
22 de Agosto de 1965, noite

O Filtro De Um Homem Que
Pensa

Jeffersonville, Indiana E.U.A.

1 Vamos orar.  Ó Deus, realmente é esse o nosso desejo de coração nesta noite,
somente crer. Enquanto nos reunimos aqui nesta noite no tabernáculo, o sol a pôr-se no
oeste, oramos, querido Deus, para que Tu nos permitas entender como está próximo o
sol pôr-se também no tempo; está a chegar ao fim. O dia já está a chegar ao fim. E
lembramo-nos uma vez quando o dia estava a chegar ao fim, dois viajantes pediram-Te
para entrares e ficares com eles. Então Tu Te deste a conhecer a eles ao explicares a
Tua Palavra e ao deixá-los ver o que… Cristo deve sofrer primeiro estas coisas.

Por isso oramos, Deus, enquanto o dia está a chegar ao fim para que Tu entres nas
nossas casas e vivas connosco e nos expliques a Palavra, Senhor, que tão afavelmente
guardamos como tesouro de Ti,  como uma dádiva nos nossos corações. Que nunca
passemos por cima disso; possamos sempre reverenciar de todo o nosso coração.

Agradecemos-Te pelo que fizeste por aqueles no hospital nesta manhã e pelo que
fizeste pelo filho do Irmão Capps que estava quase a morrer; e agora aqui está ele na
audiência nesta noite. Agradecemos muito, Pai, por todas estas coisas.

Concede, Senhor, para que possamos saber como Te dar louvor. Nós apenas… Está
para lá  do nosso entendimento saber  como Te dar  louvor.  Mas,  Senhor,  recebe os
nossos corações como sinais de acções de graças, de que Te amamos. E queremos fazer
o que é certo; mostra-nos o que fazer.  Pedimos no nome de Jesus.  Amém. Podem
sentar.

2 Boa noite a esta igreja cheia nesta noite e pelo país nos telefones. Dizem que estão
ligados novamente nesta noite.

Espero que a minha esposa esteja a ouvir. Não cheguei a telefonar-lhe, por isso
vou ligar-lhe depois deste serviço.

E temos uma nota aqui que esta manhã o pai do Irmão Jackson estando numa
condição grave, que teve uma grande melhoria, pode chegar a ir para casa amanhã.

O filho do Irmão Capps, que me ligou no outro dia à noite (não sei se o Irmão
Capps está na audiência ou não, mas…) o seu filho estava muito doente. E acontece que
eu e o José estávamos no campo de tiro a preparar a minha espingarda de calibre 22.
Eu falei-vos disso na semana passada. E ele vai ser um atirador. Por isso ele queria que
eu tivesse a certeza e que fosse dizer ao Garry e ao Larry o que ele tinha feito.

E ele disse-me no regresso,  eu disse,  “Tens de parar  e contar  ao Irmão Gene
Norman.”

Ele disse, “Pára e diz primeiro ao Billy (ao seu irmão).” Depois de lhe mostrar os
bons tiros que tinha feito, ele disse, “Agora, já sou um bom atirador,” veja.

3 E mal chegamos lá, ora, o telefone tocou, e o Billy foi a correr atender… eu disse,
“Pode ser um telefonema de um doente.” E fomos ver e era o Irmão Capps. E o rapaz
tinha peritonite e muito poucas hipóteses de viver. E o Senhor curou-o. E no outro dia à
noite disse que estava com um certo tipo de dores, a Sra. Wood estava a contar-me.
Saímos depressa e eu apenas… eu disse, “Sra. Wood, já é tão tarde agora, 10 horas,
duvido que me deixem entrar lá no hospital.” Eu disse, “Vou ali a casa e vou fechar a
porta.” E fui lá e orei e disseram que o rapaz está na audiência nesta noite. Por isso
estamos muito agradecidos por isso. E estamos gratos por isso.

Agora, estamos à espera, ainda não tivemos notícias… Se o Irmão Leo Mercier e a
Irmã Mercier estiverem a ouvir, ainda não tivemos notícias do seu pai. Esperamos ter
notícias em breve, sobre como ele tem passado. Mas tenho quase a certeza que ele
estará bem, por isso entregamos isso ao Deus Todo-poderoso, para que Deus tome
conta desse querido e velho homem santo - um velho ministro veterano do Evangelho.

4 Agora, oh, há tantas coisas que é preciso fazer e tão pouco tempo para as fazer,
por isso vamos colocar todas as nossas energias no que possamos fazer pelo nosso
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Senhor.

Eu vim um pouco mais cedo e não me tenho sentido extremamente bem. Fiquei
cansado, muito cansado e deitei-me durante a tarde. Ainda nem jantei.  Assim vim,
deitei-me toda a tarde; sentia-me mal. Por isso deitei-me ali e comecei a orar; e senti-
me melhor, e levantei-me, vesti-me e vim à igreja.

Por isso confiamos no Senhor Jesus agora, que Ele vai abençoar os nossos esforços
em conjunto nesta noite enquanto por todo o país tentamos reunir esta parte do corpo
de Cristo a quem me tem sido dado o direito de alimentar as Suas ovelhas. E eu daria o
melhor  do  meu  conhecimento  para  dar  a  comida  certa  às  ovelhas.  E  espero
ansiosamente a hora em que nos poderemos todos congregar num lugar e pregar sobre
essas sete pragas e as sete taças e as trombetas e assim por diante. Elas acontecem
todas em conjunto. É por isso que vai levar mais ou menos uma semana, dez dias ou
mais para passar por isso numa só reunião, se pudermos. Acho que é suficiente.

5 Agora, muitos de vocês estão a viajar para longe; eu vejo aqui e reparei há pouco
nas pessoas de Tucson. A Sra. Sothmann, vejo que o Irmão Fred chegou bem. Vi-o na
audiência esta manhã. E ali, acho que é o Irmão Don Ruddell sentado ali ao lado dele ali
atrás esta noite. Estou contente por ver o Irmão Don aqui. E o Junior, o Junior está aqui
ou está na sua igreja? Acho que estão nos telefones na igreja nesta noite. Assim todos
vocês  irmãos,  estamos  muito  contentes  por  estarem aqui  connosco  nesta  noite  e
confiamos no Senhor que um dia quando o dia da vida terminar e a nossa pequena luz
da vida mortal começar a diminuir e a desaparecer, não temeremos mal algum; porque
ao longo do…

6 Oh, tenho uma notícia para vocês lá no Arizona, lá em Prescott. O Irmão Coggins
recebeu alta do hospital. Por isso estamos muito agradecidos por isso. Bom. Isso é bom.
Assim estamos muito gratos por isso. Irmã Mercier, o seu pai está bem agora. Eu senti
depois de orarmos que ele ia ficar bem. Eles podem estar a ouvir; espero que estejam;
acho que estão. Por isso estamos muito agradecidos por isso, que o nosso irmão está
bem agora e vai ficar bem.

Assim agradecemos ao Senhor por todas estas coisas.

Tinha um pedido ontem à noite, um querido irmão aqui…acho que ele não está
connosco hoje. Um irmão lá em Kentucky ligou-me por causa da sua filha - uma bela
família.  E a menina vai  ser operada… Uma jovem mãe com cancro nas costas. Nós
oramos para que Deus liberte esta jovem. Eu creio que Ele o fará, se nós apenas… a
congregação, todos nós juntos, juntemo-nos e oremos por estas pessoas, todos juntos.
É o que devemos fazer como um grupo.
7 E enquanto os dias se aproximam cada vez mais e o caminho aperta, queremos
ficar  cada vez  mais  juntos.  Bem,  devemos ser  só  um… um corpo.  Devemos andar
juntos, esquecer os pecados uns dos outros e as nossas diferenças, aproximarmo-nos
cada vez mais enquanto vemos esse dia aproximar-se, reunindo-nos, em comum acordo
e um só coração. E se um irmão, irmã sai do caminho de alguma forma, não faça nada
senão orar por essa pessoa e em amor terem sempre consideração uns pelos outros.
Nunca deixem que um de vocês se afaste. Fiquem juntos. E se puderem, acrescentem
mais a isto constantemente a todo o tempo.

8 Irmão Neville, recebi o seu pedido aqui em relação ao Irmão Wright, ao Irmão
George Wright aqui sentado. Estamos contentes pelo Irmão Wright e pela Irmã Wright
aqui… A pequena Edith… Um dia quando viermos, queremos ter um pequeno serviço
memorial aqui. Eu não voltei por causa da Edith quando ela partiu; mas, Irmã Wright,
você lembra-se do sonho que ela teve há alguns anos atrás. E eu disse-lhe naquela
altura, eu disse que é um… a pequena Edith não vai ficar connosco por muito tempo
agora, porque o Senhor já lhe tinha dito que ela ia… ao passar por esse sonho que ela
teve. E eu recebi a interpretação dele em que ela se ia encontrar com Deus. Cerca de
dois anos mais tarde ela foi encontrar-se com Deus, agora espera que o seu pai e a sua
mãe atravessem a linha divisória entre o mortal e a imortalidade. Deus abençoe! Quero
tentar vê-los rapidamente assim que me seja possível. Por isso Deus esteja convosco.

E a Shelby e todos… eu acho que vi a Shelby nesta manhã; não tenho a certeza.
Não se consegue ver  muito  bem daqui;  o  tecto desce assim e tem uma luz  assim.
Consegue-se ver os lugares, mas não se consegue ver as pessoas muito bem.
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9 Agora, directamente para a mensagem. Esta é uma mensagem que eu quero ler de
Números 19:9 e de Efésios 5:26. E vocês que anotam os textos e assim por diante, ora,
podem apontar isso.

E  agora  lembrem-se,  se  isto  estiver  a  ser  gravado  (não  sei;  não  consigo  ver
ninguém. Sim, vejo, vejo o Irmão Terry ali na sala de gravação)… E se isto estiver a ser
gravado, para quaisquer ministros em qualquer lugar, em qualquer altura, isto não é
para desconsiderar os seus ensinamentos; isto nem é dirigido às suas ovelhas. Esta
mensagem e todas as outras mensagens que eu falo são dirigidas à minha congregação.
Não é para a sua congregação a não ser que a queiram receber, mas é dirigida a estas
pessoas aqui.

As pessoas compram estas fitas. As pessoas por todo o mundo compram e ouvem-
nas. Muitas vezes escrevem e eu sempre lhes digo que se são membros de alguma
igreja, “Vejam o vosso pastor.”

10 Agora, pastor, quero que saiba que, que isto é só para a minha congregação que eu
falo estas coisas. E tenho o direito de fazer isso, porque eu fui colocado pelo Espírito
Santo para olhar por estas ovelhas. E ai de mim se não lhes disser o que eu acho que é
a verdade e de onde eu acho que vem. Mas não é para o mundo ou para as outras
igrejas. Façam o que Deus vos disser para fazer. Eu não posso responder por si; nem
você pode responder por mim; mas nós vamos todos responder perante Deus pelo
nosso ministério. Por isso, se eu tiver de responder pelo meu ministério, eu tenho de
pregar da forma que eu o vejo e da forma que me é revelado. Por isso que isso seja
conhecido agora.

11 Agora,  em Números  19:9  queremos  ler  este  texto… ou  esta  Escritura  melhor
dizendo:

E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra, e a porá fora do arraial num lugar
limpo, e estará ela em guarda para a congregação [Veja agora!] para a congregação dos
filhos de Israel para a água de separação: expiação do pecado é.

Repare, não é para todos, para a congregação dos filhos de Israel, as águas de
separação. Agora, em Efésios no capítulo cinco e começando no versículo vinte e dois.

Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor.

Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja:
sendo ele próprio o salvador do corpo.

De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres
sejam em tudo sujeitas a seu marido.

Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo
se entregou por ela;

[Agora, aqui está o que eu quero dizer agora.] Para a santificar, purificando-a com
a lavagem da água, pela palavra.

12 Agora, este pequeno texto esta noite, se eu tivesse de lhe chamar um texto… E
confio que as pessoas aqui e também lá nas ligações telefónicas não desconsiderem isto
e acho que é considerado uma forma de sacrilégio, apesar de tudo, ao usar um texto
assim, iria soar sacrilégio. O tema que eu estou a usar para esta noite é O Filtro De Um
Homem Que Pensa. Isso soa muito radical para um tema de um ministro que é tão
contra fumar, usar um texto assim: O Filtro De Um Homem Que Pensa.

Aconteceu no outro dia de manhã quando ia à caça do esquilo, que… Vocês lá no
rádio… no ar… ou na linha telefónica podiam ver a expressão na face desta congregação
quando eu anunciei o meu texto, iam rir-se: O Filtro De Um Homem Que Pensa.

