar bem.” Ela teve este
fluxo de sangue durante anos e anos. Ela ficava cada vez mais fraca e pior. Os médicos
tinham desistido dela. Esse era todo o entendimento que eles tinham.

Mas ela disse, “Pela fé!” Não há escritura a dizer-lhe para fazer isso. Mas ela disse,
“Se eu conseguir tocar na orla da Sua veste, ficarei curada.” E ela esgueirou-se e tocou-
Lhe. Ela recuou, sentou-se.

Jesus voltou-se, disse, “Quem me tocou?” Ele olhou à volta até que a encontrou.
Ele falou-lhe do fluxo de sangue e ela sentiu naquele momento, no seu próprio corpo -
ela não conseguia provar, naquela altura - mas ela sentiu no seu próprio corpo que o
seu  fluxo  de  sangue  tinha  parado.  Ela  nunca  argumentou  que  o  médico  a  tinha
recusado, como é que mais alguém a podia ajudar? Ela nunca foi pela argumentação,
mas ela foi pela fé.
70 Agora, a Bíblia diz que Ele é um sumo-sacerdote hoje, que pode ser tocado pelo
sentimento das nossas enfermidades. Está certo? Não vá argumentar, dizer, “Oh, isso…”

Ele disse “Hoje.” Ele disse, Ele é agora um sumo-sacerdote que pode ser tocado
pelo sentimento das nossas enfermidades… O mesmo ontem, hoje, e eternamente.

O que acha, quando eu estava lá sendo um pregador Baptista e aquele anjo do
Senhor se encontrou comigo lá e comissionou-me a fazer isto que eu estou a fazer?
“Ora,” disse o meu pastor, “estás maluco. Ora, tiveste um pesadelo. Tu…”

Eu disse, “É melhor ficar com o meu cartão de companheirismo, agora mesmo.”
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Agora, ele disse, “Como é que podes, sem sequer teres uma instrução da escola
primária,  pregar pelo mundo? Como é que podes orar por reis e potestades e nem
sequer consegues usar a tua gramática correctamente?”

Eu não estava a confiar na minha gramática. Eu não estava a confiar em nenhuma
capacidade que eu tivesse. Eu estava comissionado. Aleluia! E eu não fui argumentar.
Se eu tivesse ouvido os raciocínios, haveria provavelmente milhares de pessoas que já
teriam morrido há anos atrás. Mas eu levei  uma mensagem exactamente como Ele
disse, à volta do mundo!

71 E  eu  vou  novamente,  pela  graça  de  Deus  -  não  por  raciocínio,  mas  por  uma
comissão. Aleluia!

Eu estribei-me… Agora, você diz, “Você tem cinquenta e cinco anos de idade?” Se
eu tivesse noventa e cinco, isso não queria dizer nada. Ele continua a ser o mesmo Deus
que era com Abraão. Sim, senhor! Não te estribes no teu próprio entendimento.

E, depois de o sinal se espalhar e a voz seguiu-se, as igrejas começaram a rejeitar-
me e a  fechar  as  suas portas  à  doutrina que nenhuma delas  se atreve a  defender
perante mim, para dizer que é certo, ou errado.

Eu desafio-os a todos! Não para ser esperto, mas eu sei onde estou. Está certo. O
que fizeram eles, porque fizeram isso? Fecharam todas as portas. Agora, o que vão fazer
vocês?

72 No outro dia, lá na montanha, eu estava lá. Eu disse, “Senhor, tenho uma porta
aberta em todo o país, pelo que eu sei. É em Phoenix, Arizona. A única que eu tenho.”

E eu comecei a descer a montanha. Tão claro como eu já ouvi  alguém a falar,
disse, “O que te importa a ti? Segue-me.” Não é mais o meu próprio entendimento. Eu
estribo-me na promessa Dele!

Oh, amigos, não se estribem no raciocínio. Então podem clamar, com Eddie Pruitt
[Perronet] de,

Salve ao poder do nome de Jesus!
Que os anjos caiam prostrados;
Tragam o diadema real,
E coroem-No Senhor de todos;
… coroem-No Senhor de todos.

Está certo. Não se estribem no que pensam, no que alguém pensa. Pela fé aceitem
a promessa de Deus. Podem fazer isso? Agora não é que mais alguém o tenha feito,
mas e você?

