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1 Vamos inclinar as nossas cabeças.

Querido Deus, estamos muito agradecidos hoje pelo grande derramamento da Tua
presença até agora no nosso meio. Esperamos muito isso em abundância nesta tarde.
Agradecemos-Te por esta canção maravilhosa desta boa mulher Cristã que cantou este
hino e o Teu Espírito que desceu em interpretação disso. Senhor, que assim seja, nós
oramos. E Deus, eu oro para que Tu abençoes a cada um de nós e possam os nossos
corações ser  cheios  de alegria  quando virmos isto  a  acontecer.  Querido Deus,  nós
oramos nesta tarde para que se houver alguém aqui que não esteja preparado para Te
encontrar, possa esta ser a hora em que eles tomem essa decisão final e venham a Ti
através do novo nascimento. Concede.

Abençoa-nos a todos, Senhor, os que têm estado muito tempo no caminho. Nós
oramos para que Tu nos ensines coisas novas pela Tua Palavra. Dá-nos um melhor
entendimento pelo Teu Espírito,  Senhor.  Possa vir  e interpretar  a Palavra.  O único
intérprete que temos é o Espírito.  Nós oramos para que Ele nos conceda isso hoje.
Pedimos no nome de Jesus. Amém.

[Uma mensagem é dada por alguém na audiência.]

2 É suficiente. Que tempo! Não conheço melhor lugar para se estar, a não ser no céu,
porque sentimos a unção agora, veja. Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus
- reunidos em lugares celestiais.

Deus abençoe Irmã Florence.  E  ela  está  a  passar  por  um tempo de tristeza e
sombra - o seu pai foi tomado, e eu oro, “Deus abençoe essa criança.”

E o Irmão Demos, com uma sobrecarga sobre os seus ombros, e o peso de todas
estas convenções e assim. Ele precisa das nossas orações também. Deus abençoe o
Irmão Shakarian.

O Irmão Carl  Williams, estou com certeza feliz por estar aqui nesta convenção
consigo e entre estes bons irmãos. E tive o privilégio de conhecer alguns e agora esta é
a minha parte final do serviço (tanto quanto eu sei), assim espero agora ser capaz de
cumprimentar  alguns  destes  bons  homens  e  conhecê-los;  porque  espero  passar  a
eternidade com eles numa terra melhor.

3 Só uma coisa - espero que não seja mal entendido. Não é coincidência penso eu,
ou acho que foi providencial, que ontem foi-me dado um presente por um amigo aqui -
por um amigo meu, Danny Henry. Foi o rapaz…. Um dia na convenção dos Homens de
Negócios Cristãos na Califórnia, eu estava a ter uma reunião. Estava a falar duramente
contra a condição da altura, e espero que toda a gente entenda que - que eu tenho
maldade no coração. Não é isso. Claro que entende que eu não tenho esse propósito.
Mas tenho de dizer o que vem a mim para falar.

E então depois disso este companheiro,  um irmão Baptista -  e acho que ele é
parente de alguma estrela de cinema. E veio e colocou o braço dele à minha volta para
me dizer, “O Senhor o abençoe, Irmão Branham. Quero apenas oferecer uma palavra de
oração,” e ele começou a falar em Francês. E o rapaz não sabia uma palavra de Francês.
E alguém se levantou - uma mulher forte de - creio que era de Louisiana, disse, “Isso é
Francês!” E depois houve um homem lá que disse, “Isso é Francês!” E escreveram o que
era. Eu tenho a cópia original aqui. E depois, um jovem veio de trás e avançou (queria
ver  os  apontamentos  deles),  e  era  o  intérprete  de  Francês  das  Nações  Unidas  -
exactamente de Francês.

4 E gostava de ler esta nota. Este é o apontamento original de um deles, e era deste
homem  que  tinha  interpretado.  Posso  não  ser  capaz  de  dizer  o  nome  dele
correctamente: Le Deaux, Victor Le Deaux. É um Francês genuíno. Agora, aqui está a
mensagem:

“Porque escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil; caminhaste na tua
própria escolha; tomaste a decisão correcta e precisa e é o meu caminho. Por causa
desta decisão importante, uma grande porção do céu espera por ti. Que decisão gloriosa
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que tomaste! Isto é o que dará e fará com que aconteça a tremenda vitória do amor
divino.”

Quando recebi isso… Sabe, quando ouvi a primeira pessoa a falar em línguas - eu
não critico nada, veja,  porque já vi  isso genuíno -  mas sempre me questiono. Mas
quando isso aconteceu e, sabendo qual a comissão que estava por trás disso, sabia que
vinha de Deus.

5 Então o seu irmão sentado aqui (um advogado conhecido) deu-me um presente de
Danny. Danny acabou de deixar a Terra Santa. E ele esteve lá no túmulo - lá no túmulo,
onde Jesus foi colocado depois da Sua morte. E quando ele foi, disse, começou a pensar
em mim. E o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele saiu do Monte Calvário onde ocorreu
a crucificação e pegou num pedaço de rocha. E voltou e fez-me um par de botões de
punho a partir disso e eu gosto muito deles. E agora, claro, o Danny não sabe isto, mas
esta manhã enquanto estava em oração, olhei para esses botões de punho; e cada um
deles, se notar, estão tingidos de sangue e tem também uma linha estreita em cada um.
E aqui na mensagem que ele deu de Deus do caminho estreito e apertado - como se
encaixa exactamente. Eu achei que era como que, talvez providencial ou… e certamente
que agradeço ao Danny. Diga-lhe, irmão, como eu agradeço.

E outra coisa estranha, perguntei à minha esposa uma manhã… Vesti uma camisa
que tinha de levar botões de punho e ela disse, “Esqueci-me de trazer os teus botões de
punho.” Assim o Senhor tinha uns providos para mim.

6 Oh, é uma vida gloriosa; não é, irmãos? Andar na simplicidade do evangelho e
contudo na sua simplicidade, é a melhor coisa que conheço. Eu sei que não há nada…
disso. E já que foi feito simples eu tive hipótese de vir até isso, veja, pela graça de
Deus.

7 Agora, esta tarde, não quero tomar muito tempo porque sei que vão a igrejas esta
noite e acho que todos os visitantes deviam olhar para a plataforma, ver estes ministros
e eles ficarão contentes de os ter nos seus serviços esta noite. Vão-lhe fazer bem. Sem
dúvida que foram a alguma escola Dominical esta manhã na cidade. E enquanto temos
estas convenções (e sendo os Homens de Negócios do Evangelho Completo) acho que
devíamos todos dar todo o nosso apoio que podermos às nossas igrejas, porque é onde
vão os nossos homens de negócios e é a casa de Deus. E espero que vão visitar alguma
igreja esta noite.

Amanhã  à  noite  é  o  encerramento  da  convenção,  creio  eu,  e  acho  que  já
anunciaram o pregador, em que eu devo estar aqui, o Senhor permitindo, para ouvir a
sua mensagem. Deus abençoe a cada um.

8 Agora, eu não me afirmo um pregador, não tenho educação suficiente para me
chamar um pregador. Um pregador, quando dizem isso, esperam que você tenha alguns
diplomas numa universidade e eu não tenho nada a não ser uma pequena fisga, veja. Eu
tento vir atrás da ovelha doente se puder para as levar de volta ao pasto do Pai.

Se eu cometer erros, perdoem-me. Não sou um teólogo. Não critico os teólogos; a
teologia  está  bem.  É  do  que  precisamos.  Mas  por  vezes  critico  a  condição  a  que
chegamos. E isso não se refere a um certo indivíduo. É apenas a mensagem. Gostava
que não fosse para mim dá-la. Rasga-me por dentro porque - sabe como se sente.

Como com os nossos próprios filhos, veja, não detesta ter de dar uma reprimenda
a um filho, gritar, ou algo assim? Eu sou pai, também, sei o que significa. E confio que
me perdoam.

9 E quero que façam isto: quando estiverem sentados esta tarde vou-vos pedir um
favor. Tomem algumas notas aqui.  Como vos disse, tenho de… escrever as minhas
escrituras.  Costumava quase citar  a Bíblia de memória,  mas agora não. Passei  por
muitas batalhas difíceis; estou muito velho para isso. Mas confio que me vão ouvir um
pouco esta tarde e realmente abram o vosso coração e tentem entender o que estou a
demonstrar. Então acho que vai ser melhor - especialmente os pastores da cidades e de
vários lugares. Confio que vão ouvir atentamente.

E agora façam com isso como quando eu como a minha tarte favorita,  cereja;
alguns dos meus pratos favoritos, galinha. Quando estou a comer uma bela fatia de
tarte de cereja e trinco uma semente, não paro a tarte; deito fora a semente e continuo
a comer tarte. Quando trinco o osso de uma galinha, não deito fora a galinha; deito fora
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o osso.  Assim, se eu disser  alguma coisa que não concordam em algum momento,
deitem fora essa parte, mas olhem bem para isso; tenham a certeza que é osso agora! E
depois devo também dizer que, se é uma semente, lembre-se, gera nova vida. Assim
olhem bem e possa o Senhor abençoar.

10 O Irmão Carl Williams disse uma coisa na outra noite acerca da autorização para
orar pelos enfermos, que seria muito bom. Eu sei que seria bom. Mas nós… não estamos
preparados aqui para isso: para formar uma fila de oração. E não sei se o Irmão Oral ou
algum dos outros irmãos já fez uma fila de oração nas convenções ou não. Não sei. Eu
tentei em duas ou três vezes, mas normalmente se tem uma audiência assim você tem
de distribuir cartões de oração, veja, para o fazer, porque não pode… Não é um estádio;
é a casa de Deus, veja, é dedicado a isso. E eles forçam e empurram e se tiver cartões,
alinha-os em ordem.

Assim o Billy perguntou-me, disse, “Vou distribuir cartões? As pessoas estão a
pedir-me cartões de oração.”

Eu disse, “Não, Billy. Vamos deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quiser.” Veja, e
deixá-Lo talvez edificar fé e serem curados ali mesmo onde estão. Vêem?

Mas o… Veja, a cura divina é secundário no evangelho e você não se pode formar
em coisas secundárias. Toda a gente sabe isso. Mas é um isco que é usado para levar as
pessoas a crer na presença sobrenatural de Deus - o sobrenatural está presente. E
depois por isso, se conseguirem reconhecer a Sua presença, então são curados, veja,
pela fé ao crer.

11 Agora, quero ler algo da Palavra de Deus, no Novo Testamento e depois quero
tomar um texto deste Novo Testamento e desta escritura e falar nesta tarde sobre um
tema só por um pouco. E não quero segurá-los por causa dos serviços esta noite, mas
lembrem-se, espero que tenha sido claro - prestem atenção por um pouco, se puderem.

Agora antes de fazermos isto, vamos inclinar as nossas cabeças novamente. Sabe,
podíamos cantar muito. Podíamos clamar muito até ficarmos roucos. E podíamos cantar
no tempo errado ou clamar no tempo errado, mas aqui está uma coisa, nunca estamos
fora de ordem quando estamos a orar. “Quero que os homens orem em todo o lugar
levantando mãos santas sem dúvida ou…”

12 Pai, é o maior privilégio que um mortal já teve fechar os seus olhos e abrir o seu
coração e falar contigo. E sabemos que Tu ouves se crermos que Tu ouves; porque
Jesus disse, “Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome será concedido.” Foi com a
condição de não duvidarmos. Assim Pai, ajuda-nos a crer nesta tarde que as nossas
petições serão concedidas e possa não haver sombra de dúvida em lugar nenhum, mas
possam acontecer as coisas que estamos a pedir.

E isso é Deus, para que o Teu grande nome seja honrado hoje ao trazer ao Teu
reino toda a alma perdida e desviada que esteja debaixo do som da nossa voz; ou a que
esta fita chegue, lá nas terras dos pagãos onde forem por todo o mundo.

Eu oro, Pai celestial, que não haja uma pessoa fraca no nosso meio hoje. Quando o
serviço terminar, possa o Senhor Deus salvar toda a alma perdida e curar todo o corpo
enfermo e encher os corações dos Seus filhos com alegria. É por isso que temos fé,
Senhor,  para pedir  no nome de Jesus a Deus nosso Pai:  porque Ele  prometeu que
ouviria e isto é para a Sua glória. Amém.