13 Bem,  aconteceu  lá  onde  os  anjos  do  Senhor  me  apareceram numa  manhã  e
aqueles  esquilos  foram  ordenados  à  existência.  Todos  se  lembram  quando  isso
aconteceu. E também no topo da montanha onde eu estava antes de pregar as sete eras
da igreja, ia caçar numa manhã antes da luz do dia, ali estava… eu achava que o sol
estava a nascer, cerca das quatro horas da manhã. Fora do comum… vi aquela luz e
voltei-me e ali estavam os sete castiçais de ouro, ali no topo da colina, com uma espécie
de arco-íris que vinha pelos tubos e que alimentava.

Imediatamente depois disso, o Senhor apareceu-nos e ali mesmo eu ouvi uma voz
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que dizia, “O Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo.” E ali estava Ele passado um
pouco revelado depois desses sete castiçais de ouro. Então repare nisso. Quantos se
lembram desse texto? Eu escrevi na parte de trás de uma caixa de balas que tinha no
meu bolso, “Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo.” Deus no céu sabe que foi
verdade.

14 Quando eu atravessei aquele lugar onde Ele me apareceu um pouco mais tarde
acerca dos esquilos…

Depois quando eu telefonei ao meu bom amigo Jack Moore alguns meses mais
tarde  para  lhe  perguntar,  quando  comecei  a  pregar  sobre  as  sete  eras  da  igreja,
Apocalipse 1… E Ele estava de pé, branco à Sua volta; o Seu cabelo era como a lã. Como
é que Ele, tendo ainda trinta e três anos de idade, podia estar todo branco? E o Irmão
Moore, um cavalheiro Cristão muito bom e culto e um estudioso - um dos melhores que
eu conheço -  e  ele  disse,  “Irmão Branham, isso era Jesus depois  da Sua condição
glorificada. É assim que Ele se parece agora.”

Mas isso não despertou nada em mim. E eu continuei a orar até que um dia antes
de começar as sete eras da igreja… não conseguia ter esse primeiro capítulo esclarecido.
Como é que um homem de trinta e três anos de idade, ressuscitado no mesmo corpo…
Os apóstolos reconheceram-No, sabiam que era Ele… E como é que Ele podia estar mais
velho, talvez com oitenta ou noventa anos com uma grande lã branca sobre a Sua face e
a Sua barba branca como a neve?
15 Eu lia no livro de Daniel, onde Ele veio ao Ancião de Dias, cujo cabelo era branco
como a lã. Depois eu vi esse Ancião de Dias; Ele era o Ancião de Dias, o mesmo ontem,
hoje, e eternamente. Eu vi que era um símbolo. Então porquê a lã branca? E então o
Espírito Santo parecia falar comigo sobre uma imagem que eu vi uma vez de um juiz
antigamente. Então eu fui à história; fui à história da Bíblia e tudo para descobrir. E os
antigos juízes como o sumo-sacerdote em Israel, ele tinha de ter esse cabelo e barba
brancos, grisalhos como lã, porque o branco nele significava que ele era a autoridade
suprema dos juízes em Israel. E até hoje e há algumas centenas de anos atrás - talvez
há uns duzentos anos atrás ou talvez não, mais próximo que isso - todos os juízes
Ingleses, não importa se fossem novos ou velhos, quando eles entravam no julgamento,
usavam uma peruca branca para mostrar que não há mais nenhuma autoridade naquele
reino acima da palavra deles. A palavra deles é a palavra definitiva do reino. O que eles
dizem, é tudo.

E agora, então eu vi que ali estava Ele, apesar de ser um jovem, mas com a peruca
branca. Ele era a autoridade total,  suprema; Ele era a Palavra. E Ele está a usar a
peruca branca.

16 Então mais tarde quando terminámos e - o sermão - e fui para o oeste e quando os
anjos do Senhor apareceram lá para os sete selos e subiu no ar (de que tivemos a
fotografia  aqui  e  por  todo  o  país),  ali  estava  Ele  ainda  com a  peruca  com aquela
autoridade suprema. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Não há nada
como Ele em lado nenhum. Ele fez todas as coisas por Si mesmo; Ele fez todas as coisas
para Si mesmo; sem Ele não haveria nada feito. Ele tem toda a autoridade nos céus e
na terra e tudo Lhe pertence. E Nele habita a plenitude da Divindade corporalmente. E a
Palavra era Deus e se fez carne entre nós e foi  Ele  que revelou o plano inteiro de
salvação de que todos os profetas e sábios tinham falado. Só Ele era esse que tinha a
peruca e a autoridade suprema.

17 Agora,  eu parei  na colina no outro dia de manhã; parecia que alguns esquilos
tinham passado por ali. E eu comecei por me sentar. E tinha estado ali por um momento
quando os arbustos foram atingidos ao meu lado e um homem grande e forte com uma
espingarda de cano duplo que vinha pelos arbustos ali assustou-me muito. Eu continuei,
desci depressa. Tinha medo de me mexer, tinha medo que me atingisse - e os arbustos
a mexer - por isso sentei-me muito quieto.

Um esquilo começou a subir a colina e ele disparou-lhe os dois canos e assim…
Falhou. E assim o esquilo foi  pela colina e eu pensei,  “Agora, vou-me afastar, esse
barulho todo está a fazer eco. Ele tem a sua arma descarregada.” E comecei a descer a
colina e o homem disparou mesmo à minha frente. Voltei-me nesta direcção e comecei
aqui a descer noutra direcção e uma espingarda de calibre 22 começou a disparar. E as
balas a zoar por cima de mim; eu disse, “Ora, estou num lugar horrível.”
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18 Por isso voltei-me e desci pelo rio e pensei, “Vou descer por aqui e esconder-me
até que acabem para que possa sair.” E ao descer, acontece que me chamou… Chamou-
me a atenção do lado direito e quando olhei, estava ali um pacote vazio de cigarros
onde um deles tinha deitado fora com toda a correria do… quando os esquilos estavam a
passar pelos arbustos.

E eu peguei neste certo pacote de cigarros e estava a olhar… nunca peguei naquilo
- peço desculpa; eu olhei para baixo para aquilo. Não peguei naquilo, porque eu não
gosto do cheiro dessas coisas para começar. E olhei ali e é uma certa empresa de tabaco
que acho que não devo dizer o nome deles, mas vocês vão saber. Dizia ali, “O filtro de
um homem que pensa e o gosto de um homem que fuma.” Olhei para aquilo e pensei,
“O filtro de um homem que pensa!” Pensei, “Se o homem pudesse sequer pensar, não
fumava. Como pode ser o «filtro de um homem que pensa»? Um homem que pensa nem
sequer fumava.” Muito bem.

19 Agora, eu pensei,  “Como isso é enganador.” Agora, essas empresas de tabaco
presumem-se  Americanas.  E  oh,  se  vivêssemos  de  acordo  com  a  nossa  política,
trabalhávamos para nos ajudarmos uns aos outros,  se temos compaixão uns pelos
outros. E como é hipócrita… A razão por que eu não digo o nome da empresa, tenho de
dizer umas coisas más acerca deles. E como uma pessoa pode ser hipócrita para ganhar
dinheiro?

Um homem que pensa não vai fumar, mas como o público Americano é enganado.
Eles acham que é maravilhoso.

Agora, veja, não se pode, não se pode - pergunte a qualquer pessoa, aos cientistas
que quiser - não se pode ter fumo sem ter alcatrão. Se houver um pouco de fumo que
surja, é alcatrão. E se não tiver fumo, bem, não tem alcatrão; e não fica com nada. Está
apenas a chupar contra um cilindro sólido. Mas enquanto tiver fumo, está a receber
cancro - nicotina.

20 Se estivesse comigo no ano passado… ou no ano anterior, creio que foi, na Feira
Mundial, quando Yul Brynner e todos os outros estavam lá em demonstrações e você
via-os a pegar nesse cigarro, punham numa coisa e passavam-no por mármore. E esse
médico pegava num cotonete, passava-o ali e tirava-lhe a nicotina e punha nas costas
de um rato branco e punha-o numa gaiola. E a cada sete dias tiravam-no para fora. E o
rato estava tão cheio de cancro que não podia andar por  causa da nicotina de um
cigarro.

Então ele disse, “Sabe, eles dizem que pode extrair isso por um filtro.” Ele disse,
“Não se pode ter um filtro… Qualquer filtro que tire a nicotina, tira o fumo,” disse,
“porque tem de ter  fumo… ter  alcatrão para fazer  o  fumo e é  o  alcatrão que dá o
cancro.”

E depois ele foi, passou por água e disse, “Às vezes acham que podem filtrar.”
Disse, “Sempre que… Não importa se passam…” Disse, “Eles dizem, «Eu não inalo,» e
põem aquilo na boca e cospem.” Então ele pegou naquilo e rolou e pôs debaixo de uma
coisa ali e mostrou que ainda era cancro. Bem, você engole pela garganta, veja. E não
importa o que faça, continua a ser morte, veja.

21 E depois só de pensar que uma empresa ia enganar um homem ou tentar enganar
o  seu  próprio  povo!  É  como um abutre  a  viver  da  sua  própria  espécie.  Para  fazer
dinheiro,  vende-se morte ao país  e aos jovens e vão lá para a frente de batalha e
morrem por eles, depois voltam-se e vendem uma coisa dessas sob um falso pretexto -
“O filtro de um homem que pensa, mas é o gosto de um homem que fuma.” Você tem
de ter o fumo para ter o gosto. O gosto de um homem que fuma.

Como as  pessoas  são  enganadas  por  isso.  Compram isso.  Agora,  é  só  para  o
enganar ainda mais. Veja, é do diabo. Eles não se preocupam com a sua vida. Eles não
querem saber de si. Vendem-lhe essa coisa para o ver a morrer, enquanto eles ganham
dinheiro.

22 Como  a  política  e  a  guerra.  Eu  não  acredito  na  guerra.  Eu  não  acredito  que
devêssemos estar em guerra em qualquer altura. Eu acredito no grande reino que Deus
está a trazer, na grande civilização que será trazida sob o Seu grande domínio, nunca
mais haverá outra guerra. Nação não levantará lanças contra nação. Estarão todas em
paz, paz eterna.
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Assim este  tipo  de civilização traz  a  guerra  e  quanto  mais  civilizados  ficamos
debaixo disto, mais guerra temos. Um tenta ser mais civilizado do que o outro e quanto
mais civilizado, mais guerra provoca, veja.

E veja nesta civilização, em que uma pessoa ia colocar uma coisa dessas. E a única
coisa que faz,  apenas o engana para o fazer comprar mais cigarros.  Porque se um
homem fuma cigarros… E eu creio que é do diabo e é um demónio da nicotina num
homem ou numa mulher. E se um cigarro satisfizesse esse demónio da nicotina até que
ele o deixasse em paz e parasse de o atormentar - com um cigarro - e depois você
tomava um filtro, só deixa passar um terço daquele fumo por ali, depois… ou um terço
daquela nicotina por ali, então vão ser precisos três cigarros para ocupar o lugar de um
e você vai fumar três em vez de um.

Veja, é tudo um esquema, um engano, um esquema para tentar vender cigarros.
Eles conseguem vender mais assim do que apenas ao deixar um homem fumar o tabaco
directamente no seu cachimbo ou no seu cigarro. Agora, veja, é do diabo.

23 Enquanto estava ali a olhar para aquilo e a pensar em como era um engano, a
pergunta veio a mim e eu parei, olhei para o pacote novamente e parecia que algo me
dizia,  “Mas o slogan está bem: «O filtro  de um homem que pensa,  o  gosto de um
homem que fuma.»” Lembrei-me que esse engano também na esfera natural ali  no
tabaco, está presente nas igrejas de hoje (veja), um engano.

Chegou ao ponto em que todo o mundo se tornou num grande engano quanto ao
que é realmente verdadeiro e ao que está certo. Veja, até na política e nas questões
sociais, na escola, em tudo, torna-se um engano.

24 Um jovem estava a dizer-me no outro dia que ele estava num acampamento do
exército  e  um  jovem  soldado  foi  atropelado  por  um  tanque;  os  seus  pulmões,  o
estômago, ou seja o que for, perfurado. E foram ao hospital; tinham três ou quatro
médicos ali em fila e todos em fila. E dois ou três soldados a segurar no seu colega e ele
mal  podia  respirar… Sempre  que  ele  respirava,  aquela  costela  colava-se  aos  seus
pulmões e fazia-o ter hemorragias internas. E deixaram aquele jovem ficar ali naquela
fila, lá no fim da fila e deixaram alguns deles com nada a não ser uma dor de ouvidos ou
algo assim passar.