O que vai fazer com este Jesus, chamado o Cristo, que Se dá a conhecer neste dia
tal como se deu a conhecer naquele dia. Crê Nele? Vamos orar.

73 Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Deus de todas
as potestades, o primeiro, o último, o Alfa, Ómega, o princípio e o fim, a brilhante
estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio do vale, a raiz e descendência de David, vem.
Senhor Deus - o mesmo ontem, hoje e eternamente - abençoa este grupo de pessoas,
Senhor.

Isto… Estamo-nos a preparar para começar, amanhã. Nós tivemos uma pequena
reunião aqui e Tu nos abençoaste nela. Tu Te deste a conhecer a nós. Eu oro, Senhor,
para que Tu continues a dar-Te a conhecer a nós. Abençoa-nos nesta noite. Ajuda-nos
agora. Nós somos um povo necessitado.

Senhor, Tu sabes que eu não gosto de repreender as pessoas, mas como posso
levantar esse dever santo? Eu não gosto de fazer isso. Senhor, Tu conheces a minha
vida, o meu coração. Eu tenho de o fazer e eu oro Deus para que Tu me ajudes a fazê-
lo. Dá-me apenas… E nunca me deixes estribar-me no meu próprio entendimento, mas
deixa-me estribar na Tua promessa. No nome de Jesus. Amém.

74 Eu quero que vocês, todos, sejam muito reverentes, só por alguns minutos. Neste
grupo  de  pessoas,  há  homens  e  mulheres  aqui  sentados,  sem dúvida,  que  estão
doentes. Quantos estão enfermos e aflitos aqui? Levantem a mão, digam, “Eu estou
necessitado de Deus.” Levante a sua mão, agora. “Eu estou necessitado de Deus.”

Agora,  eu  não  conheço  muitas  pessoas.  Eu  conheço  estes  três  rapazes  aqui
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sentados. Eu conheço o Sr. Dauch e a sua esposa aí sentada e eu acho, acho que esta é
a Irmã Moore. Está certo, Irmã Moore? Fora disso, acho que é tudo. Irmão [o nome não
é claro] na plataforma, é tudo o que eu vejo que conheço.  Mas o Pai  celestial  que
prometeu que neste dia Se ia vindicar nesta era, exactamente da forma que Ele fez em
Sodoma… Ele prometeu? Ele manifestou-Se? Crêem nisso?

75 Agora, se vocês orarem e pela fé…

Agora,  não  tentem argumentar,  “Como é  que  eu  O  posso  tocar  como sumo-
sacerdote?” Agora a Bíblia diz, no Novo Testamento, Ele é um sumo-sacerdote agora
mesmo. Ele continua a ser um sumo-sacerdote da ordem de Melquisedeque. Ele é o
Sumo-Sacerdote para sempre. Não há outro sumo-sacerdote a não ser Ele, não há mais
nenhum mediador entre Deus e o homem a não ser Cristo o homem. Está certo. Ele é o
único, e Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.

Agora se Ele continua a ser esse mesmo Sumo-Sacerdote, e a Bíblia disse que nós
O podíamos tocar pelo sentimento das nossas enfermidades - como aquela mulher que
tocou a Sua veste - a sua fé pode tocá-Lo, esta noite. E Ele vai agir da mesma forma na
carne humana, como Ele fez quando Ele estava em carne humana, lá no carvalho de
Abraão. Crê nisso? Ele prometeu que ia fazer isso.

Eu oro apenas… todos têm uma necessidade e eu…

76 É como eu disse, um dom não é uma coisa que… Como, você pega numa faca e
quer cortar isto com isso, pode cortar. Ou pode cortar isto, pode cortar, ou o que quiser.
Isso não é um dom de Deus, veja. Não.

Um dom de Deus é uma forma que você tem de se tirar a si mesmo da frente. E os
dons  e  vocações  são  a  predestinação  de  Deus.  Dons  e  vocações  são  até  sem
arrependimento. Você nasce com eles, uma pequena engrenagem a que você se lança.
Mas você não pode carregar no pedal, veja. Deus tem de operar.

