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Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

18 de Maio de 1960

Eu… só um pouco tarde. Eu tive alguém que estava muito, muito doente e eu tive de ir nessa altura, 
porque estavam muito, muito mal. E viajei desde Michigan, o xerife telefonou e assim por diante, que 
eles estavam muito, muito mal. Agora, mas vai ficar tudo bem; está tudo - está tudo sob controlo, por 
isso está bem. Quando o Senhor vem, tudo fica sob controlo nessa altura, não é? Oh, Ele é tão bom; só 
de pensar na Sua bondade e na Sua misericórdia, aquilo que Ele significa para nós e como os Seus 
louvores são preciosos.
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Bem, nós tentámos começar, dizendo que íamos ver os três primeiros capítulos do livro de Efésios. E 
eu acho que vimos as três primeiras palavras, ou as três primeiras coisas ali. Não avançamos muito, mas 
talvez esta noite possamos avançar mais um pouco. Agora, eu quero dizer que eu não sou um estudioso 
da Bíblia, longe disso, e estou longe de ser um teólogo, mas eu amo o Senhor e eu amo servi-Lo e… [Um 
irmão fala com o Irmão Branham - Ed.]

Alguém, uma emergência, disse, antes de continuarmos agora, uma menina está no hospital em 
Louisville e todos os melhores especialistas desistiram dela, ela está a morrer agora e fazem pedidos por 
esta criança. Como Cristãos, é nosso dever inclinarmos as nossas cabeças, agora, para oração.

Nosso bondoso Senhor, não é só nosso dever, como é nosso privilégio e é nosso desejo que nós 
inclinemos as nossas cabeças esta noite como igreja, como grupo de chamados, crentes aqui esta noite 
para ensinar a Tua Palavra, colocando-nos em posição no corpo, para que… onde nós pertencemos e 
onde podemos operar em conjunto adequadamente como membros do corpo de Cristo.

E agora fomos chamados a ir imediatamente a Deus. E cada um de nós, pais, pensa que… e se essa 
fosse a nossa filha? Como os nossos corações iam arder e iam estar feridos dentro de nós; e nós íamos 
telefonar imediatamente às igrejas para orar. E o coração de um pai está a arder, em dor. Senhor, que 
essa grande pessoa do Espírito Santo venha agora mesmo até ao coração desse pai. Tira toda a sombra 
de dúvida e toda a dor e dá-lhe a conhecer que Tu és Deus e que não há enfermidade que possa 
permanecer na Tua presença quando a Tua comissão divina é desempenhada pela Tua igreja e pelo Teu 
povo.

E ao longo da semana, nós oramos, desde Domingo passado que eu tenho pensado nestas formas, 
ou nestes meios, de oração. Nós não temos uma grande arma para os padrões do mundo, mas esta 
pequena funda é mortífera quando é manejada pelos dedos da fé. Oh Senhor, que as nossas orações 
possam atingir o alvo - que a morte que está lá sobre essa criança - e possa ser desfeita; as trevas, a 
escuridão, saiam do leito dessa criança, desse bebé ou dessa criança, dessa menina. Que a grande luz 
da presença de Deus brilhe sobre ela e que possa sair desse hospital como uma criança saudável.
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Deus, nós sabemos que do outro lado do rio os nossos amados esperam e é glorioso. Mas nós 
amamos os nossos pequeninos. E nós oramos, Senhor, para a Tua glória, que Tu poupes a vida dessa 
criança. Nós, como Tua igreja, repreendemos essa morte e dizemos: “Fica aí. Não podes levar essa 
criança, porque nós requeremos a sua vida para bem do reino de Deus.” Concede estas coisas, Senhor, 
para que atinjam o alvo para onde estamos a apontar, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.

Nós cremos? Eu não sei o que poderia fazer se não fosse Cristão. Eu não ia querer ficar aqui por 
mais tempo. Não há nada por que se viver, a não ser levar a que outros sejam salvos, é o melhor que eu 
sei.