E quando ele lá chegou, entrou um coronel com uma criança que tinha erupções… o
seu filho ou a sua filha tinha umas erupções na sua mão. E pararam a fila para deixar
passar o filho do coronel e aquele rapaz perfurado, a morrer. Aí tem.

Oh, se aquele coronel tivesse verdadeira compaixão pelo seu irmão ali na fila, ele
teria dito, “Este miúdo pode esperar; tragam aquele homem para aqui depressa; façam
alguma coisa por ele.”

25 Mas todo o homem quer mostrar a sua autoridade. Agora não são todos assim.
Não, não são todos assim. Mas há muitos assim; há demasiados assim. Mas o homem, a
única coisa em que ele estava a pensar era o seu próprio filho que tinha uma erupção na
mão e não pensava naquele pobre rapaz ali esmagado debaixo de um tanque - o próprio
tanque e talvez o próprio rapaz que lhe salvaria a sua vida um dia na frente de batalha.
Veja, eles não param para pensar, só pensam neles. “O filtro de um homem que pensa.”

Eu olhei para aquilo e pensei, “É algo assim, as denominações de hoje, as igrejas
que temos.” Cada uma delas tem o seu próprio filtro; têm o seu próprio tipo de filtro. Só
deixam entrar ou não entrar o que eles querem, o que eles filtram e não filtram com o
seu próprio tipo de filtro. Eles deixam passar tanta coisa do mundo para satisfazer os
incrédulos que lá estão. Deixam-nos entrar sem querer saber o que eles são se tiverem
dinheiro. Deixam-nos entrar sem se importar com o que eles são se forem populares.
Mas  há  uma  coisa:  Não  se  pode  entrar  na  igreja  de  Deus  assim  -  não  são  as
denominações agora - eu estou a falar da verdadeira igreja de Deus genuína.

26 Como as empresas de tabaco de hoje, as pessoas que entram nisto a que chamam
de igrejas ou denominações, têm um gosto; e esse gosto é o estilo do mundo. E cada
denominação tem o seu próprio filtro e eles filtram todos os verdadeiros Cristãos que
dizem “Amém!” quando ele estava a pregar e trazem todos os cabelos cortados, todas
as Jezabeis de face pintada que existem no país, enquanto forem populares: “Tal e tal
vem à… uma estrela de cinema, uma grande personalidade…” É esse tipo de filtro que
usam. “A nossa denominação… Tal e tal, o presidente, ou o coronel, ou alguém pertence
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à nossa denominação.” Vê o tipo de filtro que eles usam? O filtro, claro, é do mundo, as
pessoas do mundo.

As pessoas, eles sabem o que elas querem. Assim se tiverem de receber o que
querem, então vão ter que ter um certo tipo de filtro e vão ter de falar do mundo o
suficiente para satisfazer o gosto mundano deles. “O filtro de um homem que pensa, o
gosto de um homem que fuma, ou o filtro de um mundo religioso, e o gosto de um
homem mundano.”

27 Eles querem ser religiosos. Eles acham que devem ser religiosos, porque têm uma
alma.

Quando chegámos pela primeira vez a este país, encontrámos os Índios a adorar
sóis e assim por diante. Porquê? Ele é um ser humano. Voltamos às selvas densas de
África; vemos os nativos a adorar alguma coisa. Porquê? São seres humanos e têm de
adorar.

Por isso o ser humano, não importa se está caído, ele ainda sabe que há alguma
coisa algures, mas ele tem um gosto pelo mundo que não pode tomar o filtro correcto.
Ele tem de ter o seu filtro feito por ele. Cada um faz o seu próprio tipo de filtro.

Cada empresa de cigarros gaba-se dos seus, do que eles conseguem fazer: “Um
verdadeiro filtro; este é o melhor filtro. Tudo na frente,” e tudo assim. Diziam, “O gosto
vem… ou algo assim, da frente.” Oh, por favor. “Da frente!” O que está atrás daquilo
tudo? Claro que não é um homem que pensa ou uma mulher que pensa. Mas é o que
eles dizem, simplesmente a enganar as pessoas.

28 Agora, vemos no nosso dia, que as pessoas têm um gosto. E por que será que um
homem fuma um cigarro? É para satisfazer um gosto. Por que será que uma mulher
fuma um cigarro? Para satisfazer um gosto.

E então se a igreja tem um grupo religioso, para levar pessoas para ali, eles têm de
ter um certo tipo de filtro para dar às pessoas o gosto que elas querem. Assim se não
tiverem nenhum gosto que elas queiram, não querem o cigarro. E se não conseguirem
ter o gosto que querem na religião, não aceitam a religião. Agora, o mais claro possível.

Mulheres com calções, cabelo cortado, faces pintadas, vestidas de forma atraente,
querem isso; gostam muito disso.

Como eu falei nesta manhã no… no Domingo passado de manhã naquela roda no
meio daquela roda, ou naquela alma interior dentro do espírito, como o espírito no
exterior entre a alma e o corpo pode ser completamente ungido com o Espírito Santo.
Entendem todos?

29 Agora, para seguir na continuação da mensagem O Deus deste Mundo, Os Ungidos
nos  Últimos  Dias,  esse  exterior… esse  círculo  no  meio… O primeiro  círculo  são  os
sentidos humanos, o segundo círculo são os sentidos espirituais: Vontade - vontade
própria, desejo e assim por diante. Mas o interior é a alma. Essa alma foi predestinada.
Por isso podem ungir este espírito para fazer com que o corpo exterior se sujeite ao
espírito.  “Mas  a  alma  que  pecar,  essa  alma  morrerá.”  A  alma  que  rejeita  em
incredulidade, a Palavra de Deus, de que faz parte, essa alma será eternamente… já foi,
sempre.

Eu creio numa morte eterna, tal  como eu creio num céu eterno, mas não num
inferno eterno. Não existe tal coisa como inferno eterno. Há uma morte eterna para as
pessoas que são… Muitas dessas pessoas religiosas no mundo hoje sempre estiveram
mortas.

A mulher que vive em prazer com o seu cabelo cortado e a sua face pintada está
morta enquanto ainda vive! A Bíblia disse isso, veja. Veja, ela pode ser religiosa, mas
nunca foi salva. Ela tem uma atitude exterior. Ela pode cantar no coro, ou pode dançar
no Espírito; pode falar em línguas e ter todas as manifestações do Espírito; mas a não
ser  que  aquela  alma  no  interior  seja  uma  filha  de  Deus  (veja),  ela  está  perdida
independentemente do que fizer.
30 Israel era todo espiritual no exterior, todo cheio da bondade de Deus e como eles
reverenciavam a Deus e assim por diante, mas isso não funcionou. O interior deles não
conseguia reconhecer a própria Palavra.

Mas quando você nasce do Espírito de Deus, então tem um… você é um filho de
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Deus e você sempre foi um filho de Deus e sempre será um filho de Deus. Não há forma
de separar, porque você tem vida eterna. E o eterno nunca começou; nem vai ter fim.

31 Oh, pela graça de Deus que Ele nos deu entendimento de tão grandes mistérios.
Como Paulo falou aqui mais à frente em Efésios ao falar do marido e da esposa e disse,
“Isto é um mistério,” como as mulheres seriam em relação aos seus maridos. É mesmo
o segundo lugar, creio eu, em toda a Bíblia em que a reverência foi falada, disse que a
mulher… vendo que ela reverencie o seu marido - reverencie o seu marido. Então um
marido  deve  viver  uma  vida  tal  perante  a  sua  esposa  que  a  sua  esposa  o  possa
reverenciar como um filho de Deus. E se ele não vive esse tipo de vida, bem então, claro
que ela não o pode reverenciar, porque ela sabe do que ele é feito. Mas quando é um
homem que é reverente, um homem - reverente e puro com a sua esposa e perante a
sua família, um verdadeiro servo de Deus - então as mulheres, filhos, todos devem
respeitar esse servo de Deus com reverência.

32 Repare, agora as mulheres, querem ter o cabelo cortado. Querem usar calções,
pinturas, maquilhagem. Estes pequenos biquínis e assim que usam hoje em dia, querem
fazer isso; e no entanto querem ir à igreja. Veja essa unção sobre o espírito, não sobre
a alma, veja.

Quer ser uma Cristã e fazer estas coisas. E o pastor diz que está tudo bem. Então
se ele diz que está tudo bem (“Pode ser membro; o seu nome pode estar no livro da
minha igreja aqui; está tudo bem.”), então ele está a dar-lhe o seu filtro denominacional
para servir o gosto de uma mulher mundana. Ela gosta do mundo; ela gosta do sabor
disso. Por isso ele tem um filtro para ela, mas ela está longe de ser uma mulher que
pensa. Mas aí tem. Foi aí que encontrei este texto.

Não, ela não é uma mulher que pensa. Se ela pensasse, saberia que a igreja não a
vai julgar no último dia. A igreja está a julgá-la agora pelo seu estatuto de membro,
pela sua lealdade aos círculos a que ela pertence e às sociedades. Estão a julgá-la agora
por isso. Mas Deus vai julgá-la no último dia. Por isso ela não está a pensar.

33 Tal como o homem que está a fumar. Ele gosta tanto de um cigarro que até as suas
faculdades  mentais  ficaram  anestesiadas  pela  nicotina.  E  os  desejos  da  mulher
anestesiaram de tal forma as suas faculdades mentais que ela até vai fazer estas coisas
que são más aos olhos do Senhor, porque ela quer fazê-las; satisfaz o gosto de uma
mulher mundana. Assim ela toma o filtro de uma igreja mundana; ela passa bem por
isso, nada a incomoda. Mostra…

Agora, vemos aí que é verdade. O pastor diz, “Está tudo bem. Nós não condenamos
as mulheres por fazerem isso. Está tudo bem; há pecado que chegue aí.” É através do
seu filtro. Mostra que passaram por um filtro teológico e que têm um gosto teológico; e
eles tinham um gosto teológico. Mas certamente que não passou pelo filtro de Deus.
Não, senhor!

34 Agora, se há um filtro teológico para o pensador teológico e se há um filtro da
igreja para o pensador da igreja, um filtro de cigarro para o pensador do cigarro, tem de
haver um verdadeiro filtro algures para o verdadeiro pensador. E Deus tem um filtro que
é a Sua Palavra. É um separador, porque são águas de separação para o pecado. Agora,
esse é o gosto do homem que pensa ou do homem santo.

E  se  um  homem  passa  por  este  tipo  de  filtro  do  mundo,  ele  tem  um  gosto
mundano. E como a empresa de tabaco, ele fica com mais membros na sua igreja ao
passá-los por este filtro. Você diz, “Há mais mulheres a ir à igreja do que homens.” Pode
ser assim. Agora, pode ser também verdade que ela pode ir e fazer o que quiser. Está
certo. Ela vai juntar-se a qualquer coisa. Mas ela passou pelo filtro dessa igreja. Se ela
passasse pelo filtro de Deus, ela saía daí diferente, veja. Ela não podia passar pelo filtro
de Deus e sair de cabelo cortado. Não pode fazer isso.

35 Agora, isto pode ferir  um pouco algumas pessoas,  mas quando ela começou a
passar  pelo  filtro  de  Deus  e  diz  ali  para  elas  não  cortarem o  cabelo,  então  o  que
aconteceu? Ela passa para o outro lado. Se disse que é pecado para uma mulher fazer
uma coisa dessas e que ela fica desonrada por fazer isso… Se ela quiser… Ele disse…
“Bem, ela tem de cortar o seu cabelo.” Disse, “Então rape-o.” E disse, “Nós sabemos
que é uma vergonha para uma mulher ter a cabeça rapada”; disse, “Então que tenha a
cabeça coberta.” E o seu cabelo é a sua cobertura, não um chapéu, senhora. O seu
cabelo é a sua cobertura diz a Bíblia. Mostra que ela é Nazireia para o Senhor. O cabelo



O Filtro De Um Homem Que Pensa 9

comprido numa mulher significa Nazireado para o Senhor.

Agora, vemos que isso é verdade. Mas vemos que se o homem que pensa, assim
chamado, no mundo pode fumar e ainda tem o seu gosto, ele deve ter consciência de
que está a receber alcatrão do tabaco. Mas o que está a ser feito é apenas vender-lhe
mais, fazê-lo comprar mais cigarros.

36 E o filtro da igreja apanha a adesão dos membros e coisas assim que quando os
deixam passar com qualquer coisa e ainda pertencem à igreja, recebem mais membros.
E se nós fôssemos hoje à noite às igrejas e filtrássemos toda a gente menos os que
fossem genuínos Cristãos nascidos da Palavra. Haveria muitos sermões em branco esta
noite. É verdade! Porque passava no filtro.