Você tem de sair da frente. A sua fé pode operar; não é a minha, é a sua. A minha
sai da frente. Você crê, de todo o seu coração, que Jesus Cristo vive hoje.

77 Não se estribe no seu próprio entendimento. Você diz, “Bem, agora veja, eu estou
numa condição séria, irmão. Você não me conhece. Eu estou nesta cadeira de rodas,
estou…”

Não  quero  saber  o  que  esteve,  e  isso…  Veja  se  Deus  não  descer  e  não  fizer
exactamente como Ele fez, quando Ele esteve aqui na terra num corpo físico. Ele vai
fazer isso no seu corpo e no meu corpo, juntos, como uma unidade, crendo Nele. Ele vai
fazê-lo porque Ele prometeu que o ia fazer.

Agora, não se estribe no que outra pessoa diz. “Isso é telepatia mental,” chamam
eles. Disseram que Jesus era a mesma coisa. Eles disseram que Ele era um adivinho,
um demónio. Mas Ele era o Filho de Deus, porque Ele estava de acordo com a Palavra
prometida de Deus.

78 Agora como eu disse, os nossos lugares… Não temos que ter isso, vir aqui e impor
as mãos sobre as pessoas. Nós impusemos as mãos sobre elas ontem à noite. Mas a
única coisa que tem de ter é fé e depois reconhecer pela fé… Você aceita pela fé, não é
nada que…

Não diga, não diga, “Como pode ser feito?” Se eu lhe pudesse dizer como foi feito,
então não seria mais fé. Eu não sei como é feito. Não sei, mas eu creio. Eu não sei como
Deus salva um pecador, mas Ele salva. Eu não sei como Deus faz qualquer uma destas
coisas,  mas  eu  aceito,  veja.  Ele  faz  isso.  É  dessa  forma… Porque  eu  não  consigo
explicar, agora eu, bem… Nunca será explicado. Ninguém consegue, porque se o fizer,
então não é mais fé.

Eu não vejo como Deus e Cristo podem ser a mesma pessoa - mas foram, diz a
Escritura. Certo. Você não consegue explicar, mas foram. “O meu Pai está em mim. Não
sou eu que faço as obras, é o meu Pai em mim. Se eu não faço as Suas obras, então
mostra que eu não sou Dele. Mas eu faço as Suas obras, então Ele testifica que eu sou
Dele.” Ora, é a mesma coisa. Agora, é exactamente a mesma coisa. Ele é o mesmo
ontem, hoje, e eternamente, se você crer.
79 Agora, está um homem aí sentado, aqui mesmo à minha frente. Tem o cabelo
preto. Tem um relógio no braço, um fato escuro. Tem óculos. Vocês podem olhar para
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aqui e vê-lo sentado, com os seus olhos fechados, a orar. Eu não conheço o homem. O
Pai  celestial  sabe que eu não o conheço.  Eu vou apenas olhar para ele,  só por um
minuto, porque ele parece ser tão sincero, sentado ali.

Desde que eu comecei a falar, aquele homem fechou os seus olhos e começou a
orar. Aquele homem é um desconhecido para mim. Eu não o conheço. Deus conhece
esse homem e Ele pode revelar-me se essa promessa é verdadeira na Bíblia. Ele pode
revelar-me por que aquele homem tem os seus olhos fechados e por que está a orar.
Crêem nisso? Crê nisso, senhor? Se abrir os seus olhos… Você está aqui sentado, veja,
aqui  mesmo.  Crê  nisso?  Agora,  você  sabe  que  eu  não  o  conheço.  Nós  somos
desconhecidos um para o outro, mas Deus conhece-o. Agora ele começou a chorar,
porque eu posso dizer-lhe agora, que Deus vai responder ao pedido dele. Vê? Porque foi
isso que o atingiu, naquela altura. Essa luz - das trevas, passou a luz, veja.

80 Agora, o homem - ele está a orar por outra pessoa. E é o seu filho, sentado aqui,
ao  lado  dele.  É  o  seu  filho.  Está  certo.  Agora  aquele  menino  está  a  sofrer  de  um
problema de estômago e tem também alguma coisa de errado com os seus intestinos.
Está certo. Está certo, você não é daqui. Você não é de Arizona, você é da Califórnia.
Está certo. Você é um ministro e o seu companheirismo é com as Assembleias de Deus.
É  verdade.  Reverendo McKay é  o  seu nome,  ou Reverendo Cabe.  Está  certo.  Se é
verdade, levante a sua mão, assim. Agora o seu filho vai ficar bem.