13 No evangelho de S. João, no capítulo 17 e começando no versículo 20, gostaria de
ler para um texto. Penso que está certo.

Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra
deles hão de crer em mim;

Para que…

Creio que tenho o lugar errado. Agora, desculpem um momento. Estou à procura
da oração de Jesus em que… ou, não a oração de Jesus antes, mas pela Sua… devo ter
marcado aqui no meu texto alguma coisa errada. Onde Jesus orou que… ou, dizia que
“como uma mulher em trabalho de parto pelo seu filho” - parto, nascimento. É Lucas ou
João? Jack, onde fica? João dezasseis. Pensei que estava certo, mas não parecia isso.
João dezasseis [Um homem na plataforma diz, “versículo 21.”], versículo 21. Claro.
Versículo vinte e um. Claro, aqui estamos. S. João 16 e 21:
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Para que todos sejam…

14 Não, Irmão Jack, ainda está errado. Dezasseis e vinte e um. Eu tenho o capítulo 16
de S. João, versículo 21, mas estou errado! Bem, há uma confusão nesta Bíblia. Sim,
senhor. Imprimiram errado. Sim, senhor. Sabe que mais? É verdade. Aqui está uma
Bíblia nova; acabei de a receber e tem o… está mal impressa. [Um padre Católico sobe
ao púlpito, oferece a sua Bíblia ao Irmão Branham e diz, “Isto vem aí. Há uma razão por
que foi  feito  e  Deus vai-lhe mostrar,  para demonstrar  o  Seu maravilhoso (palavra
imperceptível).”]

Tudo bem. Obrigado. Muito obrigado. Dezasseis, vinte e um. Muito obrigado. É
verdade.

A mulher, quando está…

Na verdade, na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, mas
o mundo se alegrará: e vós estareis tristes,… a vossa tristeza se converterá
em alegria.

A mulher quando está para dar à luz sente tristeza, porque é chegada a
sua hora: mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra… aflição,
pelo prazer de haver nascido um homem no mundo.

Muito  obrigado,  meu  irmão.  Agradeço.  Agora,  certamente  que  é  um  erro  de
impressão aqui na Bíblia… a página foi mal colocada e eu encontrei isso na minha velha
Bíblia Scofield e peguei nesta e corri para aqui com ela há poucos momentos (porque a
minha esposa me deu esta de presente de Natal).

15 Agora, quero falar nesta tarde sobre um tema que anunciei: “Dores de Parto.”
Agora isso soa muito mau, mas está na Bíblia. Creio que Jesus aqui estava a falar, como
Ele disse, “Vós tereis tristeza, mas a vossa tristeza se converterá em alegria” - a falar
aos Seus discípulos aqui, sabendo que o nascimento do Cristianismo estava a chegar.

E agora, o velho tem de morrer para que o novo nasça. Ter… Qualquer coisa que dá
à luz tem de ter dor do sofrimento e eles certamente iam passar pela dor do sofrimento
e angústia para ir da lei até à graça.

O nascimento normal natural tipifica o nascimento espiritual. Todas as coisas no
natural são tipos do espiritual. E vemos que se olharmos aqui na terra e virmos uma
árvore na terra a crescer, está a lutar pela vida. Isso mostra que há uma árvore algures
que não morre, porque está a clamar por algo. Vemos pessoas, não importa a idade, a
doença, em que condição estão, a clamar para viver porque mostra ali que há uma vida
algures onde nós vivemos - vivemos para sempre. Note como é perfeito.
16 Agora, em I João 5:7 (creio que é, se não estou enganado), dizia, “Há três que
testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; estes três são um. Há três que
testificam na terra; é a água, sangue e Espírito e concordam num.” Agora note, os
primeiros três são um; os segundos três são terrenos que concordam num. Não se pode
ter o Pai sem o Filho; não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas pode ter
água sem o sangue e o sangue sem o Espírito.

Penso que pelas nossas eras provou-se que isto é verdade. Água, sangue, Espírito -
justificação, santificação, o baptismo do Espírito Santo. Isso tipifica ou faz o antitipo que
se retira do nascimento natural. Veja quando uma mulher ou qualquer coisa está em
trabalho  de  parto,  a  primeira  coisa  que  acontece:  rebentam-se  as  águas  (um
nascimento normal); a segunda coisa é o sangue; e depois vem a vida - água, sangue,
espírito. E isso contitui o nascimento normal e natural.
17 E é assim no domínio espiritual. É água - justificação pela fé, crendo em Deus,
recebendo-O como seu Salvador pessoal  e sendo baptizado. Em segundo lugar é a
santificação do Espírito - em que Deus purifica o espírito de todos os elementos do
mundo e do desejo do mundo. E depois o Espírito Santo vem e dá o novo nascimento e
enche esse vaso santificado.

Por exemplo assim; agora que… eu disse-vos que o que não crerem coloquem de
lado e depois peguem na tarte. Notem. Agora, um copo está colocado num galinheiro.
Você não pega nele e põe na mesa e enche-o com água ou leite. Não. Ao pegar nele é a
justificação. A purificação é a santificação - porque a palavra Grega santificar é uma
palavra composta que significa purificado e separado para o serviço (não em serviço;
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para o serviço). Depois quando o enche, é colocado em serviço.

18 Desculpe isto agora (não para magoar), aí é onde vocês Peregrinos de Santidade,
Nazarenos não conseguiram avançar até ao Pentecostes. Vocês foram purificados pela
santificação, mas quando estavam prontos para serem colocados em serviço pelos dons
de falar em línguas e outras coisas, rejeitaram, recuaram até à cerca novamente, veja.
Agora é o que acontece; acontece sempre isso. Agora, não para vos criticar agora, mas
apenas… quero tirar isto do meu coração. E tem estado a arder em mim desde que
cheguei aqui então devo também… Se a graça de Carl e de Demos e desses e de vocês
todos… eu dou o meu melhor para libertar a minha alma disso, veja; depois é convosco.

O  normal  a  tipif icar  o  espiritual.  Agora,  descobrimos…  Depois  nasce
completamente. Quando o bebé… Normalmente agora quando a água rebenta, você não
tem de fazer muito. E quando sai sangue, não tem de fazer muito. Mas para ter a vida
no bebé, você tem de lhe bater e fazê-lo gritar. E é… agora sem educação, como os
meus irmãos aqui estão tão bem treinados (eles), mas eu tenho de tomar o natural para
o tipificar. E aí tem. Foi o que aconteceu; é preciso bater mesmo para lhes dar isto.
19 Agora tome um pequeno… um tipo de choque. Talvez não tivesse de lhe bater, mas
apenas agitá-lo um pouco. A própria ideia de nascer às vezes faz isso. Agarra-o; agita-o.
Se ele não começa a respirar, bata-lhe um pouco e depois ele grita em línguas estranhas
(para ele mesmo acho eu). De qualquer forma ele faz barulho. E acho que se um bebé
nasce morto sem som, sem emoção; é um bebé morto.

É o que se passa com a igreja hoje, o sistema - temos muitos filhos que nascem
mortos. Está certo. Precisam de um evangelho que castigue, veja e por isso… para os
acordar, para os trazer a si mesmos para que Deus possa soprar o sopro da vida neles!
E agora vemos que é verdade. É teologia simples, mas é verdade na mesma.

20 Assim note no nascimento de uma semente, a velha semente deve morrer antes
que  a  nova  possa  nascer.  Por  isso,  a  morte  é  difícil  em qualquer  altura.  Assim,  é
dolorosa, é perturbadora. O nascimento é igual;  porque você está a trazer vida ao
mundo e é doloroso.

Jesus disse que a Sua Palavra era uma semente que um semeador saiu a semear.
(Agora todos conhecemos isso e quero trazer isto como uma lição de escola Dominical
porque é Domingo.) Note, então esta Palavra, sendo uma semente… Mas lembre-se, a
semente está apenas a gerar uma nova vida quando morre. E é por essa razão que era
tão difícil para aqueles Fariseus entender o nosso Senhor Jesus Cristo: porque estavam
debaixo da lei.  E a lei  era a Palavra de Deus em forma de semente. Mas quando a
Palavra foi feita carne e não se tornou lei, mas graça… Agora graça e lei não podem
existir ao mesmo tempo, porque a graça está muito acima da lei, a lei nem sequer é tida
em conta. E por isso, é tão difícil para os Fariseus morrer para as leis deles para que a
graça pudesse nascer. Mas deve desaparecer. As duas leis não podem existir ao mesmo
tempo.

Não pode haver uma lei que diga que pode passar por este semáforo e outra que
diga que não pode passar… Uma diz que pode; uma diz que não pode. Tem de ser uma
lei de cada vez. Talvez dantes você pudesse passar; cuidado - passe. Mas desta vez está
vermelho - pare! Vê? E assim não pode haver duas leis existentes ao mesmo tempo.

21 Agora, notamos que sempre… O meu pensamento agora para si é que é necessário
dor, sofrimento, desconforto. Mas tem de ser.

Agora vemos essa chuva que gera frutos sobre a terra, “Nasce,” como disse o
poeta, “nos campos de trovão, num céu áspero, irregular.” Mas se não tivéssemos o
trovão e os céus ásperos e irregulares,  a pequena gota destilada de chuva que foi
retirada dos mares e destilada do sal, não iria nascer. É necessário esse relâmpago,
trovão, estrondos, uma coisa áspera, agreste, temível para gerar as suaves gotas de
pétala de água. É necessário dor para gerar o nascimento; é necessário morte. E quando
as nuvens morrem, a chuva forma-se; porque a chuva faz parte dessa nuvem. Uma tem
de acabar para que a outra possa existir. Agora se os meus irmãos aqui (alguns deles)
fossem capazes, podiam-lhe dar todas as leis sobre essas coisas. Eu não consigo.

22 Mas agora vamos a outra coisa como uma pequena prova. Eu acho que é uma das
flores mais bonitas - toda a gente tem a sua própria opinião sobre elas - mas eu acho
que a flor mais bonita que já vi é (lá no Leste) o nosso lírio do charco. Quantos já viram
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o lírio do charco? Oh, nada há nada igual para mim. Mas notou o que esse lírio do charco
teve de ser. Eu penso no que Jesus disse: “Olhai o lírio, como trabalha e fia, mas no
entanto digo-vos que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um destes.”
Porque a glória de Salomão e a sua roupa era tudo artificial, mas o lírio na sua beleza é
vida que o faz belo, não alguma substância, ou pintura.

Tal como as nossas mulheres. Eu não acho que tenham que ter todo este verde,
sabem, e pestanas, sabem assim e toda essa manicure, ou não… Eu misturo essas
coisas… tudo na sua cara para a fazer bonita. Bonito é o que faz bonito. Se acrescentar
um pouco de Actos 2 e 4, misturar tudo com um pouco de João 3:16, vai ser melhor do
que qualquer  coisa  que o  Max Factor  [marca  de  produtos  de  cosmética]  já  tentou
arranjar. O seu marido vai amá-la mais, toda a gente vai e tenho a certeza que Deus
vai.

23 O lírio - Ele disse para olhar para ele, como cresce, trabalha, tem de crescer. Este
pequeno lírio do charco, veja onde surge: terra, lodo, lama, águas turvas; pressiona
através disso tudo (este pequeno embrião de vida), vai do fundo do charco onde estão
as rãs e outras coisas e depois surge através disso tudo. Mas quando chega à presença
do sol, nasce. A pequena semente irrompe para a vida. Não pode fazer isso até passar
por todo esse processo. Tem de passar por isso, é o que o forma, porque é o sol que o
está a atrair. E quando chega completamente acima de toda a água turva e do lodo e
assim por diante, depois está tão feliz que demonstra livremente a sua vida. E é uma
vida bela quando chega à presença do que o está a atrair.

Eu penso que é um belo tipo da vida Cristã. Quando algo o está a atrair para fora
do mundo até que um dia você nasce na presença do Espírito Santo. Que belo! Se o
tentar ajudar, vai matá-lo.