E se eu tenho um desejo no meu coração - e espero que todos os que me ouçam
tenham a mesma coisa - “Deus, faz-me passar pelo Teu filtro!” E como David disse,
“Sonda-me e prova-me e vê se há em mim algum mal, tira-o, Senhor.” Eu quero o filtro
de Deus. Não me interessa o que o mundo faz, o que a igreja tem, eu quero ser um
homem que pensa, para pensar perante quem vou estar presente um dia destes para
julgamento.
37 Repare, a empresa de tabaco faz isso para vender mais cigarros; a igreja faz isso
para ter mais membros. Uma mulher com cabelo curto, a usar calções seria apanhada
pelo filtro de Deus; não podia passar com o cabelo curto, porque a Bíblia disse que ela
não devia fazer isso. Ela desonra a sua cabeça quando o faz. Devíamos saber isso. Mas
ela passa pela igreja sem problema, todos os outros.

Às vezes eu levanto-me, sem desconsiderar ninguém. Eu nunca falo pessoalmente
acerca de ninguém, mas é o pecado na igreja. Vocês são testemunhas disso. Eu não
disse,  “A  Menina  Assim  e  assim  é  assim  e  assim,  ou  o  Sr.  Assim  e  assim,  ou  o
Reverendo Assim e assim é assim e assim!”  Não,  senhor!  Eu digo que o  pecado é
pecado. Se for na minha família, se for em mim, seja em quem for, continua a ser
pecado. Não como indivíduo, eu não falo contra indivíduos. Eu falo contra o pecado. Não
quero saber se sou eu ou seja quem for, começa a passar pelo filtro de Deus, qualquer
pecado vai parar logo ali.

38 Repare. Mas a mulher que quer ter cabelo curto e vestir calções ou usar pinturas e
assim, ela pode passar por um filtro Pentecostal muito facilmente. Não há problema.
Mesmo em direcção à morte. Porque aquele que…Ela disse, “Bem, isso não tem mal.”
“Se amais o mundo ou as coisas do mundo, é porque o amor de Deus nem sequer está
em vós.”

Por este espírito então, ela pode ir buscar à sua alma coisas que não são de Deus e
que são contra a Palavra de Deus se esse é o gosto na alma. Pode vir pelo gosto, veja, o
gosto… Pode vir pelo pensamento… pelo raciocínio: “Isso não tem mal. Eu tenho gosto;
eu tenho sentimentos. Eu acho que isto está bem.” Ela passou por isso e foi à sua alma,
se a sua alma é desse tipo. Mostra que ela não está a passar pelo filtro de Deus. Mas se
ela tiver cabelo cortado, se usar maquilhagem, calções, calças, se se parecer com um
homem, todas estas calças e o que lhes chamam, dizem esse tipo de coisas e fazem
essas coisas e vivem para o mundo, ela vai parar; não pode passar por ali. Não, senhor!
Vai pará-la no princípio.

39 Repare, um homem a olhar para os seus belos lábios vermelhos e para a cara
maquilhada e para os calções e para os biquínis e tudo o que ela tem… Um verdadeiro
homem que pensa não vai olhar para ela. Agora, um homem que é membro de igreja
vai olhar para ela, vai admirá-la. Mas eu não quero saber como ela se parece à vista,
um homem que pensa vai voltar a sua cabeça. Porquê? Ele passou pelo filtro de Deus e
ele sabe que olhar para ela é adultério no seu coração. Ele não acha que ela é bonita.
Dizer, “Ela é uma mulher bonita!” Não, para ele não é. Ela tem um aspecto imundo, uma
miserável Jezabel desgraçada para um homem que pensa. Um filho de Deus olha para
ela com vergonha de pertencer à mesma família que ela. Está certo. “Como é que ela
pode ser minha irmã e comportar-se assim?” Vê?

Ela passou por um filtro e ele passou por outro. Ele não vai achar que ela é bonita,
claro que não. Essa não é a beleza para um verdadeiro homem de Deus.

40 Lembre-se, uma vez antes de o sangue de Jesus Cristo se tornar o filtro, (como
vamos ver em alguns minutos), os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens
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porque eram bonitas e tomaram-nas, como esposas. Deus nunca perdoou. Aconteceu
novamente na jornada de Israel e Deus nunca perdoou; e cada um deles pereceu. “O
filtro de um homem que pensa.”

Eu saí da reunião aqui; estava um pequeno Ricky lá atrás da igreja uma noite,
disse-me, há mais ou menos três ou quatro anos, disse, “Você diz isso porque é um
homem velho.” Disse, “Eu acho que elas são bonitas.”

Eu disse, “Consigo imaginar.” Pelo aspecto dele, conseguia-se dizer como ele se
parecia. Eu disse, “Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Que idade tem?”

“Quase trinta anos.”

Eu disse, “Quando eu tinha menos quinze anos que você, eu achava a mesma coisa
que acho agora.” Certo! Continua a ser imundo! “O filtro de um homem que pensa.”

41 Agora repare, se ele fosse… a sua mente filtrada pela Palavra de Deus - pelo filtro
de Deus - ele não vai olhar para ela. Ele não vai achar que ela é bonita; ele vai achar
que ela é uma Jezabel. Ele vai achar que para lá desses lábios vermelhos estão presas
venenosas que o vão ferrar. E a Bíblia disse, “As portas dela são as portas do inferno; e
um homem entra por elas como um bezerro para a sua matança.” Aí está o filtro de um
homem que pensa.

O que deseja? Quando a mulher vem pela rua vestida assim e os homens voltam a
cabeça, olham assim à volta, não estão a usar o filtro de um homem que pensa. Porque
quando fazem isso estão a cometer adultério, porque o filtro disse, “Todo aquele que
olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela.” Vire a cabeça,
homem que pensa. Afaste-se dela. Ela não é bonita; é uma serpente. Está certo. Abana-
se como uma, comporta-se como uma, morde como uma. Afaste-se dela.
42 Oh sim, a Palavra de Deus é o filtro de um homem que pensa. Todos sabem isso; é
por aí que a sua alma é filtrada, pela Palavra de Deus. E faz… Quando você passa por
Deus… Quando um homem que pensa passa pelo filtro de Deus, dá-lhe o gosto de um
homem santo. Certo. Quando você passa pelo filtro de Deus, então o seu gosto é o
gosto de um homem santo. Faz o gosto de um homem justo. Claro que o slogan está
bem.

Agora, vemos como isto foi feito num tipo em Israel, só para a congregação de
Israel. É por isso que falo isto agora; se os ministros não concordarem com qualquer
coisa que foi dita, isto é para a minha congregação que o Senhor me deu para pregar.

43 Repare, em Êxodo 19 (quero que leiam quando chegarem a casa quando tiverem
mais tempo), repare, quando Israel tinha cometido pecado, primeiro pegavam numa
bezerra ruiva que nunca tinha tido jugo no seu pescoço. Isso significa que ela nunca foi
subjugada a nada. E tinha de ser ruiva. A cor vermelha é uma cor de expiação.

Sabia que a ciência prova que se você pegar em vermelho e olhar por vermelho
para algo vermelho, fica branco? Olhe por vermelho para algo vermelho, é branco. Ele
olha pelo sangue vermelho do Senhor Jesus e os nossos pecados vermelhos tornam-se
brancos  como a  neve  -  vermelho  através  de  vermelho.  E  a  bezerra  era  morta  ao
entardecer por toda a congregação de Israel e eram colocadas sete riscas do seu sangue
sobre a porta onde toda a congregação tinha de entrar: um tipo das sete eras da igreja
pelo sangue.

44 E depois o seu corpo era levado e queimado. Era queimado com os cascos, com a
pele, com os intestinos, com o esterco. Era tudo queimado junto e tinha de ser levado
por um homem limpo e tinha de ser colocado num lugar limpo fora do arraial. Por isso,
se Israel pudesse ver o tipo, esta Palavra de Deus não deve ser manejada por mãos
sujas de incredulidade. Tem de ser um homem limpo; e se ele é limpo, teve de passar
pelo filtro de Deus. Um homem limpo, mãos limpas! E tinha de ser guardado num lugar
limpo, não num lugar onde Jezabeis e Rickys e tudo o resto também participam… tomam
a ceia e assim, quando andam com outras esposas e maridos e todo o tipo de imundície,
vão a danças e a festas e usam o cabelo cortado e calções e tudo o resto e chamam-se
Cristãos. Deve ser mantida num lugar limpo e deve ser manejada com mãos limpas.

E depois quando Israel pecava e reconhecia que tinha errado, então eles eram
aspergidos com as cinzas desta bezerra sobre eles e isso era uma água de separação,
uma purificação para o pecado.
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45 Repare, aqui está! E quando Israel, antes de poderem entrar no companheirismo
na adoração, tinham de primeiro passar pelas águas da separação - justificação pela… A
fé vem pelo  ouvir;  ouvir  a  Palavra.  Depois  eles  entravam na congregação debaixo
dessas sete riscas, o sangue, para mostrar que algo morreu e foi antes deles pelos seus
pecados.  Eles  eram separados por  ouvir  a  Palavra,  as  águas de separação,  depois
entravam no companheirismo.

O único lugar em que Deus se encontrava com um homem era por essa ordem. Ele
não  se  encontrava  em  qualquer  lugar.  Tinha  de  vir  por  essa  ordem.  Deus  só  se
encontrava com Israel num lugar. E Deus só se encontra consigo hoje num lugar; que é
em  Jesus  Cristo.  E  Ele  é  a  Palavra,  as  águas  de  separação.  E  o  Seu  sangue  foi
derramado por todas as sete eras da igreja e depois pelo Espírito Santo entramos nesse
companheirismo, que só é dado à igreja. Oh, como Ele é grande!
46 Agora também, queremos olhar para Efésios 5:26. Disse que é a lavagem da água
pela Palavra, umas águas de separação. O que faz? Então o filtro de Deus é a Palavra.
Águas de separação - lavagem das águas de separação pela Palavra, o filtro de Deus.

Então não se pode vir a Cristo pelo filtro de uma igreja. Não se pode vir por um
filtro de uma denominação ou por um filtro de um credo. Só há um filtro por que pode
entrar nesse lugar santo; é pela lavagem da água pela Palavra. A Palavra de Deus é o
filtro de um homem que pensa.

47 A igreja vai julgá-lo aqui se você é um bom membro ou não. Eles vão dar-lhe um
bom funeral e a bandeira a meia-haste na sua morte, enviam grandes grinaldas de
flores e fazem tudo por si; mas quando se tratar da sua alma perante Deus, tem de ter
vida eterna! E se é uma vida eterna, faz parte da Palavra. E como a minha própria
palavra não pode negar… a minha própria mão não pode negar a minha mão… Os meus
próprios olhos não podem negar a minha mão, ou o meu pé, ou o meu dedo do pé, ou
qualquer parte de mim. Não podem negar nem um homem pode negar que faz parte da
Palavra  de  Deus,  ou  uma  mulher,  negar  uma  parte  da  Palavra  de  Deus.  Então,
mulheres, quando acham que podem ter o cabelo cortado e entrar à presença de Deus,
estão erradas! Vêem? Estão erradas. Não podem passar pelo filtro de Deus onde são
lavadas pela água da Palavra. Depois entram no companheirismo. Acham que estão,
mas não podem estar até passarem pela Palavra. E toda a mancha, toda a palavra de
Deus… “Nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra.” Tem de passar por
essa filtragem - ao passar. E isso dá o gosto de um homem justo, porque é isso que ele
procura, procura algo que o purifique.

48 A Palavra, a Palavra de Deus é o filtro de um homem que pensa e faz o gosto de
um homem justo. Sabemos que é verdade. Filtra todo o pecado da incredulidade. Não
há mais incredulidade quando se passa pelo filtro, porque é o gosto de um verdadeiro
crente.

O verdadeiro crente quer estar sempre certo. Ele não quer dizer, “Bem, eu pertenço
às classes sociais. Eu pertenço à igreja, à maior igreja da cidade.” Não me importa se é
uma missão na esquina, se é uma reunião num acampamento algures, um homem que
pensa sabe que tem de se encontrar com Deus. E independentemente do que a igreja
diz ou do que qualquer outra pessoa diga, ele tem de vir nos termos de Deus. E os
termos de Deus são a Palavra de Deus.