3

Agora, esta noite nós queremos começar com uma pequena revisão da nossa lição anterior. E eu vou 
tentar ler… porque… o capítulo inteiro, se conseguir, esta noite. Assim, no Domingo de manhã… talvez vá 
ter de levar até o Domingo de manhã e à noite, se estiver tudo bem, para tentar trazer isto que eu 
quero que a igreja veja. Oh, é glorioso encontrar a sua posição!

E ninguém pode fazer nada a não ser que saiba exactamente o que está a fazer.

E se você fosse para uma cirurgia? E houvesse um médico jovem que tinha acabado de sair da 
escola, em que ele ia… Nunca tinha feito uma operação antes. No entanto, ele era jovem e bem 
parecido e o seu cabelo estava bem penteado e estava muito bem vestido, aprumado, e tudo o resto. E 
ele dizia: “Eu afiei os estiletes e esterilizei todas as ferramentas e assim.” Mas você teria um sentimento 
esquisito acerca disso.

4

Eu preferia ter um médico velho que já tivesse passado por essa operação muitas vezes, antes de 
eu ser aberto. Eu quero saber que é alguém que não acabou de sair da escola, eu quero alguém com 
alguma experiência. E aquele que eu conheço que tem mais experiência esta noite é o Espírito Santo. Ele 
é o grande médico e o grande professor.

E para fazer uma revisão da minha mensagem desta noite, ainda do sermão de Domingo, que é… Eles5
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rejeitaram Samuel com a Palavra do Senhor; e aceitaram Saul, o filho de Quis. E rejeitaram Samuel, que 
representava o Espírito Santo porque ele apenas falou como o Espírito o guiou a falar. E quando ele 
chamou a atenção para isso, disse: “Lembrem-se, nunca vos disse nada no nome do Senhor sem que o 
Senhor fizesse com que acontecesse. Nem me comportei indevidamente perante vocês. E ninguém me 
pode acusar de pecado.”

Como Jesus disse: “Quem me pode condenar de pecado?” Vê?

E ele disse novamente, que: “Não vim a vós nem pedi o vosso dinheiro e assim por diante. Nunca 
tomei nada vosso. Mas tudo aquilo que eu disse tem sido para o vosso bem, que eu vos trouxe da boca 
do Senhor.”

E todo o povo deu testemunho: “É verdade. Tudo isso é verdade, mas ainda assim queremos ter um 
rei. Queremos ser como o resto do mundo.”

Agora, esta noite, a nossa Escritura está a dividir… O livro de Efésios é o livro de Josué do Novo 
Testamento. Está a dividir e a colocar em ordem os “vencedores.” Agora, só para fazer uma revisão por 
alguns minutos, para chegar a um lugar antes de começarmos a ler, começando no versículo três. Agora, 
nós vimos no Domingo passado, à noite, que Deus no Velho Testamento tinha dado a Israel a promessa 
de uma terra de descanso, porque se tinham tornado peregrinos e viajantes e estavam numa terra que 
não era deles. E Deus tinha prometido por Abraão que ele iria peregrinar… a sua semente iria peregrinar 
durante quatrocentos anos num povo estranho e ser maltratado, mas por uma mão forte Ele ia levá-los 
a uma terra boa que manava leite e mel.
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E, agora, quando o tempo da promessa se aproximou, Deus levantou alguém para os levar até 
àquela terra. Quantos na classe esta noite sabem quem foi? Moisés. Repare, um tipo muito, muito 
verdadeiro daquele que foi dado para nos levar à terra prometida - Cristo. Agora nós temos uma 
promessa, porque a nossa promessa é o descanso espiritual, já que o deles era o descanso físico. E 
assim, eles estavam a chegar a uma terra em que podiam dizer: “Esta é a nossa terra. Não somos mais 
viajantes. Ficamos estabelecidos. Esta é a nossa terra e aqui vamos ter descanso. Vamos plantar o 
nosso milho, as nossas vinhas e vamos comer das nossas vinhas. E depois quando morrermos, vamos 
deixá-las para os nossos filhos.”