A sua fé… Agora, o que… Agora há um homem com as suas mãos levantadas. Ele
não me conhece. Eu não o conheço. Bem, o que foi isso? Ele tocou no Sumo-Sacerdote.
Agora, veja, ele não podia estribar-se no seu próprio entendimento. Agora, o que tem
de fazer? O que é que ele faz agora? Ele tem de crer nisso, o que lhe foi dito, a verdade,
porque ele sabe que não me conhece. Está certo.

81 Aqui,  aqui  está  sentada  uma  mulher,  sentada  aqui  mesmo,  à  minha  frente.
Também, ela tem a sua cabeça inclinada. Ela está a sofrer de cancro. Ela também vem
da Califórnia. Espero que ela não perca isto. Menina Adams, é esse o seu nome. Nunca a
vi na minha vida. Veja. É verdade.

Está uma senhora sentada aqui atrás. Não consigo apontar para ela, mas eu vejo
uma luz suspensa sobre ela. Ela está em apuros. Ela tem um problema no seu pescoço,
por um lado. E por outro lado, ela tem um problema espiritual, está preocupada, está
perturbada por isso. E ela tem um problema doméstico - a sua filha fugiu. Está certo, é
verdade, não é? Ela tem a mão levantada. Sra. Miller, está certo. Crê? Deus vai trazê-la
de volta, vai curar o seu corpo. Eu nunca a vi na minha vida. Ela é completamente
desconhecida.

Aqui  está  uma  senhora  de  pé  na  audiência,  ela  não  é  daqui.  Também  é  da
Califórnia. Ela tem cancro e o cancro está no seu seio. Ela foi  operada a um seio e
passou para o outro. Está certo. Menina Calvin, está certo. Crê que Deus a vai curar?
Crê? Eu sou um desconhecido para si, senhora. Eu não a conheço, é verdade, veja.

82 Para que saiba que Deus está presente, está uma senhora sentada ao lado dela. O
seu nome é Sra.  Harris.  Ela é uma desconhecida para mim. Mas quando o Espírito
atingiu  esta  mulher,  também foi  a  ela  em compaixão  para  com ela,  e  ela  vem da
Califórnia esta noite. E ela tem problemas no seu ombro. Está certo. Crê que Deus a vai
curar? Se for verdade, levante a sua mão, para que as pessoas possam ver. Completa
desconhecida. Não te estribes no teu próprio entendimento.

O que consegue fazer isso? Você não consegue explicar isso. É um paradoxo. Está
para além da explicação. Pergunte a essas pessoas. Eu nunca as vi  na minha vida,
nunca soube nada acerca delas. Podia apenas ir para o… Mas agora, veja. Não se estribe
no seu próprio entendimento, mas estribe-se no que Ele prometeu, que Ele faria isso. Se
esse não é o mesmo Espírito que estava a habitar em carne humana, que soube que
Sara riu na tenda, atrás do homem! Está certo…?

E Ele prometeu que antes que o mundo fosse destruído com fogo, quando o Filho
do homem Se revelasse novamente,  da mesma forma que… Se o Filho do homem,
profético, Se revelasse em carne humana, como Ele está aqui connosco esta noite, como
Ele fez lá, agora em que hora estamos a viver? Próximo da destruição.

83 Por favor, não fique aqui mais como um pecador! Aceite Jesus Cristo, enquanto
estiver na Sua presença agora. Eu sei que normalmente é costume que os ministros
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façam petições e contem histórias acerca da mãe que está morta e que partiu. Isso está
bem. Mas nós não vimos com base na nossa mãe que está morta. A minha mãe está
morta, também, o meu pai, também. Mas nós vimos de forma inteligente, aceitando na
base de Deus a manifestar-Se em Jesus Cristo, para tirar os pecados do mundo. Nós
vimos e cremos na expiação e enquanto Ele tem vindicado a Sua Palavra.