“Bem,” eles dizem, “a Palavra de Deus!” Claro, todos eles crêem que é a Palavra de
Deus, mas conseguem filtrar por isso? Como é que vão permitir que uma mulher de
cabelo cortado passe por ali? Como é que vão fazer isso? Como é que vão deixar um
homem passar por ali que quer apoiar esta doutrina, vê? Não é o gosto de um homem
que pensa. Não! Um homem que pensa vai pensar… um homem que pensa vai pensar
duas vezes antes de entrar numa coisa dessas.
49 Repare, essa Palavra não se pode negar. Então é satisfeita - ou é o desejo. É um
desejo de quê? O que o fez desejar para começar? Porque lá na sua alma havia uma
semente predestinada que era vida eterna, sempre colocada ali - sempre esteve ali.
“Todos os que o Pai me deu virão a mim. Não há forma de um deles se perder.”

“O gosto de um homem que pensa.” Quando um homem que pensa ouve a Palavra
de Deus, “As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ao estranho não seguirão”… Porque
ali há vida e a vida liga-se à vida. O pecado liga-se ao pecado e o pecado é tão hipócrita
que acha que está salvo quando não está salvo. Está nas raízes da hipocrisia.
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Os membros da igreja querem um filtro denominacional para que possam ter o seu
próprio desejo e continuar a ser classificadas como pessoas religiosas. Você ouve-os
dizer, “Oh, ele é muito religioso.”

50 Em África eu estava lá um dia e eles estavam a falar destes… algumas crianças
estavam a falar destas canções de rock'n'roll que Elvis Presley e os outros estavam a
cantar, Pat Boone e seja o que for, Ricky Nelson e todos os outros. Eu disse, “Eles são
um bando de apóstatas.”

Uma menina disse, “Ora, ele é muito religioso.”

Eu disse, “Tal como Judas.” Eu disse, “Judas só ganhou trinta peças de prata; Elvis
Presley ganhou vários milhões de dólares.” “Venderam os dois a sua primogenitura,”
veja. Eu disse, “Eles são o maior endividamento que o país tem.” [Espaço em branco na
fita.] Continua a ser enganador como o filtro do cigarro. Estas denominações deixam
esses membros entrar. Nem sequer deviam ser… Devia haver uma lei  que não lhes
permitisse cantar músicas religiosas. É contra… devia ser contra a lei fazerem isso. Mas
tornou-se tudo um grande monte de hipocrisia e é aí que eles estão hoje. O verdadeiro
filtro para a alma diz, “Se amardes o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus
nem sequer está em vós.”

51 Veja,  não se  pode dizer  que o  rock'n'roll  é  do  mundo… ou,  que é  de Deus.  O
rock'n'roll  é  do  mundo.  Qualquer  uma  dessas  danças  e  filtradas…  dessas  coisas
indecentes, imundas, melhor dizendo, são do mundo. É tudo do mundo. Não se pode
dizer que o cabelo cortado para uma mulher é de Deus. A Bíblia diz que não é, por isso é
a imundície do mundo. E se você ama alguma coisa do mundo, o amor de Deus nem
sequer está em si.

Veja o que é… Bem, o que está a trazer isso? É algo no interior que está a trazer. A
alma está a trazer o seu recurso através do exterior pelo espírito até à alma. E se a
alma ama o mundo, está morta. Não quero saber se está muito ungida aqui e se é muito
justa aqui; aqui está morta. “Porque aquele que ama o mundo ou as coisas do mundo, o
amor de Deus nem sequer está nele!” não importa se é religioso.

O verdadeiro filtro dessa forma, vai [peneirar] todas essas coisas e não vai deixar
passar nada a não ser a verdade de Deus, a Palavra, na verdadeira alma.

52 São como Esaú, no exterior estão bem. Esaú era religioso no exterior. E quando se
tratava de religião, parecia ser mais religioso do que Jacob. Parecia ser um homem
melhor do que Jacob, menos no seu interior, o que ele era. Ele era religioso no exterior,
mas o seu pensamento não estava filtrado. Ele não pensou bem na primogenitura. Ele
não achava que Deus… a primogenitura significava tanto quanto Deus disse. Ali estava
ele,  disse,  “Tenho  fome;  que  diferença  faz  a  velha  primogenitura;  podes  tê-la  se
quiseres.” Oh bem, veja, “Eu vou à igreja; sou tão bom como tu! A minha denominação
é tão… Ora, é uma das maiores do mundo. A minha mãe pertenceu a ela; o meu pai
pertenceu a ela. Tudo isto, aquilo e outra coisa. O meu pastor foi educado; ele tem
assim e assim.” Isso afasta-o mais de Deus. Isso não é o filtro de um homem que
pensa.  Se  fosse,  como é  que  Pedro  podia  chegar  a  ser  o  que  ele  era  quando  não
conseguia assinar o seu próprio nome. Mas ele tinha o filtro do homem que pensa.

53 Repare. Oh, bem! Esaú pensou que aquela primogenitura não significava o que
Deus tinha dito, que era a diferença entre a vida e a morte. E tal como Eva e como
Judas, venderam a primogenitura por uma satisfação do gosto do conhecimento da
civilização. Foi exactamente por isso que Eva vendeu a sua primogenitura. Ela vendeu-a
por um pouco de ciência, um pouco do conhecimento mundano, uma igreja um pouco
melhor, uma classe de pessoas um pouco melhor, seria assim chamado, hoje. E Judas
vendeu a sua primogenitura por trinta peças de prata e fez mais alguns dólares. “A
minha congregação pode pagar mais aqui e eu vou pregar aqui,” veja. “Assim se me
tornar um pregador, bem…”

54 Eles disseram, “Irmão Branham, nós cremos que essa mensagem é a verdade, mas
não a podemos aceitar. Se a aceitássemos, onde íamos pregar?” O mundo, irmão; essa
é  a  paróquia.  Claro.  “Bem,  nenhum dos  irmãos  me ia  apoiar.”  Eu  não  espero  que
nenhum dos  irmãos  me  apoie.  Eu  espero  que  Jesus  Cristo  me  apoie,  porque  Ele
defendeu isto. Foi Ele que disse isto.

E quando a verdadeira primogenitura - o sangue - filtrado pela Palavra e todo o
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pecado e o mundo e a igreja e as denominações e o sectarismo é deixado de parte… A
educação, a civilização, a igreja, a denominação, o sistema, o pecado de todo o tipo, são
deixados de parte quando um homem que pensa toma o filtro do homem que pensa na
estima de Deus.

Não resta mais nada quando um homem faz a sua vida passar pelo filtro de Deus.
Repare. Aqui a sua vida foi toda misturada com pecado, porque você nasceu em pecado,
foi formado em iniquidade, veio ao mundo a falar mentiras. Vou dizer uma coisa, como o
Irmão McCully costumava dizer. Ouçam.

55 Quando você vem a este mundo, você nasceu em pecado. Você nem sequer pôde
lutar  por  isso.  Nasceu  em pecado,  formado em iniquidade,  veio  ao  mundo a  falar
mentiras, dentro do seu próprio espírito o desejo do pecado, um amante do pecado,
porque nasceu em pecado. Não teve hipótese. Mas lá dentro de si algures (aqui está)
havia algo ali que começou a puxar. Se soubesse que era algo que lhe disse que havia
algures um Deus e lesse a Sua Palavra, então você tomou a igreja, tomou as suas ideias
quando lhe foi dito outra coisa, então nunca usou o filtro de um homem que pensa. Mas
quando você usa o filtro de Deus que é o filtro do homem que pensa, porque “todos os
outros filtros passarão, mas o meu não passará!”… E quando você toma o filtro de Deus
e passa lá a sua vida, os seus desejos… Se passasse os seus desejos pelo filtro de Deus,
o filtro do homem que pensa, não resta nada senão o Espírito Santo.

Agora, se quiser a evidência do Espírito Santo, aí está. Quando essa sua alma se
alinhar com a Palavra de Deus em todos os aspectos, mostra que você fez passar a sua
vida pelo filtro do homem que pensa: o filtro de Deus.

56 Repare, é esse o filtro de Deus? Ele disse que era lavado pela água da Palavra. E
quando Deus deu a Adão e Eva um filtro no Jardim do Éden, Ele disse, “Não tragam
nada disto para aqui.” Mas Satanás fez ali um buraco, disse, “Oh, é… Um pouco não vai
magoar.”

Só uma gota também, foi tudo o que foi necessário para introduzir a morte na raça
humana. É tudo o que é necessário, só um pouco de nicotina, então estão perdidos.

Não resta nada senão o Espírito Santo.

E depois, isso mostra que em si estava essa semente predestinada lá em si que o
fez  estar  faminto  por  Deus.  “Todos  os  que  o  Pai  me  deu,  me  deu  para  redimir  -
morreram comigo no Calvário; ressuscitaram comigo na ressurreição - todos os que Ele
me deu, virão a mim. Serão colocados no corpo (seja pé, braço, nariz, boca, seja o que
for). Serão lá colocados e virão a mim a seu tempo.”

57 Oh, bem! Aí está essa verdadeira filtragem. Todo o pecado do mundo e o amor do
mundo está morto e esta alma só está a trazer uma coisa… Aqui está, não se lembre…
não se esqueça! Todos vocês aí nos telefones, coloquem isto na vossa mente. Quando
um homem que pensa começa a pensar perante quem ele vai estar e o que é a Palavra
de Deus, quando ele começa a pensar, então quando ele passa por isso, nada pode lá
chegar a não ser o Espírito Santo. O que é isto? É o embrião, a Palavra semente desde o
princípio, em que você estava em Deus no princípio, aqui a trazer a semente de vida. A
semente está no seu coração por preordenação! Aleluia! A semente já está ali  pela
presciência de Deus, predestinada. E quando traz, não pode passar por nada a não ser a
Palavra! E então é o gosto do homem que pensa, do homem justo, do homem santo que
vê na Bíblia, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. O que chega a
esse lugar aí, essa Palavra que está no coração: “Escondi a tua palavra no meu coração
para não pecar contra ti”? O que é isto quando está a passar pela Palavra? Só há uma
coisa que vai passar pela Palavra; é o Espírito Santo. É a única coisa que pode passar
pela Palavra, é o Espírito Santo. E o filtro do homem que pensa dá um gosto de um
homem santo.

58 Então ele provou das coisas celestiais. Ele tem a Palavra de Deus no seu coração;
ele vê manifestado perante ele. E toda a sua alma envolvida nisso e o mundo e as coisas
do mundo estão mortas à sua volta.

O filtro de religião de um homem que pensa… E estou a pensar na religião filtrada
agora. Quando o filtro do homem que pensa dá o gosto de um homem santo (veja),
satisfaz o seu gosto. Ele vê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Aí
está. Vê-Lo perante nós a fazer as mesmas coisa que fez; satisfaz o gosto do homem
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santo, o seu pensamento.

Ele sabe então que passou da morte para a vida. E ele ama… E ama porque o
mundo - para ser confirmada - e quer que a Palavra seja confirmada e vindicada. Em
cada era ele espera por isso, porque é um homem santo e tem o desejo de ver Deus. Os
outros querem apenas juntar-se à igreja. Este homem quer ver Deus. Ele não O vê num
conjunto de credos. Ele não O vê em grande órgãos de tubos, ou em catedrais e cruzes
altas, ou em estudiosos polidos com os seus colarinhos dobrados. Ele não O vê num
teólogo; ele vê-O na confirmação da Sua Palavra.

Eu vi-O nas fogueiras do…

Os meus olhos viram a Glória da vinda do Senhor;

Ele anda pela vinha onde as uvas da ira estão;

Ele soltou o relâmpago fiel com a Sua terrível espada veloz;

A Sua verdade continua a marchar.

(Vai marchar até ao fim! Sim, senhor!)

59 Veja o que quero dizer. Um homem de filtro… ou o filtro do homem que pensa. Um
homem que quer estar na presença de Deus… O que era o filtro de Deus? A Sua Palavra.
“No dia em que dela comerdes, nesse dia morrereis.” Não me interessa o que está a
acontecer aqui; não deixe essa Palavra. Lavado pelas águas da Palavra - o filtro de um
homem que pensa. Não uma denominação, não um credo, não uma igreja, não uma
catedral,  mas  o  filtro  de  um homem que  pensa!  Porque  você  vai  ser  julgado  pela
Palavra. Um homem que pensa vai pensar nisso. Um homem néscio ou um gosto do
mundo vai pegar em qualquer coisa, num substituto. Porquê o substituto quando há um
verdadeiro?

60 Pense. Pense um minuto. Uma mulher a falar em línguas com o cabelo cortado e
batom e depois a igreja ainda se firma nisso que é a evidência do Espírito Santo.