7

Oh, como podíamos ver a terra, as leis da herança - como Noemi e Rute, Boaz - trazer tudo de 
volta. Como um irmão em Israel, como ele devia… qualquer coisa que ele tivesse perdido devia ser 
redimido por um parente. Oh, como é belo! Ia levar semanas e semanas e semanas e semanas, nunca 
íamos sair deste capítulo, para entrar nisso. Podíamos ligar a Bíblia inteira aqui mesmo, neste único 
capítulo. E, oh, eu gosto muito de estudar isto. Nós costumávamos ver isto e levar um ano e meio e 
nunca saíamos de um livro. Ficávamos com isso.
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Agora, mas isso foi uma coisa tão grande que a herança… como aconteceu que uma herança na 
terra, ninguém a não ser um parente próximo podia redimir essa herança. Agora, deixe-me apenas largar 
um pequeno sinal aqui que eu abordei no outro dia, à noite, para vocês, mães. Quantas de vocês já 
oraram pelos vossos amados, perdidos? Muito bem. Aí têm mais uma vez, vejam - a vossa herança, 
vejam.
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Paulo disse ao Romano, disse: “Crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos.” Se tiver 
fé suficiente para si mesmo para se salvar, tenha fé suficiente… não importa se aquele rapaz está muito 
desviado, ou aquela menina, eles vão acabar por ser salvos de qualquer forma. Deus, de alguma forma… 
Se Ele tiver de os prostrar, deitados ali num hospital, a morrer, eles vão ser salvos. Deus prometeu. A 
herança! Oh! “E eles estarão lá” - disse Isaías - “e toda a sua descendência com eles. Eles não ferirão 
nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Senhor.”

Oh, eu tenho um ponto que espero alcançar esta noite para vocês, está a arder no meu coração, 
sobre isso - volta a isso.

Mas agora, adiante.

Então já reparou em Moisés, naquele grande operador de milagres que levou Israel pela terra e 
levou-os até à terra prometida, mas não lhes atribuiu a herança? Ele não lhes deu a herança deles. Ele 
guiou-os até à terra, mas Josué dividiu a terra para o povo. Está certo? E Cristo levou a igreja até ao 
lugar em que a posse lhes foi feita, lhes foi dada, só faltava atravessar o Jordão, mas o Espírito Santo é 
quem coloca a igreja em ordem. O Josué de hoje coloca a igreja em ordem, dando a cada um dons, 
lugares, a posição. E Ele é a voz de Deus falando com o homem interior que Cristo salvou, o Espírito 
Santo.
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Agora entende isso? Agora estamos a entrar no livro dos Efésios. Agora, da mesma forma, Ele está a 
colocar a igreja na posição onde eles pertencem. Agora, Josué colocou-os na terra natural. Agora o 
Espírito  Santo  está  a  colocar  a  igreja,  em  posição,  na  terra,  na  posição  onde  eles  pertencem,  na
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herança deles.

Agora, a primeira coisa com que ele começa aqui, ele dirige a sua carta - Paulo. Já que, vamos 
descobrir daqui a pouco que todo este mistério lhe foi revelado - não num seminário, não por algum 
teólogo, mas foi uma revelação divina do Espírito Santo que Deus deu a Paulo. Sabendo que o mistério 
de Deus, disse ele, que tinha estado escondido desde a fundação do mundo, lhe tinha sido revelado pelo 
Espírito Santo… E o Espírito Santo no meio do povo estava a colocar a todos em ordem, colocando a 
igreja em posição.
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Agora, a primeira coisa que Paulo começa aqui a dizer às pessoas, é para ver todo o…12

Lembre-se, isto é para a igreja, não é para o de fora. É um mistério em enigmas para esse, nunca é 
capaz de entender, passa-lhe despercebido. Ele não percebe nada disso. Mas para a igreja é mel na 
rocha, é alegria inexprimível, é uma segurança abençoada, é uma âncora para a alma, é a nossa 
esperança e firmeza, é uma rocha das eras. Oh, é tudo aquilo que é bom, porque os céus e a terra 
passarão, mas a Palavra de Deus nunca há-de passar.