24 Como  uma  pequena  galinha  quando  nasce.  Sabe,  já  reparou  num  daqueles
pequeninos? Mesmo acima do seu bico (ou qualquer ave que nasça de um ovo) tem…
Está a amadurecer esta velha casca de ovo. A parte interior do ovo tem de apodrecer. E
tem de usar este pequeno bico e raspar até que rompa a casca. Chamamos a isso “abrir
caminho” lá em Kentucky de onde eu venho - abrir caminho. Nunca encontraram melhor
caminho. Porquê? É o caminho provido por Deus. Se tentar ajudá-lo, vai matá-lo. Se lhe
arrancar a casca, ele vai morrer. Veja, ele tem de trabalhar, de se esforçar, romper!

É dessa forma que o Cristão tem de fazer. Não é alguém a dar-lhe um aperto de
mão, a colocá-lo dentro. Você tem de se deitar ali até que morra, apodreça e nasça no
reino de Deus. É o caminho provido por Deus. Você não entra através de um livro, ou de
apertos de mão e junta-se, com entusiasmo, ou em depressão. Você tem simplesmente
de se livrar da velha casca. Note, nunca encontraram melhor caminho.

25 Não encontraram melhor caminho para um bebé receber o que ele quer a não ser
pelo caminho de Deus para isso. Agora, quando esse bebé nasce, podia-lhe colocar um
sino aqui ao lado do seu berço. Dizer, “Meu filhinho, eu sou um teólogo da maneira… Eu
já li livros sobre como criar um bebé e digo-te, tu és um filho moderno. Nasceste num
lar moderno de pais modernos. Quando tiveres fome ou precisares da mãe ou de mim,
toca no sino.” Nunca vai funcionar. A única forma de poder receber o que quer é se
chorar. É o caminho de Deus.

E é dessa forma que recebemos o que queremos é se chorarmos! Grite! Não tenha
vergonha. Diga, “Estou faminto por Deus!” Não se preocupe se os diáconos, pastores, ou
o que quer que seja, que esteja à volta. Grite de qualquer maneira! Se os Jones estão
sentados aí, que diferença faz? Grite! É a única forma que há de receber - até receber
ajuda. Ele ensinou isso quando estava aqui na terra, você sabe, acerca do juiz injusto.

26 Uma pequena gota de orvalho - não sei a fórmula. Talvez haja um cientista aqui,
mas  vou  apenas  dizer  da  forma  que  eu  penso.  Pode  ser  algum  tipo  de  grupo
congestionado de atmosfera que se encontre numa noite escura e caia na terra.  E
quando cai, nasce de noite. Mas de manhã, está ali fria e a tremer numa pequena erva
ou segura na sua corda da roupa. Mas deixe que o sol brilhe uma vez. Já reparou como
fica contente? Brilha e agita-se. Porquê? Sabe que é essa luz do sol que a vai levar para
onde estava no princípio.

E é assim com todo o homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus. Há algo aí
quando a luz se espalha sobre nós, em que estamos contentes porque sabemos que
vamos voltar  para onde nós viemos -  para o seio de Deus.  Pode brilhar  de alegria
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quando o sol lhe bate, claro, sabendo que vai para onde veio. Pequenas coisas naturais,
até que possamos continuar com isso. Mas vamos ver outra coisa.

27 Sabemos que a velha semente deve, antes de a nova semente poder sair da velha
semente, deve apodrecer. Com certeza. Não apenas morrer, mas apodrecer depois de
morrer. Sabemos que é verdade. É a mesma coisa no novo nascimento. Nunca voltamos
atrás, mas avançamos - quando você nasce de novo.

E é por isso que penso que hoje temos tantos… não tantos, antes, genuínos novos
nascimentos, é porque a semente está… Talvez simpatizem com a Palavra ou com a
pessoa,  mas não querem apodrecer  longe do velho sistema em que estavam. Não
querem  sair  disso.  Querem  permanecer  no  antigo  sistema  e  afirmar  ter  o  novo
nascimento ou a mensagem da era.

Vimos isso com Lutero, Wesley, Pentecostais e todas as outras eras. Eles ainda
tentam permanecer no antigo sistema e afirmar isto, mas a era do antigo sistema deve
morrer, apodrecer, para gerar o novo. Eles ainda querem permanecer.

28 Note, sabem que o antigo sistema está morto, mas não querem apodrecer fora
disso. Agora, apodrecer é quando realmente se livrou disso.

Quando é feita uma afirmação de que são recém-nascidos… Mas uma afirmação é
apenas  um  sinal  de  existência;  apodrecer  gera  o  novo  nascimento.  Você  tem  de
apodrecer tal como fizemos em todas as eras - pela Wesleyana e assim por diante… Mas
a questão é, depois de esse novo nascimento se dar… Wesley, ou Lutero surgiu com
uma palavra: “O justo viverá pela fé.” Bem, ele não se podia firmar mais ao sistema
antigo. Teve de sair dele.

E depois  quando os Calvinistas puseram a igreja Anglicana numa tal  condição
(debaixo da doutrina Calvinista) até que Deus levantou uma doutrina Arminiana (que foi
John Wesley). O antigo sistema teve de morrer para que o novo surgisse. E quando a
era de Wesley terminou e todas as pequenas eras ou rebentos que surgiram do talo, ou
da borla no tempo de Wesley… Veja, quando o Pentecostes veio com a restauração dos
dons,  eles  tiveram  de  sair  da  Baptista,  Presbiteriana,  Peregrinos  de  Santidade,
Nazarenos,  Igreja  de  Cristo  (assim  chamada)  e  tudo  isso;  tiveram  de  sair  disso,
apodrecer para isso, para aceitar o novo nascimento!

29 Chamam-vos sempre malucos, mas é como Paulo disse quando ele se apodreceu
do que ele dantes afirmava; ele disse, “No caminho a que chamam heresia, é nesse
caminho que adoro ao Deus de nossos pais” - no caminho a que chamam heresia. Veja,
ele tinha aceite a nova vida que o Velho Testamento tinha gerado ao Novo e teve de
apodrecer para o Velho (só como uma sombra) para ser…

É onde  estamos  agora.  Agora,  acompanhe-me,  mas  essa  é  a  minha  ideia.  As
igrejas têm isso de forma tão sistematica até que não se pode entrar numa a não ser
que se pertença a uma. Você tem de ter um cartão de companheirismo ou algum tipo de
identificação. E ao crer nisto, a única porta que praticamente tenho aberta são estes
homens de negócios. E enquanto eles não forem uma organização, eu posso ir com eles
e trazer a mensagem que sinto que está no meu coração para as pessoas. Mas ficou tão
sistemático… e eu gosto muito de vocês povo Pentecostal. E o Pentecostes não é uma
organização sequer. Vocês é que se chamam assim. O Pentecostes é uma experiência e
não uma denominação.

Mas veja, a questão é que é tão difícil para muitos homens - quando olham para
isso e crêem e vêem tão identificado por  Deus na Palavra,  no entanto é tão difícil
apodrecer para essa coisa em que você tem estado. “Que vou fazer? Onde vou buscar a
minha refeição? O que…?” Deus é a sua refeição! Deus é onde você tem de se firmar!
“Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.” Vou deixar isso assim; você sabe do
que estou a falar!
30 É-nos dito pelos profetas de Deus que vamos ter uma nova terra - novos céus e
nova terra. Se quiser escritura para isso, é Apocalipse 21. Podia citar para si. Tenho
aqui. João disse:

…vi um novo céu e uma nova terra: porque já o primeiro céu e… primeira
terra passaram… [Terminou.]

Agora, se vamos ter uma nova terra, a velha terra e a nova terra não podem existir
ao mesmo tempo - ou, o novo mundo e o velho mundo não podem existir ao mesmo



Dores De Parto 8

tempo. Não pode haver duas ordens mundiais ao mesmo tempo. Agora, a fim de se
obter a nova terra, a velha tem de morrer. Agora, se a velha tem de morrer, então está
em dores de parto para a nova agora.

31 E então se um médico fosse examinar a paciente que estava em trabalho de parto,
agora uma das coisas que o médico ia fazer - já que estou a falar na presença de dois
ou três bons médicos, que eu saiba, aqui, médicos Cristãos. E eu ia-lhes perguntar isto.
Uma das primeiras coisas que o médico faz depois de observar a paciente é contar o
tempo entre as dores - dores de parto. Ele conta o tempo entre as dores - se estão
aproximadas e se ficam cada vez mais fortes. Uma é mais dolorosa que a outra; a
seguinte, ainda mais dolorosa. Aproximam-se. É dessa forma que ele faz o diagnóstico
do caso - pelas dores de parto.

Bem, se o mundo tem de dar à luz um novo mundo, vamos examinar algumas das
dores de parto que estamos a ter na terra. E depois vamos ver em que dia e há quanto
tempo está em trabalho de parto.

32 A Primeira Guerra Mundial mostrou uma grande dor de parto. Mostrou uma das
primeiras dores de parto dela a entrar em trabalho de parto, por causa desse tempo
para ela touxemos as bombas e tivemos metralhadoras e gás venenoso. E lembrem-se…
talvez muitos não se lembrem. Eu era um rapazinho de cerca de oito anos de idade, mas
eu lembro-me de eles falarem deste gás de mostarda e de cloro e assim por diante -
como parecia que ia começar e disseram que ia queimar a terra inteira. Ia matar toda a
gente. Bem, pode ser uma interrupção disso - apenas ventos a soprar pela terra e como
toda a gente estava cheia de medo dessa grande arma de gás venenoso. A terra passou
pelas suas primeiras dores de parto.

E vemos agora que tivemos uma segunda Guerra Mundial. E as dores de parto dela
foram sempre muito, muito mais dolorosas - as dores de parto da terra. Ela quase teve
de desistir durante o tempo da bomba atómica porque ia destruir uma cidade inteira. Foi
muito mais forte do que as dores da primeira Guerra Mundial de destruição da terra.

33 Agora, ela sabe que o seu tempo de libertação está perto. É por isso que ela está
tão nervosa, frustrada como está, é porque há uma bomba de hidrogénio e mísseis de ar
que podiam destruir  a terra inteira. Uma nação tem medo da outra, não importa o
tamanho dela. Eles têm esses mísseis que afirmam que vão - um deles, podem dirigi-los
pelas estrelas e lançá-los em qualquer ponto do mundo onde queiram.

A Rússia, como ouvi nas notícias no outro dia, afirma que consegue destruir esta
nação e manter os átomos ou impedir as coisas de rebentarem na sua nação. Nós não
sabemos o que fazer acerca disso. Toda a gente está a afirmar estas coisas e é assim.
As pessoas têm… A ciência entrou no grande laboratório de Deus até que se vão destruir
a eles mesmos.

Deus sempre deixa o conhecimento destruir-se a si próprio. Deus não destrói nada.
O homem destrói-se a si mesmo pelo conhecimento, como foi no princípio, ao tomar o
conhecimento de Satanás em vez da Palavra de Deus.

Agora, ela sabe que deve ceder. Não consegue suportar.

34 A Rússia, creio eu, destruía esta nação hoje se achasse que a podia destruir e
depois preservar-se. Qualquer uma destas pequenas nações podia fazê-lo, mas têm
receio porque sabem que este mundo não se consegue aguentar na sua órbita debaixo
de tais condições. Assim o mundo sabe que as dores de parto dela são tão grandes que
ela tem de ceder. Vai haver um novo nascimento em breve.

Estou agradecido por isso. Estou cansado deste. Toda a gente sabe que aqui é um
lugar de morte e tristeza e todo o tipo de discrepâncias e assim por diante.  Estou
contente por ela ter de ceder; estou contente por o tempo estar à mão. Como João disse
no passado, “Mesmo assim, vem, Senhor Jesus.”