Ou um pregador de um seminário ou alguma escola Bíblica a usar o baptismo
trinitariano ou a ceder em relação à Palavra para um credo ou denominação. Isso é o
filtro de um homem que pensa? Não da forma que eu vejo, irmão. É um homem néscio
a passar por aí. Certo. Consegue imaginar? Em vez de usar a Palavra de Deus como
filtro para a sua alma, deixando o velho credo e a denominação ficar por cima disso
assim, em vez de tomar a Palavra de Deus como filtro. E então ele está contaminado e
deixa que lhe induzam as doutrinas de homens, a fazer coisas, quase a enganar o eleito
e a negligenciar a Palavra, quando ele podia passar a sua própria alma - se houver ali
alguma coisa para passar. Mas se essa semente predestinada (não percam isto)… se
essa semente predestinada não está ali, não vai passar por nada ali, porque vai passar
para o seu desejo.

61 Se um homem que fuma quiser o gosto de um homem que fuma e se ele tiver um
pau… Eu digo, “Chupe o seu dedo,” e se ele ficar ali a chupar no dedo, ora ele diria,
“Isto é idiota!” Porquê? O seu gosto é por nicotina. Por isso ele não é um homem que
pensa, veja.

Mas você diz, “Bem, eu não saboreio nada; eu quero saborear o mundo; eu quero
saborear  o  tabaco;  eu não saboreio  nada.”  Dê-lhe  um alfinete  da roupa e  deixe-o
saborear isso. Claro, deixe-o chupar isso.

Ele diz, “Eu não saboreio nada.” Por que está a chupar isso então? Você tem o
desejo  de  saborear  nicotina.  E  quando  está  a  chupar  um credo  da  igreja  e  vocês
mulheres continuam a usar cabelo cortado, faces pintadas e vestidas de forma atraente
e vocês homens olham para elas e todas estas coisas e continuam dessa forma, o que é
isto? O que está aí? O mundo ainda está aí e você tem um gosto; está a puxar por isso
por um gosto.
62 “Eu posso ir a esta igreja; eles nunca falaram nisso. Eles não dizem nada acerca
disto, nada acerca daquilo. Nenhuma destas coisas é falada. O nosso pregador tem uma
mente mais aberta que você. Nós não dizemos coisas dessas.” O que é isto? Você tem o
gosto do mundo por que está a chupar. Está certo.

Mas uma mulher que pensa não vai tomar uma coisa dessas. Ela sabe que tem de
ser santa! E a única coisa que pode passar pela Palavra de Deus é o Espírito, o poder
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vivificador, para fazer com que a Palavra que está em si viva para manifestar Jesus
Cristo na era em que está a viver! Aleluia! Irmão, se isso não é verdade, não sei o que é
verdade. Fiquei maluco se isso não é a verdade.

É a própria Palavra no seu coração, predestinada ali, que está a passar. E deita fora
esse mundo; não o quer. Mas quando chega aqui à Palavra, começa a passar. E quando
passa pela Palavra, não pode ser mais nada senão o Espírito Santo para vivificar essa
Palavra.

63 Então o filtro de um homem religioso, que pensa, é a Palavra e satisfaz esse gosto
santo que está no seu coração.  “O filtro  de um homem que pensa,  o gosto de um
homem santo.” Oh, bem, onde chegamos.

Em vez de usar o filtro de Deus para a sua alma, ele está a deixar Satanás enganá-
lo por alguma denominação ou credo, exactamente como as empresas de tabaco estão a
enganar as pessoas que fumam cigarros. Apenas se ganham mais membros, só isso.

Oh, deixe-me encerrar dentro de alguns minutos ao dizer isto.

64 Laodicéia cega! Como podemos ficar cegos. Laodicéia cega, a guiar os cegos desta
era  sob  um  falso  pretexto,  sob  falsos  credos,  sob  dogmas  que  são  falsos,  sob  a
denominação que é falsa, sob livros de credos que são falsos. Oh, Laodicéia cega, a
guiar os cegos, vão todos em direcção ao abismo.

Mude o seu filtro nesta noite, pregador. Não leve essa nicotina denominacional ao
seu  sistema,  dos  dogmas  e  dos  credos,  porque  Jesus  disse,  “Todo  aquele  que
acrescentar uma palavra ou retirar uma palavra…” Quando você diz à sua congregação
que está bem fazer assim para estas mulheres e fazer assim para esses homens, e
todas estas coisas, isso, ou outra coisa, enquanto permanecerem fieis a isto e enquanto
fizerem aquilo e enquanto mantiverem estes credos e assim, não tem vergonha de si
próprio?

65 “Fariseus cegos,” disse Jesus. Como Jesus clamou, “Fariseus cegos,” o Espírito
Santo no meu próprio coração nesta noite clama, “Laodicéia cega, quantas vezes Deus
te quis dar um reavivamento, mas agora chegou a tua hora. É demasiado tarde agora.
Como te riste e fizeste troça das pessoas que Deus te enviou? Mas agora chegou a tua
hora. Oh, Estados Unidos, Estados Unidos, como Deus te quis ajuntar como a galinha
aos seus pintos, mas tu não quiseste.” Agora, esta voz vai de costa a costa, de norte a
sul e de este a oeste. Como Deus te quis ajuntar, mas tu não quiseste. Agora chegou a
tua hora.

Nações  a  colapsar;  o  mundo  está  a  desmoronar.  Um  bocado  de  dois  mil  e
quatrocentos  quilómetros,  de  quatrocentos  e  oitenta  ou  seiscentos  e  quarenta
quilómetros de largura, vai  afundar cento e sessenta… ou talvez sessenta e quatro
quilómetros naquela grande falha lá um dia destes e as ondas vão chegar até ao estado
de Kentucky. E quando acontecer, vai abanar o mundo de tal forma que tudo o que
estiver em cima disso vai cair.

Oh, esconde-me na rocha das eras. Deus, permite-me… Sopra sobre mim, Senhor.
Espírito do Deus vivo, sopra sobre mim. Deixa-me tomar o filtro de Deus e viver sob
isso, Senhor. Deixa-me inspirar o ar fresco do Espírito Santo nos meus pulmões, na
minha alma a cada dia, para que não peque contra Ti, Ó Senhor. Sopra sobre mim,
Espírito Santo, sopra sobre mim.

66 Deixa-me plantar a Palavra de Deus no meu coração e ter o propósito ali de não me
desviar para a direita nem para esquerda daí, mas eu vou viver fiel a isso todos os dias
da minha vida. Ó Deus Pai, então envia sobre mim o Espírito Santo de vida para vivificar
essas Palavras para mim para que eu possa manifestar Jesus Cristo perante aqueles que
estão perante mim para… à espera que isso aconteça. É a minha oração.

Oh, bem! Repare como fazem hoje nessas igrejas: sugam as pessoas por esses
filtros denominacionais para o concílio ecuménico. Porquê? Porquê? Porque lhes dá o
desejo do coração, a organização. Têm gosto pela organização. Vão fazer isso.

Sempre que Deus lhes enviou um reavivamento, o que fizeram? Organizaram. Está
certo? Então eles têm o seu próprio tipo de filtro, porque têm um grande gosto. E agora
Deus vai  dar-lhes o desejo do gosto deles.  Ele vai  dar-lhes… Eles estão a sugá-los
directamente para o concílio  ecuménico e então ficam com o gosto da organização
então. Isso está a chegar.
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67 Oh  igreja  de  Laodicéia,  não  seja  enganada  nesta  era  pelos  seus  enganos.  Ó
Pentecostais, vocês que entraram em Laodicéia, vocês que fazem parte de Laodicéia, a
igreja morta, pela Metodista, Baptista e Presbiteriana, uma forma de ritual… Mas vocês
Pentecostais que ainda podiam de vez em quando dizer, “Amém!”, que podiam trazer
muita música para uma plataforma e ter mulheres de cabelo cortado a dançar por toda a
parte e ainda crer  em cura divina,  quantas vezes Deus vos quis  tomar,  mas vocês
pegaram noutro filtro, num filtro denominacional. Quantas vezes Deus vos quis tomar.

Como foi enganador! Mateus 24:24, Jesus disse que enganaria o eleito se possível
fora. Como são parecidos; tal como Eva a deixar só uma ou duas coisas que não ia
receber porque vocês estão organizados e não podem receber. É tudo o que é preciso.
Podem também tomar tudo, porque falhar no pouco, é culpado de tudo. Oh!

68 Pentecostes, Pentecostes, passai o vosso pensamento pelo filtro de Deus, não pelos
vossos  sonhos  denominacionais  e  vão  surgir  com o  gosto  de  um homem santo,  o
verdadeiro baptismo do Espírito Santo.

Consegue imaginar um homem a permitir que a sua esposa corte o seu cabelo, use
calções, ou calças e diga que passou pelo filtro de um homem que pensa? Consegue
imaginar um homem a fazer uma coisa dessas?

Consegue imaginar um pregador de pé no púlpito, porque é bem pago por uma
congregação  que  lhe  dá  umas  palmadas  nas  costas,  chama-lhe  “Doutor,  Irmão,
Reverendo,” e leva-o a todo o tipo de festas onde há banhos mistos e tudo o resto nas
praias, consegue imaginar um homem a dizer que passou pelo filtro de um homem que
pensa?

E algumas destas mulheres na plataforma com os seus vestidos acima dos joelhos
e tão apertados e mostram as formas todas, cada movimento que fazem e a roupa
interior  a  mostrar  pelos  seus  vestidos,  tão  mau  como vestir  calções,  biquínis,  ou
qualquer coisa. Vocês Pentecostais, cegos, pregadores de Laodicéia, quanto tempo Deus
vos irá suportar, não sei. Que Deus seja misericordioso para com os vossos olhos cegos.
Ele tem colírio esta noite para abrir os vossos olhos para que possam ver.
69 Como eu disse  nesta  manhã,  estamos na era  da visão,  no topo.  Não há mais
faculdades acima disso para onde se possa avançar no conhecimento. No seu nariz você
pode cheirar, nos seus lábios pode falar, nas suas mãos pode sentir e apalpar e nos seus
pés e assim por diante, mas não pode ir mais longe do que os seus olhos.

Malaquias 4 já veio. Está certo. Haverá luz no tempo do entardecer. Oh, ande na
luz!

Vamos andar na luz, uma bela luz,

Que vem onde as gotas de orvalho da misericórdia são brilhantes;

Brilham à minha volta de dia e de noite,

Jesus (a Palavra), a luz do mundo. (Sim, senhor!)

Passe por  isso,  oh,  irmão,  e  vai  sair  com o gosto de um homem santo com o
Espírito Santo.

70 Oh  mulher,  passe  o  seu  pensamento  moderno  do  vestuário,  passe  o  seu
pensamento moderno… Antes de sair à rua à frente dos homens… Vocês jovens, vocês
idosas, antes de saírem à rua com as vossas roupas tão apertadas, puxadas à frente e
atrás… eu não estou a criticar; eu sou vosso irmão. Eu estou entre os vivos e os mortos
e sei o que estou a dizer. Antes de entrarem… e saibam que o vosso corpo é uma ordem
sagrada, uma casta sagrada que Deus lhe deu… Antes de sair à rua vestida assim, passe
a sua mente pelo filtro de uma mulher que pensa. E lembre-se que todo aquele que
olhar para si para a desejar, já cometeu adultério com ele. Lembre-se disso, irmã.

E irmão, antes de virar a cabeça para olhar para ela nesse segundo olhar, passe a
sua mente pelo filtro de um homem que pensa; vai sair com o gosto de um homem
santo (veja), para fazer o que está certo.

71 Repare, se passar a sua mente pelo filtro de uma mulher que pensa, vai sair com o
vestido de uma mulher santa. Está certo. Vai sair, irmão, com o aspecto de um homem
santo. Agora, isso é só uma coisa. Tudo o que fizer, passe pelo filtro da Palavra de Deus,
veja se está certo ou errado.
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Você vai sair com o vestido de uma mulher santa, com cabelo comprido, vestida
com decência, um espírito calmo e humilde - não irrequieto, a lutar e agitado - um
espírito calmo e manso, que é um grande tesouro de Deus. A Bíblia disse isso.

Agora, quero perguntar-lhe uma coisa lá nas terras… Vamos encerrar dentro de
alguns minutos.

72 Agora, vamos todos nesta noite ver quais são os nossos desejos e então podem ver
por que filtro têm passado. Vamos ver, cada um de nós, aqui e por todo o país. Vejam
os vossos desejos, o que realmente querem na vida. Vejam pelo que estão a lutar.
Vejam por que estão aqui. Vejam por que vão à igreja. O que o faz… É bom ir à igreja,
mas não vá apenas à igreja;  isso não o vai  salvar,  veja.  Veja por  alguns minutos.
Digamos, “É meu objectivo…? Por que tipo de filtro estou a passar?” E se não lidar com a
Palavra de Deus e se a sua alma não o fizer, então há algo de errado, porque mostra o
seu gosto, que a vida… que tipo de vida está em si. Se é santa, discreta, honrada, vai
sair  dessa  forma.  Se  não  for,  você  tem outro  gosto  em si  de  onde  está  a  passar.
Exactamente. E se o gosto é a Palavra de Deus e a vontade de Deus, então você sabe o
que está em si, o que está a passar o gosto. Mostra que você faz parte dessa Palavra.
Essa Palavra está em si passada pela Palavra.