Mas o homem fora de Canaã não sabe nada acerca disso. Ele continua sem perceber. Não estou a 
dizer que ele não é um bom homem. Eu não digo isso. Eu não digo que até o homem no Egipto não é um 
bom homem. Mas até que ele chegue a esta posse...
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E a posse que… a promessa que foi dada à igreja não é uma terra natural, mas é uma terra 
espiritual, porque somos um sacerdócio real, uma nação santa. Então neste sacerdócio real - nação 
santa, povo peculiar, chamado, eleito, escolhido, separado - então todo o mundo está morto do outro 
lado e nós somos guiados pelo Espírito. Os filhos e filhas de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não 
são guiados pelo homem, mas pelo Espírito.

Tudo em amor, tudo envolvido agora. Já muitas vezes se tentou ensinar isto e não há dúvida que 
muitos teólogos chegaram mais profundo do que eu podia chegar. Mas a coisa que eu quero tentar levar 
até vocês é esta: que um homem que está em Cristo, com o Espírito Santo, pode ter paciência com um 
homem quando ele está errado. Longanimidade, gentileza, paciência; ele é doce, humilde, fiel, cheio do 
Espírito. Nunca é negativo, é sempre positivo. Ele é uma pessoa diferente.
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Não é apenas um homem que… “Nós antes tínhamos isso se clamássemos, nós tínhamos isso - nós, 
os Metodistas. Oh, quando nós clamávamos, estávamos na terra.” Isso é bom. Está muito bem. Eu creio 
nisso também.

Depois vieram os Pentecostais a falar em línguas. Eles tiveram isso - todos os que falavam em 
línguas tinham isso. Eu creio nisso também. Mas chegamos a descobrir que muitos não o tinham, veja. 
Vê?

Agora estamos a chegar a este grande mistério escondido que tem estado escondido desde a 
fundação do mundo e agora está a ser revelado nos últimos dias aos filhos de Deus. Crê que isso é 
verdade, que os filhos de Deus estão manifestados? Antes de irmos a qualquer lugar, vamos abrir em 
Romanos, no capítulo oito, só por um minuto. Deixe-me ler-lhe uma coisa. Veja se isto está a chegar 
àquilo de que eu estou aqui a falar. Agora vamos ver Romanos 8, no versículo dezanove do capítulo oito 
de Romanos:

15

Porque a ardente expectação… a criação espera a manifestação dos filhos de Deus.

Com ardente expectação toda a criação está à espera da manifestação. Veja, a manifestação. O 
que é a manifestação? Dar a conhecer.
16

O mundo inteiro. Os Muçulmanos lá, eles estão à espera disso. Por toda a parte, por todo o lado, 
eles estão à espera disso. “Onde está este povo?” Nós tivemos o… Nós tivemos um vento forte e 
veemente, nós tivemos trovões e relâmpagos, nós tivemos azeite e sangue. Nós tivemos todo o tipo de 
coisas, mas não conseguimos ouvir essa voz mansa e suave que atraiu o profeta, que o fez envolver a 
túnica à sua volta e depois saiu e disse: “Eis-me aqui, Senhor” - veja.

Agora toda a criação geme e espera as manifestações dos filhos de Deus. Agora Paulo vai primeiro 
colocar a igreja exactamente onde ela pertence. Agora só para fazermos uma revisão, vamos ler mais 
uma vez.

17

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

[esses são os 
“santificados”]

Agora, assim a classe não vai esquecer isto, como é que nós entramos em Cristo? Juntamo-nos à 
igreja para entrar em Cristo? Fazemos uma confissão para entrar em Cristo? Somos imersos em água 
para entrar em Cristo? Como é que nós entramos em Cristo? I Coríntios, capítulo doze: “Porque por um 
Espírito [um E-s-p-í-r-i-t-o, que é o Espírito Santo] somos todos baptizados na terra prometida.”