35 Agora,  ela  deve  apodrecer,  claro  (como  eu  disse),  de  modo  a  trazer  o  novo
nascimento.  Veja no que se apodreceu.  Notem, meus irmãos.  Está completamente
podre! Os políticos dela e os sistemas estão completamente podres! Não há um osso
aproveitável nela - no sistema mundial dela! Os políticos dela e os políticos religiosos
dela e o que quer que seja. Um diz, “Eu sou Democrata”; “Eu sou Republicano”; “Eu sou
Metodista”; “Eu sou Baptista.” Ora, está tudo completamente podre! Algo tem de ceder!
Ela não consegue suportar isso. Se colocar um George Washington ou um Abraham
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Lincoln em cada estado dos Estados Unidos, não ia recuperar na mesma! Está para lá de
redenção! Só há uma coisa que a pode ajudar, que é a vinda do criador! Amém.

Ela sabe que deve ceder. Ela está em dor e em sofrimento. Ninguém sabe o que
fazer.  Olham nesta direcção e naquela direcção e tudo; têm medo uns dos outros,
alguém tenta fazer alguma coisa ou destruir isto e outro tenta contrariar isso e destruir
o outro, até que agora têm-na nas mãos de homens pecaminosos que podiam destruir o
mundo inteiro no espaço de cinco minutos. Vê?

Assim  ela  sabe  que  não  consegue  suportar.  As  pessoas  sabem  que  ela  não
consegue suportar e o mundo sabe que vai acontecer porque Deus disse que ia.

36 Os céus e a terra vão estar a arder. Haverá uma renovação da coisa toda para que
um novo mundo possa nascer. Deus profetizou.

Ela está podre em todos os seus sistemas e tem de fazer isso para apodrecer. Foi
por isso que eu disse que ela está tão nervosa e corada e frustrada e há terramotos por
toda a parte da costa e marés vivas no Alasca e a agitar a costa inteira com terramotos
e coisas e as pessoas a escrever, “Devemos sair daqui? Devemos sair daqui?” Veja, não
sabem o que fazer. Não há nenhuma zona de segurança a não ser uma - que é Cristo, o
Filho do Deus vivo. E só há uma coisa que é a zona de segurança e que é Ele; tudo o
resto fora dali perecerá de certeza, porque Deus disse assim.

37 Agora, vamos olhar para o livro do médico (se ela estiver neste tipo de condição) e
ver se isto deve acontecer quando a nova terra nascer - Mateus 24 no livro do médico
(que é a Bíblia), e vamos ver o que está profetizado - quais seriam os sintomas dela.
Agora, se um médico souber os sintomas do nascimento de uma criança… E na altura
em que o filho deve chegar, ele põe tudo pronto porque sabe que está na altura de a
criança nascer porque todos os sintomas mostram. As águas rebentaram, o sangue e
agora é a altura - a criança está descaída, é tempo para a criança nascer. E assim ele
prepara tudo.

Agora Jesus disse-nos exactamente o que ia aconteceu nesta altura. Ele disse-nos
em Mateus 24 que a igreja (a verdadeira igreja) e a outra igreja estariam - a igreja
natural, a igreja espiritual - estariam tão próximas (imitadores) que até enganaria o
eleito se possível fora. Como foi nos dias de Noé; como comiam, bebiam, casavam-se,
davam-se em casamento e toda esta imoralidade do mundo que vemos hoje - a Bíblia o
Livro (o livro do médico) disse que ia acontecer. Assim quando vemos isto a acontecer
sabemos que o nascimento está perto! Tem de ser. Sim, senhor.

Agora,  olhamos  para  isso  como  uma  nação  -  não  como  uma  nação,  mas  um
mundo.

38 Agora Israel, a igreja, vamos começar por ela em alguns minutos e vamos segui-la
talvez nos próximos dez minutos.

Israel teve dores de parto com todos os profetas que vieram à terra. Teve dores de
parto com a mensagem deles. Mas o que fez o profeta? O profeta tinha a Palavra e ela
tinha semeado tanta podridão e fez tantas ordens sistemáticas em si,  até que este
profeta a abanou até à raiz! Eram odiados por toda a gente. Por isso, quando Deus
enviou um profeta, a igreja entrava em dores de parto porque o profeta - a Palavra do
Senhor vem ao profeta e só a ele. Isto é, a Palavra que é falada para aquele dia é
manifestada pelo profeta dessa era - foi sempre assim. E as igrejas, constroem tantos
sistemas à volta da Palavra que quando ele vem abana-a até à raiz! Teve dores de
parto.

O que foi isso? “De volta à Palavra! De volta à vida!” Os sistemas não têm vida! Só
a Palavra de Deus tem vida! Os sistemas constroem-se à volta disso, mas não tem vida.
É a Palavra que dá vida!

A mensagem dele levou o remanescente de volta à Palavra. Um pequeno grupo
sairá e crê talvez em algum momento - no tempo de Noé só oito pessoas - mas de
qualquer forma Deus moveu o remanescente e destruiu os outros. Teve de ser movido.

39 Fez isso por todas as eras até que finalmente a igreja deu à luz um filho varão e
esse filho varão foi a Palavra feita carne. “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus,  e o Verbo era Deus… E o Verbo se fez carne,  e habitou entre nós.”  Ele
conquistou todo o demónio, todo o poder sobre a terra que vem contra Ele apenas com
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a Palavra do Pai. Toda a tentação que Satanás Lhe dá, Ele repreeendeu Satanás - não
com os  Seus  próprios  poderes  que  Ele  tinha,  mas  com  a  Palavra  de  Deus.  “Está
escrito…! Está escrito…! Está escrito…!” Porque Ele era a Palavra!

Quando Satanás foi contra Eva, ela não era a Palavra, por isso falhou. Quando ele
foi contra Moisés, fez a mesma coisa. Mas quando ele foi contra este Filho de Deus, Ele
estava a dez mil voltes. Arrancou-lhe as penas soltas. Quando Ele voltou e disse, “Está
escrito, «Nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de
Deus!»” Ali  estava aquele filho varão feito carne, a Palavra eterna do próprio Deus
manifestada num corpo de carne aqui na terra para representar a Palavra!
40 Era assim que Ele sabia o que estava nos corações deles. Foi assim que Ele pôde
dizer a Filipe onde ele estava, quem ele era; Ele pôde dizer a Simão Pedro quem ele era;
disse à mulher no poço. Porquê? Ele era a Palavra! Está certo. A Bíblia disse em Hebreus
no capítulo quatro: “A Palavra de Deus é penetrante, mais eficaz que uma espada de
dois gumes, penetra até à medula do osso, e é apta para discernir os pensamentos e
intenções do coração.” Ora, esses sacerdotes Fariseus cegos não conseguiam ver que
aquilo era a Palavra manifestada porque eles estavam envolvidos num sacerdócio e num
sistema e o velho sistema tinha de ceder. Era a Palavra, mas o que tinha sido prometido
tinha sido cumprido; assim se está cumprido, tem de apodrecer. É a casca; a semente
continuou.

Moisés não podia trazer a mensagem de Noé. Nem Jesus podia trazer a mensagem
de Noé, porque era outra era; e a velha semente estava amadurecida, mas serviu o seu
propósito e estava morta e desapareceu - a transformação do velho para o novo, onde
estava a vida. Mas o que estava a preocupar as pessoas? O que as preocupa ainda hoje?
Não estamos a construir uma parede - como começámos com a mensagem de Lutero,
vai  numa linha recta  ou  uma mensagem Pentecostal… Estamos a  fazer  a  esquina!
Estamos a construir um edifício! A Palavra de Deus é o projecto! Toda a gente consegue
fazer uma linha recta, mas é necessário um pedreiro para fazer a esquina! É necessário
o poder de Deus para fazer isso! É necessário um ungido do céu para ser enviado a fazer
isso. Foi assim em todas as eras.

E na era do profeta… A Palavra do Senhor vem a esses profetas e eles fazem essas
esquinas, fazem diferente - mas os construtores queriam construir uma parede. Não é
uma parede; é um edifício - um edifício de Deus.

41 Agora, sentimos e sabemos que isto é verdade, que os sistemas foram abalados em
cada era e cada um dos sistemas teve de apodrecer e morrer, até que gerou aquela
igreja dessa confusão podre - surgiu a própria Palavra. A Palavra do Senhor vem ao
profeta. Nunca vem ao sacerdote; vem ao profeta. E note, e quando veio, finalmente
essa Palavra nasceu aqui em carne humana. A plenitude da Divindade corporalmente
repousou Nele. Ele era a Palavra. Os profetas faziam parte da Palavra - a Palavra para a
era deles. Nós hoje fazemos parte da Palavra, nós seguimos a Palavra. Mas Ele era a
total plenitude da Palavra! Ele era a Palavra! Ele disse, quando eles O estavam a acusar
de Se fazer igual a Deus porque Ele era o Filho de Deus, disseram-Lhe, “Bem, tu te
fazes Deus.”

Ele disse, “Não está escrito nas vossas leis que chamais àqueles a quem veio a
Palavra de Deus de deuses (os profetas) - e foram - então como me podeis condenar
quando digo que sou o Filho de Deus?”

42 Onde a plenitude da Divindade repousava corporalmente - no Filho de Deus. Ele era
a completa manifestação de Deus.

Essas são finalmente as dores de parto com esses profetas - ora, eles sendo a
Palavra apontavam para essa plenitude deles mesmos - a plenitude da Palavra. E depois
finalmente os sistemas morreram até que a Palavra se fez carne e habitou entre nós.

43 Veja  como  foi  representado  em  Jacob.  Veja  como  foi  representado  em  José.
Exactamente. Amado pelo seu pai, aborrecido pelos seus irmãos sem razão; ele era
espiritual, podia predizer coisas e interpretar sonhos. E não podia fazer nada acerca
disso; nasceu assim. Estava predestinado a ser assim, mas era odiado pelos seus irmãos
e finalmente venderam-no por trinta peças de prata (aproximadamente trinta peças) e
foi levantado, colocado à destra de Faraó. Veja, na sua prisão havia um copeiro e um
padeiro. Um perdeu-se e um foi salvo. Jesus na Sua prisão na cruz - um perdeu-se; um
foi  salvo.  Exactamente,  e depois  exaltado ao céu e sentou-se no trono de Deus.  E



Dores De Parto 11

quando  Ele  sair  novamente,  haverá  um  sonido,  “Ajoelhem-se,”  e  toda  a  língua
confessará. E quando José saía do trono e começava a avançar, soava uma trombeta e
todo o joelho tinha que se dobrar; José estava a vir.

44 Assim um dia a grande trombeta de Deus soará; os mortos em Cristo ressuscitarão
e todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará esta Palavra. Bem por que vem
Ele? Por que vem Ele aqui?

Note, ela gerou esta Palavra completa que se fez carne com as dores de parto dos
profetas que clamaram, “Ele está a chegar; Ele está a chegar; Ele está a chegar.” Agora,
mas ela esteve sem profeta durante quatrocentos anos de acordo com a história e com a
Escritura - de Malaquias até João. Tinham apenas teólogos, sacerdotes, pastores. Agora
aqui podemos imaginar, sem isso, em que condição podre devia estar o sistema dela.
Quatrocentos anos sem uma mensagem directa com o “Assim diz o Senhor” de Deus!
Assim os sacerdotes, profetas e assim por diante tinham-na levado a uma confusão
total. Estava podre.

45 Então João,  o Elias prometido de Malaquias 3 -  não Malaquias 4,  Malaquias 3,
porque Jesus disse a mesma coisa em Mateus capítulo 11 quando o olho de águia de
João se focou (como creio que “As Eras Primitivas” por Pemberton expressam), e ele
disse, “Ide perguntar-Lhe se é Ele, ou se esperamos outro?” Vê? E Ele disse… Jesus,
depois de enviar os seus discípulos, depois de lhes dizer para ficarem na reunião e
verem o que acontece e “Ide mostrar a João estas coisas, e bem-aventurado aquele que
não se ofende…” Ele voltou-se e olhou para os Seus discípulos e para as pessoas a quem
estava a falar. Ele disse, “Que saistes a ver quando fostes ver a João?” Ele disse, “Fostes
ver um homem vestido com vestes delicadas?” E Ele disse, “Eu vos digo, esses são os
que estão nos palácios dos reis.” Ele disse, “Fostes ver uma cana agitada pelo vento?”