73 Em que está a passar? Está a passar pela Palavra, porque você faz parte do corpo
de Cristo desta era. E se essa Palavra está em si, só pode passar pela Palavra pelo
Espírito que vivifica essa Palavra que está em si. Só a Palavra não vai viver. É por isso
que, “Todos os que o Pai me deu virão a mim, e se eu for levantado atrairei todos os
homens a mim,” veja, veja. O Pai…

A parte do corpo de Cristo que está no mundo, predestinado, colocado no coração…
Qualquer homem que é um verdadeiro Cristão, nascido de novo hoje, sabe desde que
era um menino ou uma menina, que havia algo em si que tinha fome de Deus. E você
tentou juntar-se às igrejas e tudo o resto; não ia funcionar. O que foi isto? Foi essa
Palavra. Você estava à procura de um filtro e um dia fez-se luz perante si; você viu
Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente. Isso satisfez o gosto, veja. Porque a
vida estava em si a atraí-lo. Veja, a vida em si está a atraí-lo; está colocado… diz-lhe
que desejo tem aqui. Você está a puxar… Não pode puxar por isto e aquilo e outra coisa;
você tem de encontrar esse filtro certo, porque é uma pessoa que pensa, veja.

E se você é uma pessoa que pensa, está predestinado, ou filtrado desde antes da
fundação do mundo.

74 E se um ministro denominacional ouvir isto, espero que tome o filtro do homem
que pensa, se for um ministro da denominação. Então ele vai deitar fora esse pacote
denominacional que vai perecer, porque é a palavra do homem, e vai aceitar a Palavra
filtrada de Deus que nunca pode falhar nem passará e vai servir o gosto do homem
santo. E como Jacob, vai sacrificar todo o mundo e os apetites de toda a denominação
ou  da  fama  que  há  no  mundo,  onde  se  pode  ser  bispo,  cardeal,  ou  pode  ser  um
presbítero estatal, ou um pastor de alguma grande igreja; vai sacrificar tudo o que
houver. Não como Esaú que se tornou em parte do mundo, mas como Jacob, você dará
tudo o que tiver para obter a primogenitura, o filtro do homem que pensa; porque vai
dar-lhe o gosto do homem santo. E vai satisfazer… E satisfará e vai santificar o gosto
eterno da santa bondade de Deus.

75 Lembre-se,  Satanás  abriu  o  primeiro  buraco  na  mente  de  Eva…  ou  no  seu
pensamento, para deixar passar o gosto da sua sabedoria e do seu conhecimento.

Agora, pense nisto; estou a encerrar. Satanás abriu o primeiro buraco, porque tudo
o que ela podia deixar passar era a Palavra. Esse era o Espírito pela Palavra de Deus,
porque ela disse, “Enquanto inalares por este filtro, nunca morrerás; mas inala este
aqui, vais morrer.” Veja.

E Satanás disse, “Mas não percebes nada disto aqui, mas prova um pouco disto
aqui e depois vais perceber; vais ser como Deus. Olha, ele sabe o que é certo e o que é
errado; tu não. E se provares um pouco disto…” E ela deixou-o abrir ali um buraco. Um
buraco pequeno.

Agora, vê por que é que eu digo…? Você diz, “Por que não ensina às mulheres e
assim por diante a como receber dons,” e coisas assim?

Eu disse, “Como é que lhes pode ensinar álgebra quando nem sequer vão aprender
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o seu ABC?” Só foi preciso um pequeno buraco. Ele tomou a sabedoria do mundo; e
quando o fez, estabeleceu a morte para a família inteira, que queria provar a sabedoria.

76 Agora, olhe para o filtro e vai certamente expressar o gosto dela. O gosto dela era
para o mundo; foi o que ela recebeu. Tal como é assim hoje: eles gostam do mundo e
das coisas do mundo com forma de piedade, mas negando a eficácia dela, veja. Satanás
vai deixá-los falar em línguas; vai deixá-los clamar; vai deixá-los ter serviços de cura
divina; vai deixá-los fazer todo este tipo de coisas.

Ele diz, “Muitos virão a mim naquele dia e, «Senhor, não expulsei demónios, não fiz
muitas  coisas,  não  fiz  isto?»”  Ele  dirá,  “Nem  vos  conheci,  vós  que  praticais  a
iniquidade..” Quando a Palavra foi colocada perante si e você continuou a chupar aquele
velho filtro do mundo (veja), mostra o gosto que estava no coração.

77 As pombas não podem comer carne putrefacta. Não podem comer isso. Elas não
têm fel.  Um corvo  pode  comer  a  semente  como  uma pomba  e  pode  comer  carne
putrefacta como um corvo (veja), porque é um hipócrita. Mas uma pomba não é feita
como qualquer outra ave e foi por isso que Deus Se representou como uma pomba a
descer do céu, veja. Não pode… não pode suportar o cheiro de carne putrefacta. Não é
um abutre. A razão: não tem fel. Não a podia digerir. Ia matá-la, se a comesse. E uma
pomba nunca tem de tomar banho. O corpo de uma pomba expele óleo do interior que a
mantém limpa. É uma vida que está na pomba; gera nela um óleo que mantém as
penas limpas. E é assim com um Cristão; há uma vida dentro deles que os mantém
limpos. Está filtrado.

Oh, repare! Agora, olhe para o filtro e certamente pode ver o gosto disso do que
eles estão a fazer hoje.

78 Olhe para esta igreja moderna. Olhe para o filtro deles. Consegue-se ver o que eles
amam, ver o que eles têm. O amor… O que amam eles? A menina Laodicéia, que vai em
direcção ao julgamento de Deus… Está certo, o amor… o amor da igreja hoje é por
Laodicéia, uma grande organização, um grande estabelecimento, uma coisa grande,
popular,  pessoas bem vestidas, muito cultas, cheias de sabedoria, cheias do diabo,
debaixo  do  engano  da  igreja  de  Cristo.  Só  há  uma  palavra  que  pode  estar  ali:
“anticristo”; porque tudo o que Cristo ensinou, eles são contra praticamente tudo. Certo.
Só o suficiente para se poderem chamar assim.

Agora, se vocês são pessoas que pensam nesta noite, aqui e lá nas terras onde a
mensagem  está  a  ir,  o  seu  desejo  será  um  gosto  da  Bíblia,  não  um  gosto
denominacional, porque vocês serão julgados pela Bíblia, a Palavra por que estou a pedir
que filtrem a vossa alma. E rejeitar uma palavra e não deixar a sua alma passar por
essa palavra, você será rejeitado; porque o homem não viverá, respirará, só de pão,
mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.

E será trazido a si predestinado e quando o Senhor soprar sobre si, o Seu Espírito,
vai vivificar essa Palavra até a uma realidade e você vai ver que Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje, e eternamente. Oh, bem!

79 Deixe a denominação do mundo, o pacote religioso. Deixe-o estar como aquele
pacote de cigarros nos bosques. Deixe apodrecer e declinar (é um filtro errado) e tome a
Palavra que é Cristo que dá e alcança e preserva o gosto da vida eterna para todo
aquele que o tomar. Vida eterna…

A Palavra, se você for predestinado, vai vê-la. Não há forma de a esconder de si.
Você olha ali e diz, “Ora, é tão claro perante mim. Eu olho para isto, aí está. Estou a
olhar  mesmo para isso.  Eu vejo.  Aqui  está,  a  Palavra,  toda a palavra,  palavra por
palavra, a viver.” Então aí está um gosto de vida eterna que você quer. E quando você
inala por isso… O que pode vir daí, do filtro de Deus? Nada a não ser o Espírito, sem
mundo, sem incredulidade. É o filtro de Deus. E quando você inala por isso, nada pode
vir daí a não ser o Espírito Santo.

80 Agora, você tem a evidência do Espírito Santo, veja. O gosto de um homem santo
ou de uma mulher santa. Eles querem viver; eles têm vida eterna. E porque esta Palavra
está vivificada para eles, eles vivem. O filtro de um homem que pensa e o gosto de um
homem santo.

Não tome o mundo como aquelas empresas de cigarro debaixo de um engano, mas
tome o verdadeiro filtro do homem que pensa. Filtra o ar que respira, a comida que
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come. Tudo o que você é, inale pela Palavra de Deus e terá o gosto de um homem
santo; porque vai produzir isso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e eternamente.

E eu sei, se somos ou não somos - eu creio que somos… Mas se não somos, há
alguém no mundo hoje que faz parte do corpo de Cristo; e vai viver apenas pela Palavra
de Deus, toda a Palavra que procede da boca de Deus para esta era em que estamos a
viver agora.

81 E não consigo ver onde a denominação - com essas palavras tão claras na Bíblia
que disseram que ia acontecer e as coisas que iam acontecer e aqui estamos a viver
agora - não consigo ver onde possa ser se não for isto.

Igreja, eu entendo que tenho de estar convosco no julgamento um dia. Longe de
mim alguma vez dizer-vos alguma coisa errada para ser popular. Não quero isso. Se
tivesse  o  meu  desejo,  eu…  apenas  o  meu  desejo  humano,  eu  pegava  na  minha
espingarda e ia para os bosques e construía uma cabana e caçava o resto da vida. Estou
a ficar velho, cansado, fatigado e abatido. Mas não posso desistir. Há algo em mim a
trabalhar. Ai de mim se não falar a verdade e toda a verdade. Ai de mim se não ficar
aqui até que o último suspiro do meu corpo me deixe. Eu tenho de ficar, não importa o
que as pessoas digam; eu sou responsável perante Deus.

82 E eu realmente creio que as coisas que estamos a pregar são a verdade.  Não
porque sou eu que estou a pregar. Não, meu irmão. Não, senhor. Deus conhece o meu
coração. Eu gostava de me sentar na congregação e ouvir a pregação ungida. Como
seria muito mais fácil para mim. Claro! Porque eu teria vida eterna tal como o homem
no púlpito. Eu faço parte disso tal como ele. Eu ia para o mesmo céu, teria os mesmos
privilégios. Como seria fácil para mim sentar-me aí e não receber todas estas feridas e
pancadas e problemas. Como seria fácil. Porque aqui toda a noite sem dormir, uma hora
e meia ou duas horas a lutar toda a noite com coisas que surgem. Como era fácil para
mim fazer isso, pegar na minha arma na manhã seguinte, na minha cana de pesca e ir
pescar ou caçar. Como seria fácil! Mas irmão, calhou-me a mim. Que Deus me possa
ajudar a nunca fugir ao mesmo posto de dever, mas a permanecer fiel e verdadeiro e a
produzir-vos o filtro de um homem que pensa que vos dará o gosto de um homem
santo.

O filtro do homem que pensa são as águas de… as águas de separação. É uma
purificação do pecado, que é a Palavra de Deus. E o homem que pensa, o homem que
sabe que tem de estar perante Deus, sabe que tem de responder por toda a palavra da
Bíblia; vai satisfazer esse gosto que está no seu coração. Que Deus nos possa ajudar a
receber enquanto inclinamos as nossas cabeças.

83 Querido Deus, mais uma hora ou duas que passou. O relógio avançou agora. A
mensagem agora entra para a história e está registada no livro. Todos nós temos de
responder agora por isto, cada movimento que fazemos, cada palavra que dissemos,
cada pensamento que passou pela nossa mente; o gravador ainda está a gravar. E vai
gravar até que a vida termine e depois vamos responder no dia do julgamento.

Ó Deus, o grande Criador dos céus e da terra, em quem nós cremos, eu oro por
este povo deste dia. Eu oro por mim com eles, para que, Senhor Jesus, para que Tu
segures o Teu filtro. E se estou a dizer alguma coisa que é sacrilégio, Senhor, no meu
coração não sei. Eu oro para que se for errado para mim tomar a Tua Palavra e usar
uma coisa dessas, perdoa-me por isso.

84 Mas Senhor, eu pensei que quando Tu me falaste lá nos bosques - Tu conheces o
tempo e a manhã - apenas… Não consegui tirar isso do meu pensamento. Eu aceitei
como vindo de Ti. Assim Deus Pai, eu já falei e oro, Deus, para que Tu permitas que seja
da forma que eu pensei que fosse, que o homem que pensa, o homem se tem algum
pensamento, vai saber que tem de estar na presença de Deus e não vai trazer à sua
alma nada que a contamine ou que seja contrário à Palavra de Deus.