Não me interessa a que igreja foi - Metodista, Baptista, Católica, Presbiteriana, ou
se não foi a igreja nenhuma - se admitir que entendeu as coisas de forma diferente e
sabe que realmente nunca nasceu de novo, mas quer, e quer aceitar agora, a promessa
agora. Você pode não ser cheio agora, mas será cheio quando - enquanto as reuniões
continuarem… Você quer aceitar nessa base, pode ficar de pé e deixar-me orar por si, aí
mesmo onde está? Todos aqui que sabem, não se estribem no vosso próprio…
84 Oh, diz, “Eu falei em línguas.” Agora, isso não tem nada a ver. Eu creio em falar em
línguas, também. Mas eu já vi bruxos, demónios, e tudo o resto, a falar em línguas e a
interpretar. Está certo. Pergunte aos missionários aqui. Nós podemos descobrir. O Irmão
Creachy aqui - pergunte-lhe. Você sabe que está certo.

Eu já os vi a falar em línguas e a beber sangue de um crânio humano, a invocar o
diabo. Claro, eu já os vi a pousar um lápis e o lápis levantava-se e escrevia em línguas
estranhas e um bruxo, um feiticeiro, ali de pé e a interpretar.

Por isso falar em línguas não é sinal nenhum de que você tem o Espírito Santo. Se
for, se você falar em línguas e negar esta Palavra, há alguma coisa errada, algures. Não
se estribe no seu próprio entendimento. Alguém poderá, você diz, “Mas eu clamei!” Eu
também, mas não se estribe nisso. Eu já vi todo o tipo de poderes demoníacos a clamar
e a gritar. Eu já vi Muçulmanos a clamar e a gritar, até que chegam a um ponto em que
conseguem passar farpas pelas mãos.

Na Índia, eu vi-os a gritar e a saltar para cima e para baixo, pegavam em baldes de
água com ganchos e punham na pele e andavam sobre brasas de fogo. Está certo.
Negando Jesus Cristo.

85 Vê? Não se estribe no seu próprio entendimento, mas na Palavra de Deus.

Se a sua vida não se ligar a esta Bíblia para crer em toda a palavra que está lá e
você quer crer e quer que Deus opere a Sua vontade através de si porque você pode
fazer parte de Deus, pode levantar-se e dizer, “Eu vou aceitar, agora mesmo irmão.”

Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.
Deus abençoe. Maravilhoso! Deus abençoe. Que Deus lhe conceda o… Audiência, acham
que isto… Permaneçam de pé. Você diz, “Eu sou um membro de igreja, Irmão Branham.
Mas na verdade, eu sou um Pentecostal, mas quando se chega ao ponto de dizer que eu
consigo crer que toda a Palavra é verdade… Não consigo, mas eu quero. Pode ajudar-
me? Ore por mim. Eu quero levantar e dizer que eu…”

Você diz, “Bem, vamos sentar aqui.”

Ou, “Eu testifiquei nesta igreja que eu cria,” mas você sabe lá no seu coração, que
não crê. Deus sabe que você não crê, também, veja.

Então por que não se levanta? Não se estribe no seu próprio entendimento, mas
estribe-se na Sua Palavra.

86 Pode  levantar-se?  Mais  alguém,  mais  alguém,  que  se  queira  levantar?  Deus
abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, a si. “Deus me ajude.” Deus abençoe. Oh, que
bom. Continuem a levantar-se.

Você diz, “Será que me vai servir de alguma coisa?” Levante-se uma vez, veja se
faz. Faça com sinceridade. “Eu quero, Irmão Branham, eu quero estar correcto. Eu
quero estar correcto.”

Agora, eu não estou a dizer para deixar a sua igreja. Não, senhor. Permaneça lá
onde está. Seja uma verdadeira pessoa cheia do Espírito Santo nessa igreja.

Você diz, “Bem, eu não sei o que o meu pastor vai dizer.” Ele vai apreciá-lo, se
você o fizer, ele é um homem de Deus. Está certo. Permita que a sua vida brilhe assim
perante os homens, para que eles possam ver as boas obras e glorifiquem ao Pai.