Por outras palavras a cada pequena questão ele era agitado por ela. “Digo-te, se
vieres e te juntares ao nosso grupo podemos dar-te um salário melhor” - João não! “Se
apenas não pregares contra e isto e contra aquilo, bem podes juntar-te ao nosso grupo”
- João não.

Disse, “Então o que saistes a ver? Um profeta? Eu vos digo, mais que um profeta.
Porque  se  o  podeis  receber,  este  é  aquele  de  quem foi  dito  pelo  profeta  dizendo,
«Enviarei o meu mensageiro diante da minha face a preparar o caminho.»” É Malaquias
3:1; não Malaquias 4. É diferente… Porque nessa vinda de Elias, o mundo será queimado
imediatamente e os justo pisarão as cinzas dos ímpios.

46 Agora note, a sua mensagem nunca os despertou muito do sono eclesiástico. Eles
disseram apenas,  “Há um maluco ali;  passem ao lado.  Chama-se a  ele  mesmo de
maluco. A tentar afogar as pessoas ali na água.” Vê? “Ora, não há nada naquele velho
homem. Ora, ele não tem o tipo de roupa certo. Tem uma pele de ovelha envolvida nele.
Ora,  ele  é  muito  pobre.  Ora,  de  que  seminário  veio  ele;  qual  é  o  cartão  de
companheirismo? Nem sequer vamos cooperar nas reuniões dele. Vamos apenas deixá-
lo ficar ali e morrer à fome,” veja. O mundo não mudou muito; nem mudaram os seus
sistemas. “Mas vamos deixá-lo ficar ali. Ele não tem nada…”

Sabe por que não tinha? Lembre-se, o seu pai era sacerdote. Mas por que é que ele
não seguiu a linha do seu pai,  o que era costume fazerem os filhos naqueles dias?
Porque ele tinha algo também - uma mensagem maior.  Ele ia introduzir  o Messias,
porque o Espírito Santo tinha dito isso. Esse pequeno remanescente que tinha sido
trazido pela mensagem de Gabriel ali sabia que seria assim. Por isso é-nos dito que com
nove anos de idade ele foi para o deserto depois de perder o seu pai e a sua mãe, ele foi
para o deserto porque tinha de ouvir  exactamente,  porque naquele grande edifício
teológico ali eles teriam dito, “Agora, sei que deves ser aquele que anuncia o Messias.
Isaías disse que tu estavas a chegar, por isso vais ser essa voz. Agora, não achas que o
Irmão Jones aqui encaixa perfeitamente?” E ele teria sido facilmente persuadido. Mas
ele  nunca  aprendeu  nada  dos  seus  sistemas.  A  sua  mensagem  era  demasiado
importante. Ele foi para o deserto para ficar.

47 Note, a sua mensagem não era como a dos teólogos. Ele usava tipos. Disse, “Oh
geração de víboras” - a chamar àqueles clérigos víboras. Uma das coisas más que ele
viu no deserto (uma das coisas furtivas) eram as cobras. E ele pensou, “É a melhor
comparação que conheço.” Ele disse, “Vós geração de víboras. Quem vos avisou da ira
futura? Não comecem a dizer, «Pertencemos a isto e àquilo,» porque Deus é capaz de
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até destas pedras levantar filhos a Abraão!” Estas pedras - o que ele tinha encontrado
no deserto e na margem do rio.

Também, “O machado (o que ele usava no deserto) está posto à raíz da árvore” - o
que ele via no deserto. “Toda a árvore que não der bom fruto [ele sabia onde ia buscar a
sua lenha, veja] é cortada e lançada no fogo” - fazia lenha daí. Veja, a sua mensagem
não era de um clérigo. Era segundo a natureza no deserto, mas ele tinha a mensagem
para anunciar e tinha a fé na sua mensagem para dizer, “Essa vinda do Messias está tão
perto que Ele está aqui no vosso meio agora. Eu vos digo, há um no vosso meio que vós
não conheceis;  cujos  sapatos  não sou digno de  carregar.  Ele  vos  baptizará  com o
Espírito Santo e com fogo!”

“Quem é, João?”

“Não sei.”

48 Mas um dia vem um jovem até ao rio, um homem de aparência normal, tal como…
O velho João Baptista estava ali,  o velho profeta abençoado e olhou para o Jordão,
disse, “Eis, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!”

“Como é que O conheces, João?”

Aquele que no deserto me disse para ir baptizar com água disse, «Sobre aquele a
quem vires o Espírito descer, esse é o que baptizará com o Espírito Santo.»“

A sua mensagem não podia vir de um ponto de vista teológico ou de algum sistema
de credo feito pelo homem. Tinha de vir directamente de Deus!

Ora, a sua mensagem não os perturbou muito. Eles pensaram, “Ah, ele disse que
viu aquilo; duvido muito. Eu não vi nada. Olhei toda a minha… Não consegui ver nada,”
disseram os sacerdotes e os outros. Mas ele viu e sabemos agora que ele viu. Claro que
viu. Mas reparou no que resultou? Nunca os despertou do seu sono; eles continuaram,
cortaram-lhe a cabeça na mesma.

49 Mas nunca os despertou, mas chegou ao remanescente - os que tinham a vida
neles e alguns deles que estavam à espera da vinda do Senhor.

E Ana no templo, cega, uma profetiza que servia ao Senhor pela oração e então um
dia quando ela estava no Espírito… E Simeão tinha profetizado e disse (um idoso) - ele
disse, “O Espírito Santo disse-me que eu não verei a morte até que veja o Cristo do
Senhor.”

“Bem,” alguns dos sacerdotes, sabe, disseram, “pobre coitado. Está um pouco fora
de si, sabe. Ora, ele já está com um pé na cova agora e o outro para lá caminha. Ora,
deixem-no em paz. Ele tem sido um homem honrado, mas está um pouco…” Mas veja, o
que tinha ele? Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo.

É a mesma coisa que vos é revelado nesta tarde. O Espírito Santo trouxe-vos aqui
por  alguma razão.  Para  alguns… o Espírito  Santo… Olhem para estes  sacerdotes  e
clérigos aqui da Metodista, Baptista, Católica e tudo. Foram movidos pelo Espírito Santo.
A hora chegou, por isso o Espírito Santo moveu-se sobre eles e têm estado à espera
disso, famintos.

Depois só num…

50 Um dia  -  sabe,  não  tinham televisão  (graças  a  Deus)  naquele  dia  -  por  isso
estavam na colina da Judeia. Houve um bebé que nasceu, apareceu uma estrela e assim
por diante. Mas passado oito dias a mãe trouxe o bebé, envolvido em panos. Disseram-
me que eram panos, que era… Não tinham nada para vestir. Era um pequeno remendo
de um jugo de um bezerro, foi-me dito, que era este pano. Vem aqui José e os outros a
vir com este bebé.

Eu imagino que as mães se puseram à distância com os seus bebés com peças
costuradas e tudo. Diziam, “Olha ali,  vês. Vês, ali  está ela. Vês, ela estava grávida
daquele homem e aqui vem ela, afastem-se dela. Mantenham distância.” Eles ainda
pensam a mesma coisa!

Mas Maria, com aquele bebé nos seus braços, não fazia qualquer diferença o que
elas pensavam. Ela sabia de quem era aquele Filho!

51 E assim faz todo o crente que aceita a Palavra de Deus no seu coração! Não me
importa o que digam os sistemas, você sabe o que é! É a promessa de Deus - foi-lhe
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revelado pelo Espírito Santo quando o poder Dele fez sombra sobre si. Você sabe onde
está.

Nenhum homem tem o direito de pregar o evangelho até que se tenha encontrado
com Deus lá no deserto nessa sarça ardente, onde não há nenhum sistema eclesiástico
no mundo que o possa demover por explicação. Você esteve lá; aconteceu consigo! Não
me importa o que digam os sistemas. Você é uma testemunha disso! Aleluia! Sinto-me
como aquele  velho homem de cor  de que estava a falar  -  “Não tenho espaço aqui
agora!”  Sinto-me muito  religioso nesta  altura,  quando acho que está  certo  -  Deus
revelado a si!

52 Simeão tinha a promessa, sentado no seu estudo naquela manhã. Oh, acho que
deviam ter sido trazidas várias centenas de bebés todas as manhãs - cerca de dois
milhões e meio de Judeus no país e estes bebés vinham e muitos nasciam; aos oito dias
a mãe tinha de vir dar a oferta para a purificação. Agora aqui vem Simeão, sentado ali,
sabe, talvez a ler o pergaminho de Isaías; não sei. Mas de repente…

Agora se o Espírito Santo lhe fez uma promessa, o Espírito Santo tem de cumprir
essa promessa - se é realmente Deus. Se um homem vem e diz certa coisa, Deus não
apoia isso, não é Escritura para começar; esqueça. E se ele diz que é e Deus continua a
não apoiar,  continua errado porque Deus interpreta a Sua mensagem. Ele é o Seu
próprio intérprete. O que Ele diz acontece e depois Deus disse para O ouvir porque é a
verdade. Isso é apenas senso comum. Se Ele diz que acontece e acontece, está dito.
Deve ser sempre a verdade porque Deus não diz mentiras.

53 E  assim  então  aqui  está  Simeão  sentado  ali  a  sofrer  perseguição.  Ele  era  o
remanescente. Ele ouviu João. E o pequeno remanescente daquele dia… E aqui está ele
ali sentado a ouvir este pergaminho, sabendo… Quero dizer, sabendo que João viria
porque fazia parte do remanescente; a Palavra foi-lhe revelada. E de repente, quando
aquele bebé chegou ao templo (então era dever do Espírito Santo revelar que estava ali)
… Assim ele moveu-se pelo Espírito, saiu da pequena sala de estudo, até à entrada,
chegou àquela fila de mulheres, a passar por aquela fila de mulheres, até que chegou
onde estava este bebé de onde todas se afastavam, pegou no bebé nos braços, disse,
“Senhor,  deixa  o  Teu  servo  partir  em  paz  porque  já  os  meus  olhos  viram  a  Tua
salvação.”

E naquela altura, outro dos eleitos naquele dia era Ana, uma profetiza. Ela estava
sentada ali, cega, a um canto - levantou-se cega. Aqui vem ela, guiada pelo Espírito,
entre todas as mulheres e as pessoas a entrar e a sair do templo, até que chegou onde
estava a criança Cristo. Se o Espírito Santo pôde guiar uma mulher cega até Ele, o que
dizer de um grupo Pentecostal que se espera que tenha vista! Não vou avançar mais;
vocês sabem o resto.

Note, oh bem, como aquela igreja devia estar numa confusão terrível novamente!
Claro que devia estar naquele dia. Mas agitou o pequeno remanescente, como eu disse.

54 Agora  vamos  ser  honestos.  Se  vemos  essa  igreja  nessa  condição  hoje,  não
chegamos a essa altura novamente? Agora, olhe para as coisas prometidas na Bíblia que
estariam a acontecer na igreja nesta altura. Vemos o que se está a passar no mundo e
vemos que está no final. Agora vamos olhar para a igreja.

Ela (a igreja) teve dores de parto com Lutero. Agora, sabemos que há sete eras da
igreja e sete mensageiros às eras da igreja de acordo com Apocalipse. Agora quando
Lutero teve de surgir, certamente que lançou a igreja em dores de parto, mas gerou um
Lutero. Está certo.

Depois disso, ficou com problemas novamente, por isso gerou um Wesley. Está
certo.  Avançou  e  gerou  um Pentecostes.  Cada  um deles  (os  mensageiros  da  era)
agitaram a Palavra, a mensagem da era deles, a mensagem de acordo com a Bíblia. Eu
tenho isso,  está a  chegar  um livro sobre isso -  o  comentário  dos primeiros quatro
capítulos de Apocalipse. Leiam mal esteja impresso e prova sem sombra de dúvida qual
era  a  mensagem  de  Lutero  -  justificação.  Santificação  é  o  processo  seguinte  no
nascimento natural e depois vêm os Pentecostais. Exactamente.