E Pai, entendemos que como eu comparei com estas organizações de hoje, não
para ser diferente, Senhor… Tu vais julgar-me um dia pelo meu coração. E eu oro, Deus,
para que Tu vejas que não foi para ser diferente, mas foi para ser honesto, para tentar
ser  sincero,  entendendo que tenho na  minha mão agora  mesmo a  compra  do  Teu
sangue de costa a costa. E muitos deles creram no que foi dito.

E Deus do céu, que nenhum deles se perca. Eu estou a requerer a cada um deles e
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tenho perante eles o filtro para o pecado, as águas de separação, o sangue de Jesus
Cristo, a Palavra feita carne. Concede, Senhor, e possa o Espírito Santo derramar toda a
promessa nas nossas almas e possamos ser representantes vivos da noiva de Jesus
Cristo no tempo dos olhos, da visão na luz do entardecer, porque apresentamos isso a Ti
no nome de Jesus Cristo. Amém.

85 Você O ama? Crê nisso? Se eu disse alguma coisa errada ao falar  no filtro do
homem que pensa, não posso dizer mais nada. Não tenho instrução; tenho apenas de
dizer o que vem a mim. E quando eu vi isso ali, pensei, “Que linha de hipocrisia!” E algo
disse, “Tal como a igreja.”

O filtro de um homem que pensa. Oh, bem! Há mais coisas sobre isso. Um homem
que pensa não ia usar isso. Claro que não! E deseja o gosto de um homem que fuma
(está certo), porque tem de ter isso para satisfazer o seu gosto. Mas um verdadeiro
homem que pensa que sabe que a sua alma vai a julgamento vai filtrar o seu gosto pela
Palavra de Deus, “Porque todos os que o Pai me deu virão a mim.” E ele vai crer em
toda a palavra que procede da boca de Deus, que é as águas de separação, que nos
separam do pecado. Porque quando passa pela Palavra, vemos que é pecado se não
crer, por isso nós cremos e continuamos. É uma separação do pecado. Ama-o?

Eu O amo, eu… (vamos levantar as nossas mãos para Ele).

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

86 O que disse Ele? “Nisto saberão os homens que sois meus discípulos, quando vos
amardes… vos amardes uns aos outros.” Agora, vamos cumprimentar alguém enquanto
cantamos novamente e vamos dizer, “Eu também o amo, irmão.”

Eu O amo, eu (Isto é para que saiba…)

Porque Ele primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

87 Gostam do filtro de um homem que pensa? Quando for na rua para contactar com o
mundo amanhã, irmão, irmã, tem o filtro do homem que pensa? Quando esse homem
lhe chamar santo rolador, você usa o filtro de um homem que pensa? Quando alguém
diz alguma coisa de mal contra si, tem o filtro de um homem que pensa? Veja, faça o
bem pelo mal. Ore por aqueles que o maltratam e por aqueles que o perseguem, então
está a inalar pelo filtro do homem que pensa.
88 Porque se amar apenas aqueles que o amam, como nós nos cumprimentamos e nos
amamos no Senhor, isso é bom, mas pode amar também o antipático; esse é o filtro do
homem que pensa; isso é o Espírito de Cristo em si: amar aqueles que não o amam;
então você tem a recompensa de Deus. Mas agora, se o fizer como um dever, continua
a não ter o filtro do homem… você está apenas no segundo ciclo. Mas se no seu coração
realmente o amar, então você está a inalar pelo filtro do homem que pensa e isso
satisfaz o gosto de um homem santo, em que sabe do seu coração que perdoa a toda a
gente, a tudo, não importa o que aconteça. Não é Ele maravilhoso?

……… primeiro me amou,

E comprou minha salvação

No madeiro do Calvário.

Andaremos na luz; é uma bela luz;

Vem onde as gotas de orvalho da misericórdia são brilhantes;

Brilham à nossa volta de dia e de noite,

Jesus, a luz do mundo.

Andaremos nesta luz; é uma bela luz;

E vem onde as gotas (Filtradas!) de orvalho da misericórdia são brilhantes.

Brilham à nossa volta de dia e de noite,
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Jesus, a luz do mundo.

Venham vós todos os santos da luz proclamar,

Jesus, a luz do mundo;

Então os sinos do céu vão tocar;

Jesus, a luz do mundo.

Oh, andaremos na luz;

Que luz tão bela;

Vem onde as gotas de misericórdia são brilhantes;

Oh, brilha à nossa volta de dia e de noite,

Jesus, a luz do mundo.

Gostam disso?

Oh, andaremos nesta luz; que luz tão bela;

E vem onde as gotas de misericórdia são brilhantes;

Brilha à nossa volta de dia e de noite,

É Jesus, a luz do mundo.

Eu gosto muito disso.

A minha fé olha para Ti,

Para Ti Cordeiro do Calvário, Ó Salvador divino!

Agora ouve-me enquanto oro,

Tira todo o meu pecado……..

(Filtra-me, Senhor, pela Palavra!)

Oh, deixa-me a partir deste dia

Ser completamente Teu!

Pense nisso! Filtrado pela Palavra, completamente Teu.

Enquanto o negro labirinto da vida eu atravesso,

E a angústia se espalha à minha volta,

Sê Tu o meu Guia;

Ordena à escuridão que se torne dia,

Limpa as lágrimas de tristeza,

Não me deixes

Desviar de Ti.

[O Irmão Branham começa a sussurrar.]

……ao meu coração abatido,

Inspira o meu zelo;

Ó ordena à escuridão que se torne dia,

E limpa as lágrimas de tristeza,

Ó deixa-me a partir deste dia

Ser completamente Teu!

89 Querido Deus, nós gostamos muito de cantar para Ti, porque é aí que expressamos
os nossos sentimentos, a nossa emoção, toda a congregação, enquanto Tu sopras sobre
nós a Palavra da vida. Estamos tão gratos, Senhor. Nessa canção, recebe-nos, pode ser,
Senhor? Esse é o nosso desejo, é ser filtrado pela Palavra de Deus, andar a cada dia na
luz, na luz do Evangelho.

E enche o nosso caminho a cada dia com amor,

Enquanto andamos com a pomba celestial.
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Deixa-nos ir sempre,

Com uma canção e um sorriso;

Enche o nosso caminho a cada dia com amor.

Concede, Senhor. Abençoa-nos juntamente agora. Deixa a Tua graça e misericórdia
estar connosco. Cura os enfermos e aflitos por todo o país.

Agradecemos-Te pelo Irmão Coggins nesta noite, por Tu o deixares sair do hospital
para ir para casa bem. Obrigado por todas as coisas que tens feito e pela nossa própria
força que sentimos renovada agora.

90 Agradecemos-Te  pela  dura  mensagem  nesta  noite,  Senhor.  Eu  não  fiz
correctamente, mas oro, Senhor, para que Tu a faças correcta à vista das pessoas, para
que possam ver e saber o que se quis dizer. Recebe glória por isso, Senhor, e possamos
ter este entendimento, se nada mais, de que estamos a viver pela inalação da Palavra
de Deus, filtrada de Deus só para os Seus filhos. É uma congregação separada. Não é
para mais ninguém. É apenas para aqueles, Teus escolhidos, como a bezerra ruiva é…
as águas de separação eram só para a congregação de Israel. Assim Pai, sabemos que o
pão  é  apenas  para  as  ovelhas.  “Não  convém que  tire  o  pão  dos  filhos  e  o  dê  aos
cachorrinhos,” disse Jesus. E a mulher em resposta disse, “Sim, Senhor, é verdade, mas
eu estou disposta a comer das migalhas.” E nós sentimo-nos dessa forma, Senhor.
Queremos tudo o que Tu nos possas dar, Senhor, porque estamos famintos e sedentos
por mais de Ti.

Concede  que  as  nossas  fomes  sejam  saciadas  e  os  nossos  desejos  sejam
conhecidos, porque, Pai, queremos ter o desejo de um homem justo. E o homem justo
foi Jesus Cristo e o Seu desejo era fazer a vontade do Pai, que era a Palavra. Concede-
nos, Pai. Pedimos no nome Dele. Amém.

Vamos ficar de pé agora enquanto cantamos a nossa canção de despedida “Leva Tu
Contigo o Nome de Jesus.”

91 Por todos os lugares agora onde a mensagem foi  esta noite, possa Deus estar
convosco agora enquanto nos despedimos em oração. Possa cada um de vocês aí…
espero que tenham gostado de ouvir como eu gostei de vos trazer isto. E confio que
Deus vos vai colocar isso nos corações e dar-vos a correcta interpretação.

Vocês aqui na audiência que têm estes lenços aqui colocados, eu impus as mãos
sobre eles. Eu oro para que Deus vos cure a todos; não haverá ninguém doente no
nosso meio, para ver como o nosso Deus responde à oração.

Quando nos reunirmos, “O povo que é chamado pelo meu nome se ajuntará e
orará, então eu ouvirei do céu!”… Ele prometeu fazer isso.

92 Por isso não estamos divididos; somos apenas uma pessoa. Somos todos um em
Cristo Jesus. E cada um, ore por todos. Orem por mim como eu oro por vocês. E Deus
vos abençoe até que os vejamos novamente.

E eu confio que vão estar em constante… vocês que vivem aqui perto, virão ao
tabernáculo e visitar aqui o nosso bom pastor, Irmão Neville. Ele vai fazer-vos bem, o
Irmão Mann e as boas pessoas que têm aqui no tabernáculo.

Se estiverem perto do Irmão Junior Jackson ou dos outros pelo país, Nova Iorque e
outros lugares onde eles têm estas reuniões, pelo Arizona e pela Califórnia, visitem
essas igrejas se estiverem aí.  Oramos para que voltem novamente e deixem que o
pastor vos ajude a conhecer mais sobre o Senhor Jesus.

93 Deus vos abençoe agora enquanto cantamos “Leva Tu Contigo o Nome de Jesus.”

… tu contigo o nome de Jesus.

Filho de tristeza e dor;

Este nome dá alegria e conforto,

(Irmão John, venha à frente.)

…………………onde for.

Precioso nome, (Precioso nome,)

Oh quão doce! (Ó quão doce!)
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Esperança da terra e alegria do céu;

Precioso nome, Ó quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu.

94 Olhando para a congregação esta noite vendo o Irmão Estle Beeler lá atrás,  o
Irmão Palmer e muitos, o Irmão J. T. e tantos ministros por aqui, não consigo dizer o
nome de todos eles. Gostava de vos ter a todos aqui e de todos vocês despedirem a
congregação ou fazerem alguma coisa. Entendem, não é? Eu sei que têm um coração
Cristão e sabem que temos de… como somos. Somos todos juntos uma pessoa em
Cristo Jesus.

Agora, vamos lembrar este próximo verso enquanto cantamos enquanto o nosso
Irmão Martin aqui nos vai despedir em oração. E quero… Este é o Irmão Earl Martin de,
creio eu, de Arkansas, ou Missouri - Missouri - mesmo na fronteira entre o Arkansas - e
o Missouri ali. Eles têm uma igreja ali.

Eu reparei neste irmão dali, não me consigo lembrar do nome - Brewer. Ele estava
aqui hoje de manhã. Acho que ainda está aqui hoje à noite. Vejo-o aqui de pé, Irmão
Brewer. Eu prometi passar por lá e dedicar as suas igrejas tantas vezes. Vou lá um dia
pela ajuda do Senhor, se puder.

Agora, enquanto cantamos este próximo verso, agora.

Prostrando ao nome de Jesus,

Caindo prostrados aos Seus pés,

Rei dos reis no céu o coroaremos,

Quando a nossa jornada estiver completa.

Vamos cantar agora.

Prostrando ao nome de Jesus,

Caindo prostrados aos Seus pés,

Rei dos reis no céu o coroaremos,

Quando a nossa jornada estiver completa.

Precioso nome, (Precioso nome,)

Oh quão doce! (Ó quão doce!)

Esperança da terra e alegria do céu;

Precioso nome, Ó quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu.

Oh, leva tu contigo o nome de Jesus,

Como escudo contra toda a armadilha; (Ouça agora!)

Quando as tentações se juntam à sua volta,

(O que deve fazer?)

Sussurra esse nome santo em oração.

Precioso nome, Oh quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu;

Precioso nome, Ó quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu.

Vamos inclinar as nossas cabeças.

Oh precioso nome, Oh quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu;

Precioso nome, (Baptizado nele, ore nele!)

Ó quão doce!

Esperança da terra e alegria do céu.
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