Deus abençoe,  Deus vos abençoe aos dois.  Você,  você irmão,  você.  Deus vos
abençoe, a cada um. Deus abençoe. Deus abençoe.
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87 Agora, você que se levantou, se se sentir melhor depois que se levantou, levante a
sua mão, para dizer aos outros que se sente melhor depois que se levantou. Vê? Todos.
Claro que se sentem melhor, veja.

Se você for sincero, você está de pé, diga “Eu vou ser uma testemunha.”

“Aquele que se levantar por mim aqui, eu me levantarei por ele lá. Aquele que tiver
vergonha de mim aqui, perante estes homens, eu terei vergonha dele perante o meu Pai
e perante os santos anjos.”

Não tenha vergonha Dele, não se estribe no seu próprio raciocínio. Estribe-se na
Palavra  de  Deus.  “Aquele  que  me confessar  perante  os  homens,  eu  o  confessarei
perante o meu Pai e perante os santos anjos.” Haverá mais alguém antes de orarmos?
Vamos inclinar as nossas cabeças, então.

Deus  abençoe,  irmã.  Claro.  Deus  o  abençoe,  a  si,  irmão.  Claro.  Haverá  mais
alguém? Enquanto temos as nossas cabeças inclinadas, Deus o abençoe, a si. Deus
abençoe, ainda de pé. Espere um momento, só um momento. Deus o abençoe, irmão.
Deus abençoe.

Você diz, “Significa alguma coisa dizer «Deus o abençoe»?” Isso é pronunciar a
minha bênção sobre si. Deus abençoe.

88 Alguns de vocês que estão de pé pela parede, onde não têm espaço para sentar,
podem levantar a vossa mão e dizer, “Eu, Deus. Sou eu, Deus.” Deus abençoe. Deus
abençoe a si, e a si, e a si, irmã. A si, meu irmão, e a si, minha irmã.

Oh,  o  Espírito  Santo  está  a  mover-se  de  forma  tão  suave  sobre  a  audiência.
Conseguem sentir? Deus o abençoe, jovem, aqui na plataforma. Deus abençoe, aí no
canto. Deus o abençoe, jovem. Sim.

Oh, o Espírito Santo move-se especialmente nos nossos corações. Agora, mostra-
nos os nossos erros, Senhor. Nós não nos estribamos no nosso próprio entendimento,
no nosso próprio raciocínio. Mas nós estribamo-nos em Ti, porque sabemos que estamos
firmados na Tua promessa divina, vindicada de hoje.

Tu  Te  deste  a  conhecer  para  lá,  para  lá  de  qualquer  argumentação.  Nós  não
podíamos argumentar e explicar, mas Tu vieste mesmo aqui ao nosso meio, agora, e Te
deste a conhecer, que Tu estás aqui. E os homens e as mulheres estão a crer nisso e a
aceitar.

Deus, toma a cada um deles no teu seio e esconde-os na Rocha das Eras, até que
os fogos passem. Estamos prestes a ser queimados, Senhor. Nós sabemos. Estamos de
volta a Sodoma, mas o justo não perecerá com o culpado.

Tu vais chamar os Teus filhos, Senhor. Tu disseste a Ló, “Sai daí, sai!” Eu oro,
Deus, para que cada um que está nessa condição, esta noite - que está lá, não têm a
certeza de onde estão firmados… Deus, eles não se arriscavam a ir por uma rua de
sentido único em contramão. Eles não se arriscavam a passar no semáforo vermelho, se
estiverem no seu juízo perfeito, porque podem morrer. Então como é que uma pessoa
pode arriscar  o  seu destino  eterno,  só  ao supor,  ao  presumir.  Aventuram-se,  sem
qualquer  autoridade  para  se  aventurarem,  porque  pertencem  a  uma  igreja  ou
denominação.

E realmente, eles não conseguem - eles não conseguem entender como é que a
Palavra de Deus pode ser “hoje” como foi naquela altura, como estas promessas podem
ser manifestadas, as eras apostólicas acabadas. Ajuda-os, Pai. Eu os entrego a Ti no
nome de Jesus Cristo. Amém.

89 Obrigado, meu irmão, minha irmã. Estou tão contente por o chamar meu irmão,
minha irmã. Lembre-se, Deus vai fazer-me responder por todas as palavras no dia do
julgamento. Tudo o que eu preguei esta noite, tenho de responder por isso. Tenho
consciência disso. E o que tenho feito eu, desde que sou um rapaz? Tenho pregado este
evangelho. E então ser um rejeitado?