55 Agora note, cada era agitou a igreja e deu-lhe dores de parto. Mas o que fizeram
eles? Depois de virem as dores de parto, em vez continuarem com a Palavra, juntaram
um grupo de homens como a primeira fez. Exactamente. Logo após a agitação dos
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apóstolos, então vemo-la a desviar-se novamente. Depois vemos que vieram muitos
outros,  Agabus  e  muitos  dos  grandes  reformadores  lá  no  princípio.  Cada era  teve
(enquanto estuda o Concílio Pré-Nicéia, os Pais de Nicéia e tudo, vê tudo ali) - cada era
foi agitada sempre que um mensageiro surgiu com o “Assim diz o Senhor.”

Agora, ela está na pior condição que, de acordo com a Escritura, que já esteve.
Estamos na era da igreja de Laodicéia, uma era da igreja rica mas cega que não o sabe!
Não houve lugar nenhum na Bíblia em que Cristo tenho sido colocado fora da igreja a
não ser na era de Laodicéia. Ela está na pior era; está na maior podridão de sempre.
Disse… Eu disse, “Como de nada temos falta e não sabes que és nua e miserável, cega,
pobre e não o sabes.” Sim, senhor. Disse, “Aconselho-te, que de mim compres colírio
para que possa abrir-te os olhos.” E irá certamente… O colírio de Deus irá certamente
trazer luz à igreja se quiser abrir os seus olhos para o que Deus tem dito.

56 Note agora rapidamente. Agora, ela está nesse estado sem sombra de dúvida que
estamos na era da igreja de Laodicéia. Agora, o mensageiro dela está prometido em
Malaquias no capítulo 4. Está prometido que ele fará isso e a mensagem vem trazer de
volta a Palavra - trazer o povo de volta à Palavra. O nascimento será… Ela estará pronta
a receber um novo nascimento de acordo com Malaquias 4.

No mundo da igreja hoje, há dois sistemas a operar. Agora ouçam atentamente.
Agora, quero ver se vão dizer “Amém” a isto. Há dois sistemas a operar no mundo da
igreja hoje (vou dizer directamente e depois tenho por terminado). Todos sabemos que -
que é a Palavra de Deus e o sistema denominacional. Aí estão os dois sistemas em
operação. Tal como eles - Jacob e Esaú - um segundo o Espírito, o outro segundo a
carne. E o que é isso? Esaú e Jacob estavam a lutar no ventre da mãe até à altura em
que nasceram. Tal como os denominacionais e a Palavra a lutar um contra o outro.
Lutam desde que Lutero trouxe a primeira reforma. Espero que seja suficientemente
simples para entenderem. Vêem?

Estes homens, se pegarem nisto e avançarem, conseguem dar mais sentido a isto.
Veja,  para  chegar  a  um lugar… Quero apenas colocar  esta  semente,  espero  que a
tragam à vida.

Note.

57 Veja, foi sempre assim. É por isso que ela tem dores de parto, porque há uma luta
nela! Há um Esaú - um homem do mundo, muito religioso; e oh, ele está bem - bom
rapaz, limpo, moral  que eu saiba, mas não sabe nada acerca dessa primogenitura!
Nasceu assim; foi formado assim. E Jacob, não me importa o que ele seja, ele quer essa
primogenitura! Ele é o espiritual! E esses dois hoje estão no ventre da igreja.

Há um grande sistema a tentar formar-se chamado o Concílio Mundial de Igrejas. E
está a surgir do ventre da igreja dois filhos. Apontem as minhas palavras! A Palavra
deve dar à luz a igreja noiva Palavra. A igreja tem de gerar dela uma noiva para Cristo.
Os que dormem de todas as eras vão formar essa noiva que saiu da Palavra por que eles
saíram. Como dos seus pés até à sua cabeça. Fica maior e mais tem que ter e assim por
diante.  Como o corpo cresce,  o  corpo de Cristo  cresce  da mesma forma.  E  depois
finalmente a cabeça virá - a cabeça virá.

Agora, se notarmos, porque está tudo ligado à cabeça, a cabeça faz a viragem,
puxa.

58 Mas estes sistemas não vão crescer daí, porque é um sistema e não pode gerar…
um cardo não pode produzir um punhado de trigo. Mas estão os dois no mesmo campo,
regados  pela  mesma água e  pela  mesma luz  do  sol!  Um é  a  Palavra;  um não é  a
Palavra. Os dois lutam; estão a lutar desde a primeira reforma e ainda estão a lutar.

Agora, não tenho de avançar mais aí, pois não? Certamente que sabem do que
estou a falar. Aí está. Aí está o seu sistema - “Em que sistema é que você está?”

Imagine agora. Se vivesse lá nesses dias debaixo do discurso dos profetas de Deus
e a Palavra a surgir, de que lado queria estar lá? Bem hoje tem a mesma escolha. Ela
está prestes a gerar a perfeita Palavra lá e a Palavra está a vir para a noiva Palavra.
Como uma mulher faz parte de um homem (tomada dele) assim a igreja terá de ser
uma igreja que permanece na Palavra - toda a palavra da Bíblia! Não sistemas, dogmas,
ou nada que seja acrescentado; terá de ser uma Palavra não adulterada, virgem e pura!
Certo!
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E nos dias da luz de Lutero quando a igreja se separou, Lutero… Claro que entrou
em dores. Mas ele surgiu com “O justo viverá pela fé! Isto não é a comunhão.”

Agora descobrimos que lá nos dias de John Wesley ela teve dores novamente mas
houve um Wesley que nasceu! Mas que fez ele? Voltou para trás como a mãe.

Então lá nos dias dos Pentecostais os vossos pais e as vossas mães saíram dessa
coisa e odiaram-na! Eles saíram à rua, a sua mãe sem meias, a bater numa velha lata e
a falar do baptismo do Espírito Santo - uma velha guitarra. Eles permaneciam na beira
da estrada - passavam toda a noite na prisão! E nós somos tão formais e voltamos a
uma organização e fez de nós o mesmo lodo (eles puxaram os filhos para lá) de onde
eles saíram! Eles estariam a virar-se no túmulo! Teriam vergonha de vocês. Eu sei que é
duro mas é a verdade.

59 Você diz, “Eu pensei que você amava as pessoas.” Se o amor não for correctivo,
então como consegue produzir amor? O amor é correctivo e eu amo o mundo. Eu tenho
zelo pela igreja de Deus. E ao ver estes sistemas que estão a prender isto em dogmas
que  estão  podres  e  Deus  a  declarar  que  a  Sua  Palavra  é  a  verdade  e  no  entanto
mantêm-se nisso! Amém! É verdade. Você sabe que é verdade, irmão, irmã. É apenas
um… É uma forma simples de o dizer. Não é uma análise do Grego e assim, mas é uma
análise e demonstração de senso comum. Claro que consegue entender. Dois e dois são
quatro, veja. Agora, sabemos que é verdade.

Agora, a Palavra deve produzir a noiva.

60 Mas o velho sistema tem de manter o seu tipo; tem de produzir  um Esaú que
vendeu a sua primogenitura.

Aqui vem; sinto! Espero que não achem que sou maluco, mas se sou, deixem-me.
Sinto-me bem desta forma. Sou melhor desta forma do que era da outra forma. Posso
ser maluco para o mundo, mas sei onde estou. Sei onde estou.

Veja,  vai  gerar um bebé morto,  um sistema eclesiástico que vai  unir  todas as
denominações para produzir um Esaú que odeia Jacob! Amém. Espero que vejam isto.
Nasce morto, denominação morta - todos juntos.

Oh, crentes na Palavra, submetam-se à minha mensagem! Ouçam-me - não à
minha mensagem mas à mensagem Dele que Ele declara firmemente que é a verdade.
Têm de escolher de algum lugar. Não podem permanecer na mesma situação depois
disto. Têm de fazer a vossa escolha.

61 Lembram-se  no  outro  dia  lá  em Westward  Ho  (naquela  manhã  em que  todos
tiveram o pequeno-almoço) como o Senhor me deixou mostrar-vos que o trigo - como
surgiu por Lutero, por Wesley e as borlas e assim por diante, os pequenos rebentos de
cada igreja representada num talo de milho e depois foi até esse trigo assim e ali estava
aquela pequena palha - parecia exactamente como o verdadeiro grão de trigo. Quando
vai e olha, se não conhecer o seu trigo, vai dizer, “Você tem trigo ali” - mas é apenas a
palha. E depois abre aquela palha, não há trigo nenhum ali. Lá há um pequeno rebento
de vida a surgir. Pegue nuns óculos e olhe para isso. E quando o Pentecostes surgiu
primeiro,  era tão aproximado, Jesus disse em Mateus 24:24, enganaria o eleito se
possível fosse.

O que devia aquilo fazer? É um suporte para o grão. Está certo? Agora, a borla…
Olhe aqui, a folha não se parece com o grão que caiu, nem a borla se parece; mas é um
pouco mais parecido e a palha é muito mais parecida. Mas ainda não é o trigo. É o
transportador do trigo.

62 Não vê como estas mensagens vieram com dores de parto? Mas a vida saiu dali
para ir  para a mensagem seguinte.  A vida saiu da mensagem de Lutero para a de
Wesley,  da  mensagem  de  Wesley  para  a  mensagem  Pentecostal.  Agora  é  tempo
novamente - de deixar a palha. Que se passa? Aí está a natureza em toda a forma a
declarar que é verdade.

Agora vê porque…? Acham que sou maluco. Talvez seja (como disse), mas há algo
em mim; não consigo impedir.  Nunca o coloquei aí.  Nunca veio pela minha própria
escolha.  É  Deus!  E  Ele  confirma para  provar  que é  a  verdade -  para  fazer  disso  a
verdade. Não que tenha alguma coisa contra Lutero e Wesley, os Pentecostais ou os
Baptistas, ou quem quer que seja - nada contra ninguém; estou contra os sistemas
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porque a Palavra está contra eles!  -  não os homens! Olhe para estes sacerdotes e
clérigos sentados aqui hoje. Eles não estariam aqui se ouvissem o sistema, mas tiveram
em comum a audácia da Palavra de Deus para saírem e aceitarem! Aleluia! Significa
“glória ao nosso Deus.” Não o vai magoar. Amém! Significa “assim seja, eu creio.” Eu
creio e sei que é a verdade! Está confirmado que é a verdade! Um dia vão descobrir -
talvez demasiado tarde.

Agora, observe. Observe.

63 A Bíblia disse que a esposa Dele se preparou no final da era. Como é que ela se
preparou?... ao tornar-se esposa dele. E que tipo de roupa ela tinha vestida? A Sua
própria Palavra. Ela estava vestida na Sua justiça. É isso, vê? Visões.

Note. Para encerrar agora. Quero dizer isto, antes de encerrar. É o que me guiou a
dizer  isto.  Eu  tenho  o  “Assim  diz  o  Senhor.”  Se  um  homem  dissesse  isso  sem…
colocando o seu próprio pensamento, seria um hipócrita e devia ir para o inferno por
causa disso. Certo. Se ele tentasse levar um grupo de pessoas, boas pessoas assim e
enganá-las, ora seria um demónio em carne humana. Deus nunca o ia honrar. Acha que
Deus ia honrar um demónio ou um mentiroso? Nunca. Veja, passa-lhes ao lado e não
entendem, Ele chama o eleito.

64 Olhe para todos os profetas pela era - como Ele tomou o eleito. Veja, passando até
pela reforma, como a igreja Católica Romana queimou Joana d'Arc por ser uma bruxa.
Está certo. Mais tarde descobriram que não era; era uma santa. Claro que fizeram
penitência - desenterraram o corpo do padre e lançaram-no ao rio, sabe, mas isso não
resolve o assunto nos livros de Deus. Não!

Também chamaram isso a S. Patrício, veja, e ele é tanto como eu sou. Por isso,
notamos… Olhe para os seus filhos; olhe para o seu lugar; veja quantos mortos; veja na
martirologia e veja quantos foram mortos lá. Veja, não é assim. Mas a afirmação das
pessoas, não o faz assim; é o que Deus disse e prova que é verdade. Prova todas as
coisas. Firme-se no que é bom.

65 Agora, vimos aqui há alguns meses atrás, uma manhã eu estava a sair de casa e
veio uma visão. E eu desafiei a qualquer pessoa aqui que me conheça por todos estes
anos que diga se alguma vez que o Senhor me tenha dito “Assim diz o Senhor” se não
aconteceu. Quantos sabem que é verdade, levantem as mãos. Alguém pode dizer o
contrário? É verdade.

Não preste atenção ao mensageiro; olhe apenas para o que é a mensagem dele. É
isso. Não é aquilo. Não olhe para o pequeno careca (você sabe) porque é apenas um ser
humano, você sabe, e somos todos iguais. Mas veja o que está a acontecer. É isso que o
declara.

Fui tomado. Agora, eu sei que as pessoas dizem todo o tipo de coisas e sabemos
que muito disso não está correcto. Não posso responder pelo que qualquer homem diz.
Tenho de responder pelo que eu digo. E posso apenas dizer se é verdade ou não e eu
sou o que tem de ser responsável por isso, não o que mais alguém diga. Não posso
julgar ninguém. Não fui enviado para julgar, mas para pregar a mensagem.

66 Note,  eu ia ter  uma antevisão da igreja.  E fui  tomado por alguém que eu não
conseguia ver e fui colocado num sítio alto. E ouvi a música mais doce que já ouvi. E
olhei, a vir… e um grupo de senhoras de cerca de - pareciam ter, oh, uma idade perto
dos vinte (dezoito, vinte) e todas tinham o cabelo comprido e estavam vestidas com
vestidos diferentes (vestidos) e estavam a marchar de forma perfeita ao ritmo daquela
música. E passaram da minha esquerda nesta direcção e eu observei-as. E olhei depois
para ver quem estava a falar comigo, e não consegui ver ninguém.

Depois ouvi uma banda de rock and roll  a vir. E quando olhei para o meu lado
direito, a vir nesta direcção (a voltar), aqui vêm as igrejas do mundo. E algumas das…
cada uma levava a sua bandeira de onde vinham - algumas das coisas mais sujas que já
vi na minha vida. E quando a igreja Americana surgiu, era a mais terrível que já vi! O
Pai celestial é meu juíz. Tinham estas saias cinzentas (como uma destas raparigas de
bar) sem parte de trás aqui, a segurar naquilo como um pedaço de papel acinzentado e
como a dançar hula - pintura, cabelo curto, a fumar cigarros e a abanar-se enquanto
avançavam ao ritmo do rock and roll.

E eu disse, “É essa a igreja dos Estados Unidos?”
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E a voz disse, “Sim, é.”

67 E quando elas passaram, tinham de segurar assim e pôr o papel por trás delas
quando passavam.

Eu comecei a chorar. Pensei, “Em todo o meu trabalho e tudo o que fiz e tudo o que
nós ministros trabalhamos juntos…” E irmãos, não sei se acreditam nestas visões, mas é
verdade para mim; sempre se prova que é verdade. Quando vi isso e sabendo o que se
estava a passar, o meu coração quase que se desfazia dentro de mim. “Que fiz eu?
Como falhei? Eu permaneci correctamente com essa Palavra, Senhor, e como é que eu
podia ter feito…?” Pensei, “Como me podias dar uma visão há não muito tempo e ver-
me ali?” E eu disse, “Bem, eles terão de ser julgados?”

E Ele disse, “O grupo de Paulo, também.”

Eu disse, “Eu preguei a mesma Palavra que ele (os Homens de Negócios Cristãos
tiveram um artigo sobre isso). E eu disse, ”Porquê? Por que é que seria assim?“ E vi
aquele grupo de prostitutas a passar assim - todas vestidas assim e chamavam a igreja
de Miss Estados Unidos da América. Estava quase a desmaiar.

68 Então ouvi directamente aquela música mesmo doce a voltar novamente e aqui
vem aquela pequena noiva a passar novamente. Ele disse, “É isto que surge apesar de
tudo.”  E  quando ela  passou,  era  exactamente  como a  que  estava  no  princípio  -  a
caminhar ao ritmo da música da Palavra de Deus, a marchar. E quando vi, fiquei ali com
as mãos levantadas a chorar assim. Quando vim a mim, estava de pé no meu alpendre
ali fora a olhar para o campo.

O quê? Ela tem de ser a mesma noiva, do mesmo tipo, edificada com o mesmo tipo
de material como estava no princípio.

Agora leia Malaquias 4 e veja se não devemos ter uma mensagem nos últimos dias
que converta os corações dos filhos de volta aos pais - de volta à mensagem Pentecostal
original palavra a palavra. Irmãos, estamos aqui!

Agora,  esta  igreja  deve  receber  um  sinal.  E  o  último  sinal,  vemos  aqui  na
Escritura… veja, agora. Veja, as grandes dores de parto foram nesta era de Laodicéia.
Nasceu em… A igreja nasceu de novo.

69 Nunca  mais  irá  haver  outra  organização.  Todos  sabem que  sempre  que  uma
mensagem surgiu… Perguntem a estes historiadores. Depois que uma mensagem surgiu,
veio uma organização daí. Oh, Alexander Campbell, tudo o resto, Martinho Lutero e tudo
- fizeram daí uma organização. E normalmente uma mensagem só dura durante três
anos - um reavivamento. Isto dura há quinze anos e não há nenhuma organização que
surja daqui. Porquê? A palha foi a última. Estamos no fim.

Vê as  dores  de parto?  Vê qual  é  a  questão? Só surgirá  um remanescente.  Só
surgirá um remanescente. E é por isso que estou a clamar e a forçar e a esforçar-me e a
pôr de lado todos os benefícios dos homens na terra para encontrar benefício com Deus
e apenas me mover na Sua Palavra.

Ela está em dores. É essa a questão. Ela vai dar à luz. Deve tomar uma decisão. A
escritura está na parede. Vemos que a terra está prestes a ir. Está certo. E vemos a
igreja; está tão podre, ela está prestes a ir. E as dores de parto estão por todo o lado -
tanto no mundo como na igreja. E tem de nascer um novo mundo e uma nova igreja
para ir para lá para o milénio. Sabemos isso.

70 Veja. Deus dá-lhe (E ouça isto atentamente agora. Estou a encerrar.) o último sinal
dela, a última mensagem dela, o último sinal dela. O último sinal dela é que ela tem de
chegar às condições em que estava no princípio. O mundo, a igreja… Veja como era no
princípio, todos aqueles anos sem - de Malaquias até Jesus. Veja todos os anos agora,
veja lá atrás, com a corrupção que entrou. Veja a terra, como estava em cada altura -
como nos dias de Noé, assim por diante. Tem de estar na mesma espécie de tipo e
vemos isso. “Como foi nos dias de Noé…” vemos todas estas coisas no modelo.

71 Então temos um último sinal.

Em Lucas no capítulo  17,  no versículo  28,  Jesus disse,  “Como foi  nos  dias  de
Sodoma, assim será na vinda do Filho do homem.” Porque, “Como foi em Sodoma…” Vê?

Agora,  Jesus leu esta mesma Bíblia  -  o mesmo Génesis  que nós lemos.  Agora
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atentamente, não perca isto! A mesma Bíblia que nós lemos, Jesus leu. E Ele disse à Sua
igreja,  “Olhem e vejam quando os dias de Sodoma voltarem novamente -  pessoas
pervertidas, homens a perder o seu costume natural… Vejam os homossexuais como
aumentam por todo o mundo hoje. Nos jornais há pouco tempo… Tem de vir ao meu
escritório e ler cartas de mães acerca dos seus filhos. E os homossexuais aumentam,
acho que é vinte ou trinta por cento na Califórnia só no ano passado. Um grupo grande
até de pessoas governamentais já se provou que são homossexuais. Vocês homens do
governo sabem isso. Em revistas - eu leio isso. E em coisas diferentes que acontecem,
se você… [Alguém na congregação dá uma mensagem em línguas e a interpretação.]

72 Se eu tenho o correcto entendimento da Escritura, isso é exactamente o que Deus
disse que aconteceria. “Que aquele que fala em línguas ore também para que possa
interpretar.” É verdade, eu disse-vos a verdade, então Deus está aqui a confirmá-lo. É a
verdade - é a verdade.

Agora observe. Qual foi essa última mensagem que Jesus disse? “Como foi nos dias
de Sodoma.” Agora observe. Antes de o mundo Gentio ser queimado - o fogo. Agora,
tente entender. O que aconteceu? Houve um grupo de pessoas, membros mornos de
igreja como Ló e o seu grupo, lá em Sodoma. Havia outro homem que já tinha saído de
lá. Nem estava lá para começar. Era Abraão, aquele que tinha uma promessa de um
filho a chegar. Entendem? Digam, “Amém.” Tudo bem.

E agora antes que o clímax da destruição chegasse, Deus apareceu a Abraão de
muitas formas. Mas desta vez Ele apareceu como um homem. Ele era um homem. E ele
chegou a Deus…

Agora você diz, “Não era um homem; era Deus no homem.” Abraão chamou-O
Elohim! Era um homem.

E veja. Ele sentou-se de costas para a tenda e disse, “Onde está Sara, tua mulher?”

Ele disse, “Está na tenda atrás de Ti.”

Disse,  “Eu te  visitarei  de acordo com o teu tempo de vida,  porque te  fiz  uma
promessa.” E Sara riu. E Ele disse, “Por que riu Sara?” Vê?

73 Agora é isso que está a acontecer neste dia. Só para mostrar o último sinal que
Abraão viu… o grupo eleito retirado de Sodoma. (Agora não percam esta parábola por
nada!) O grupo que foi tirado, não estava em Sodoma para começar. Mas dois anjos
foram a Sodoma e quando lá chegaram, vemos Ló e ele encontrou-o numa condição de
apostasia - todos homossexuais e pervertidos; você conhece a história. Mas houve um
que permaneceu com Abraão - foi Elohim. Eles pregaram a Palavra lá - ao pregar a
Palavra, atingiu-os de cegueira - e não conseguiram encontrar a porta. É o que se passa
hoje. Mas Aquele que estava com o grupo que foi retirado operou um milagre perante
Abraão para mostrar quem Ele era e que estava com Abraão.

Ele disse, “Por que riu Sara [em relação a este bebé]?” E Sara veio e disse que não
rira. Ele disse, “Mas riste.” E Ele tê-la-ia matado ali mesmo se ela não fosse parte de
Abraão. Assim Deus nos ia matar se não fôssemos parte de Cristo. A misericórdia de
Cristo une-nos - cépticos e pervertidos na Palavra.

74 Mas note. Note o que aconteceu. Jesus voltou-se agora e disse, “Como foi nos dias
de Ló, assim será no tempo do fim quando o Filho do homem se começar a revelar.” Vê?

Filho do homem na Bíblia é sempre um profeta. Veja, Ele vem no nome de três
filhos: Filho do homem, Filho de Deus, Filho de David, veja. E Ele pronunciou o Seu
nome Filho do homem porque essa foi a obra que Ele fez - de um profeta, com visões. E
Ele disse, “Nos dias como foi em Noé… quando o Filho do homem Se começa a revelar,
esse será o tempo do fim.”

75 Agora,  vamos  pensar  um  minuto.  O  mundo  nunca  teve  um  mensageiro  pelo
mundo… Tivemos Finney, Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, assim por diante -
mensageiros por todo o mundo, para a igreja nestas dores de parto. Mas nunca tivemos
um homem que surgisse com uma mensagem internacional até este dia com o seu
nome terminado em h-a-m, A-b-r-a-h-a-m [Abraão em língua inglesa], que são seis
letras - A-b-r-a-h-a-m são sete letras. Temos um hoje chamado G-r-a-h-a-m - seis
letras e seis é o número do mundo, o dia da criação. Quando é que o mundo já teve um
homem agora, a pregar no cosmos (lá no mundo) ali a chamar o povo, “Arrependam-se!
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Arrependam-se! Pereçam ou saiam disso!” até esta era. G-r-a-h-a-m. Veja o que ele
está  a  fazer  -  a  pregar  a  Palavra,  a  cegar  os  estranhos,  a  chamar,  “Saiam”  -  um
mensageiro  de  Deus.  Jesus  disse  que  aconteceria  quando  o  Filho  do  homem  Se
revelasse. Agora onde está isso? Lá nas ordens da igreja, no mundo. E começaram a
odiar o homem por isso.