Agora, quantos de vocês enfermos e aflitos estão aqui esta noite e que querem
receber oração? Levantem as vossas mãos. Agora, podem fazer só uma coisa por mim?
Imponham as vossas mãos uns sobre os outros. Imponham as vossas mãos uns sobre
os outros. Inclinem todos a vossa cabeça agora, tal como se estivesse na igreja, aqui na
plataforma. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo e da Sua presença - uma presença
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vindicada - a palavra que foi pregada foi confirmada, que Tu és o mesmo ontem, hoje e
eternamente. Que o Espírito Santo passe por esta multidão de pessoas agora. Muitas
delas  vieram  e  aceitaram-Te  como  o  Salvador.  Muitos  apóstatas  aceitaram-Te  e
voltaram.

Oh, Deus, eu oro para que, no nome de Jesus Cristo, que Tu cures a todos. Tu
disseste,  “Estes  sinais  seguirão  aos  que  crêem:  se  impuserem as  mãos  sobre  os
enfermos eles sararão.” Tu prometeste, Senhor, e os filhos que crêem têm as suas mãos
impostas uns sobre os outros. Satanás, estás derrotado, sai destas pessoas, no nome de
Jesus Cristo. Deixa as pessoas ir, para bem do reino de Deus, no nome de Jesus. Amém.

90 Todos os que crêem que Jesus Cristo agora é o vosso curador tal  como vosso
Salvador e que O queiram aceitar nessa mesma base, fiquem de pé. Digam, “Eu aceito
agora Jesus como o meu curador e como meu Salvador.” Maravilhoso! Glória ao Senhor!
Graças ao Senhor! Agora vamos levantar as nossas mãos e cantar para Ele.

Eu O louvarei, eu O louvarei,
Glória ao Cordeiro morto pelos pecadores;
Dêem-Lhe glória vós todos os povos,
Porque o Seu sangue lavou toda a mancha.

Oh, não se sente bem? Levante a sua mão. Oh bem, vamos cantar novamente.

Eu O louvarei, eu O louvarei,
Glória ao Cordeiro…

Lembre-se, o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Esse homem está aqui.

Dêem-Lhe glória vós todos os povos,
Porque o Seu sangue lavou toda a mancha.

91 Gostam disso? Vamos cumprimentar alguém. Isto é o final da reunião, o início da
convenção. Digam “Deus o abençoe, irmão peregrino. Deus o abençoe.” Está bem! Isso
é bom! Maravilhoso! Agora crê que vamos ter uma grande convenção depois disto? Nós
damos graças a Deus por uma grande reunião. Agora vamos ter uma grande convenção.
Todos os que crêem, digam “Amém.”

A minha fé olha para Ti,
Para Ti, Cordeiro (vamos olhar para Ele agora) do Calvário,
Oh, Salvador divino;
Agora ouve-me enquanto eu oro,
Tira toda a minha culpa,
Oh, deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

Enquanto atravesso o negro labirinto da vida,
E as angústias se espalham à minha volta,
Sê Tu o meu Guia;
Ordena às trevas que se tornem em luz,
Limpa as lágrimas da tristeza,
Oh, deixa-me a partir deste dia
Ser completamente Teu!

Amém. A congregação disse, “Amém.” Aleluia!

…………………………..
Glória ao Cordeiro morto pelos pecadores;
Dêem-Lhe glória vós todos os povos,
Porque o Seu sangue lavou toda a mancha.

Como é maravilhoso!

92 Muito bem, vamos inclinar as nossas cabeças agora para a bênção? Agora, não sei
quem foi escolhido para o fazer. Irmão Johnny Manedahl da Califórnia, enquanto temos
as nossas cabeças inclinadas. Agora não se esqueçam de amanhã à noite. É o início das
reuniões - amanhã à noite. A convenção vai ser aqui mesmo, aqui mesmo, nesta sala às
19:30.  Deus abençoe.  Desfrutaram da presença de Deus? Agora vamos inclinar  as
nossas cabeças enquanto o Irmão Johnny nos despede.
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