76 Mas lembre-se, havia um grupo também que era um grupo espiritual - o grupo de
Jacob, não o grupo de Esaú; há um grupo de Jacob que estava à procura do filho que
não estava nessa Babilónia. E eles receberam um mensageiro. Entendem? Abraão - A-b-
r-a-h-a-m  [Abraão  em  língua  inglesa].  Eles  receberam  um  mensageiro  e  esse
mensageiro… O que foi a coisa maior, mais espantosa que Ele fez para mostrar que eles
estavam no tempo do fim? Ele discerniu os pensamentos que estavam na mente de
Sara. E Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, a mostrar que o Espírito de Deus
voltaria a esse pequeno grupo eleito no tempo do fim e Se revelaria da mesma maneira.

Dores de parto. Oh, irmão, por favor tente entender.  Tente mesmo. Abram os
vossos corações por um minuto. Olhem para Cristo. Esse mesmo Deus está aqui mesmo
agora. Esse mesmo; Ele prometeu estas coisas. E se Ele prometeu, certamente que é
capaz de as fazer.  Vamos inclinar  as nossas cabeças por um momento.  Quero que
pensem seriamente.

77 Pai, está nas Tuas mãos agora, eu fiz tudo o que posso. Eu oro para que Tu ajudes
as pessoas a entender. A semente foi plantada; derrama a água do Espírito sobre ela,
Senhor, e rega-a para a Tua glória. Se eu cometi um erro, Senhor, não tive intenção. Eu
oro, Deus, que tu interpretes correctamente nos corações deles para que possam ver e
entender. Concede, Senhor em nome de Jesus eu oro. Amém.

O Senhor  vos  abençoe.  Eu  gosto  muito  de  vocês.  Este  Deus  que  pregou esta
Palavra, este Deus que é responsável por esta Palavra - eu sou apenas responsável por
a falar; Ele é que tem de a vivificar. Esse mesmo Deus está aqui.

Agora quantos aí têm uma necessidade, levantem a mão. Ele prometeu fazer estas
coisas  nos  últimos  dias?  Agora,  olhem  para  mim.  Agora,  tal  como  Pedro  e  João
disseram, “Olha para nós.” Vejam, ele disse-lhe. Agora olhem nesta direcção. Agora, por
favor não andem de um lado para o outro. Isto é muito… estou a tentar de todo o meu
coração  dentro  de  mim ser  realmente  reverente.  Vejam,  cada  um de  vocês  é  um
espírito;  quando  vocês  se  movem… claro  que  são  uma  unidade  e  estou  a  tentar
encontrar fé nas pessoas.

Uma mulher passou e tocou na Sua veste e saiu e sentou-se. Jesus disse-lhe quais
eram os problemas dela e ela foi curada. E agora Ele prometeu fazer isso novamente, o
Filho do homem Se revelaria como em Sodoma. O mundo está nessa condição. A igreja
está nessa condição. Agora, Deus manteve a Sua Palavra? Vejam se manteve ou não.
Oh, tivemos sinais, saltar, falar em línguas, profecia, assim por diante - mas esperem;
há outro sinal.  Oh, temos muitas imitações carnais.  Isso faz com que o verdadeiro
brilhe. Qualquer dólar falso devia fazer com que o verdadeiro brilhe.

78 Agora, orem e creiam. Desafio-vos a fazer isso. Olhem e creiam no que vos disse.
Quantos crêem que isto é verdade? Claro, quem quer que seja; onde quer que esteja.
Todos aqui,  tanto quanto sei,  são completos estranhos excepto Bill  Dauch e a sua
esposa sentados ali que eu saiba. Acho que conheço este pregador aqui da Alemanha,
sentado aí, Irmão… e duas ou três pessoas sentadas ali. Uma pessoa lá na audiência,
olhe - lá atrás. Desafio-o a crer que o que eu disse é verdade!

E quando aquele anjo do Senhor desceu sobre o rio lá há trinta e três anos atrás e
fez esta observação? Como é que eu sabia, quando o meu próprio pastor Baptista me
expulsou da igreja. Disse, “Tiveste um pesadelo, Billy.”

Eu disse, “Não foi um pesadelo, Dr. Davis. Se é assim que você… a atitude que
toma, é melhor também tirar o meu cartão de companheirismo.” Eu sabia que ia haver
alguém em algum lugar  que  ia  crer;  Deus  não  ia  enviar  uma mensagem sem que
houvesse alguém para a receber. Oh claro, quando eu ia orar pelos enfermos, estava
muito bem. Mas quando eu começo a dizer-lhes a verdade da Palavra então é diferente.

Deviam saber que toda a mensagem foi sempre assim.

79 Jesus era maravilhoso quando entrava na igreja e curava as pessoas e tudo, mas
quando Ele se sentou um dia e disse, “Eu e o meu Pai somos um,” oh, acabou. “A não
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ser que comam a carne do Filho do homem e bebam o seu sangue, não tendes vida.”
Vejam, Ele não explicou. Ele queria ver quem ia ficar com Ele. Certo. O que acha que
uma audiência com médicos e assim disse, “Esse homem é um… ora, é um vampiro.
Comer a carne dele e beber o seu sangue!” Ele nunca explicou; nunca explicou. Mas no
entanto essa Palavra estava a segurar aqueles apóstolos. Eles não se importavam se
não entendiam; eles criam de qualquer forma. Eles sabiam porque tinham visto as obras
de Deus e sabiam que eram de Deus. Ele disse, “São elas que testificam de mim.”

80 Está  uma mulher  sentada  aqui,  tem a  sua  mão  levantada.  Agora,  podem-me
chamar fanático se quiserem mas essa mesma coluna de fogo que guiou os filhos de
Israel pelo deserto está sobre essa mulher.

Agora lembrem-se, Jesus disse, “Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós
me vereis. Eu vim de Deus; vou para Deus.” Depois da Sua morte, sepultamento, Ele
disse aos Judeus, Ele disse, “Eu…” Ele era aquela rocha que estava no deserto. Ele era
aquela coluna de fogo. “EU SOU O QUE SOU.” Quem era EU SOU? Essa coluna de fogo
naquela sarça ardente. Está certo? E se fez carne e habitou entre nós. Ele disse, “Eu vim
de Deus e volto para Deus” - para voltar na forma do Espírito Santo. E aqui está Ele
connosco hoje. Fotografias científicas tiradas. Aqui está Ele para provar mais do que
qualquer fotografia científica, ou qualquer coisa; Ele está aqui para o provar, porque é
Ele. “Eu o Filho do homem serei revelado neste dia.” Agora aí está Ele; e estou a olhar
para isso. Você diz, “Vê?” João viu também mas os outros não viram.

81 Veja, para provar agora. Essa mulher é estranha para mim. Nunca a vi na minha
vida. Mas ela tem algo de errado com um dos seus membros por que ela está a orar
agora. Está certo, senhora. Teve uma operação aí. Esse é o seu marido sentado ao seu
lado.  Você não é daqui;  é da Califórnia.  O seu nome é Rowan. O seu problema de
estômago terminou também, senhor. Você tinha problemas de estômago, não tinha?
Bem, desapareceu tudo. A sua perna está curada.

“Naquele dia o Filho do homem…”

Aqui, sentado por aqui está um homem. É um homem de cor - algo de errado com
os seus olhos. O trabalho que ele faz… ele faz alguma coisa com carros… polir carros,
encerar  carros.  Certo.  Os  olhos  estão  mal.  Você  creu,  não  foi?  Uma coisa  mesmo
estranha aconteceu consigo. O seu primeiro nome é Fred. Está certo. O seu último nome
é Cannt. Está certo. Crê agora? Os seus olhos não o vão incomodar mais. Nunca vi o
homem na minha vida.
82 O homem ali atrás, também não é daqui - da Califórnia. Está mal das costas. Sr.
Owens? O Senhor Jesus cura-o.

Nunca vi o homem na minha vida, não sei nada sobre ele. Estou apenas a seguir
essa luz enquanto passa.  Se conseguir  crer,  todas as coisas são possíveis  aos que
crêem.

O companheiro  sentado aqui  -  tem uma hérnia.  Está  a  usar  óculos  e  um fato
cinzento. Fred, Deus cura-o se crer. Aceita? Tudo bem. Nunca o vi na minha vida.

A Sra. Holden sentada ali depois dele, a sofrer com um problema nos olhos. Não
conheço a mulher - nunca a vi na minha vida, mas é verdade, vejam. Se conseguir crer.

Porque chora, Irmã? Você tem uma depressão, bronquite, problemas de coração.
Crê  que Deus a  vai  sarar  (sentada na ponta  do banco ali)?  Se crer  de  todo o  seu
coração, Jesus Cristo vai sará-la e todo esse nervosismo sairá de si, você sente que está
a voltar à sua condição normal. O diabo está a mentir. Aceita? Agora levante a sua mão
e diga, “Aceito.” Ok; está terminado.

83 Porquê? Esta igreja está a passar por uma dor de parto. Não vão fazer a vossa
escolha agora na presença Dele? Eu mostrei-vos exactamente a Palavra - o que Ele
disse que ia fazer. Ao passar por este edifício, pergunte a qualquer pessoa que tenha
sido atingida, ou de que se tenha falado ou o que quer que seja e veja se eu alguma vez
as vi, se as conheço, ou qualquer coisa acerca delas. Acha que um homem podia fazer
isso? Isso é completamente impossível de acontecer. Mas o que é? O Filho do homem.
“A Palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de dois gumes, discerne o espírito,
os segredos de coração.” Tal como quando se fez carne aqui na terra no Filho de Deus,
agora está a ser revelado pelo Filho de Deus enquanto Ele vem a chamar uma noiva
para fora desse sistema.
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“Sai daí! Separa-te!” disse Deus. Não toqueis nada imundo! E Deus vos receberá.
Estão prontos a renderem toda a vossa vida a Deus? Se estão, levantem-se e digam,
“Eu vou aceitar agora mesmo pela graça de Deus com tudo o que está em mim.”

84 Aleluia!  Glória  a  Deus!  Crêem Nele?  Então  levantem as  vossas  mãos  e  orem
comigo. Confessem os vossos erros. Dores de parto - é difícil morrer. Mas morra agora
mesmo! Morra! Saia da sua própria incredulidade! Saia disso! É a Palavra de Deus
manifestada, tal como quando Jesus veio à terra; é Jesus Cristo novamente entre vós,
provado.

Abraão  recebeu  imediatamente  um  filho  (o  filho  prometido)  depois  de  isso
acontecer. E Jesus está a voltar novamente! É o Seu Espírito. Ele está tão próximo da
terra, tão próximo da vinda que está pronto a recebê-lo se você estiver pronto a recebê-
Lo. Agora levante as suas mãos e ore comigo.

85 Senhor Deus, que todos os sacerdotes fiquem nos altares. Que as pessoas clamem.
Possa a coluna de fogo e coluna de nuvem mover-se no povo hoje e fazer com que
fiquem sóbrios, Senhor, para se darem conta da presença do Deus vivo e poderoso.
Concede, Senhor. Recebe-os. Faço esta oração por cada um deles no nome de Jesus
Cristo. Enche cada um com o Espírito Santo a quem não tem o Espírito Santo. Senhor,
possa o reavivamento desta campanha, desta reunião, irromper agora num grande e
poderoso derramamento do Espírito Santo. Possam os enfermos ser curados, os cegos
ver, os aleijados andar. Possa a manifestação do Deus vivo ser trazida à presença das
pessoas, como foi nesta tarde e possam as pessoas receber. No nome de Jesus Cristo eu
peço.

Levantem as vossas mãos agora e dêem-Lhe glória e recebam o que pediram.
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