4Adopção, Parte 2

Nesta terra prometida, tudo nos pertence. Na terra prometida. Vê, Irmão Collins, vê? Tudo na terra 
prometida. Quando Israel atravessou este Jordão, até à terra prometida, lutaram contra tudo…
18

Agora lembre-se, nesta terra prometida, isso não significa que você está imune à enfermidade, isso 
não significa que você está imune aos problemas. Mas declara isto (Oh, deixe que isto penetre fundo!), 
diz isto: que é seu! Levante-se e tome! Vê?

E, lembre-se, a única forma que Israel teve para perder um homem foi quando o pecado entrou no 
acampamento. Essa é a única forma que nós podemos perder uma vitória, é se o pecado entrar no 
acampamento, algo errado em algum lugar. Quando Acã roubou aquela cunha e aquela veste Babilónica, 
o pecado entrou no acampamento e a batalha correu mal.

19

Dê-me esta igreja esta noite, este grupo de pessoas, perfeitamente, perfeitamente na promessa de 
Deus, com o Espírito Santo, andando no Espírito, eu vou desafiar qualquer enfermidade ou qualquer 
aflição, ou qualquer coisa que exista; todo o Joe Lewis que exista no país [Joseph Lewis foi um 
advogado de Miami, famoso pelas suas palestras contra a Bíblia e cura divina, que escreveu o livro “A 
Bíblia Desmascarada” e que foi confrontado pelo evangelista Jack Coe em relação ao seu testemunho de 
cura - Trad.], com toda a sua incredulidade e todos os incrédulos que existam, para trazer qualquer 
enfermidade ou aflição por esta porta e eles vão sair daqui perfeitamente sãos. Sim, senhor. Deus deu a 
promessa; só o pecado da incredulidade pode afastar isso. Agora vamos chegar àquilo que este pequeno 
pecado é, daqui a pouco. Agora:

…em Cristo Jesus:

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

Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as 
bênçãos espirituais, nos lugares celestiais, em Cristo;

Quando estamos em Cristo, temos bênçãos espirituais; fora de Cristo, temos sensações. Em Cristo 
temos bênçãos positivas. Não é fingir, não são farsas, não é imposto. Mas enquanto você estiver a 
tentar dizer que está na terra prometida e não está, os seus pecados vão atrás de si. E a primeira coisa 
que se dá conta é que vai achar-se a debater e tudo o resto, (como diríamos no mundo) todo 
confundido. Você vai descobrir que não tem aquilo que está a dizer. Mas quando você está em Cristo 
Jesus, Ele prometeu-lhe paz celestial, bênçãos celestiais, Espírito celestial, tudo é seu. Você está na 
terra prometida e em posse plena de todas as coisas. Amém. Como é belo! Oh, vamos estudar.

20

Como, também, nos elegeu…

Agora, é aqui que a igreja tropeça tanto.

Como, também, nos elegeu nele…

Em quem? Cristo.

Nós vemos agora, lá em Génesis e em Apocalipse, Apocalipse 17:8, que Ele nos escolheu em Cristo 
antes da fundação do mundo. Agora, a palavra… Deixe-me ler o próximo.
21

…fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele…

E nos predestinou…

Eu quero parar nessa palavra predestinou. Agora, predestinou não é, digamos: “Eu vou escolher o 
Irmão Neville e não vou escolher o Irmão Beeler.” Não é isso. É a presciência de Deus que sabia quem 
estaria certo e quem não estaria certo. Assim, pela presciência - Deus, sabendo aquilo que ia fazer - Ele 
predestinou, pela Sua presciência, para fazer com que todas as coisas operem para o bem daqueles que 
amam a Deus; para que Ele possa, na era futura, chamar a todas as coisas num só, que é Cristo Jesus.

Deixe-me desenhar-lhe aqui uma pequena ilustração. Está bom. Vamos atrás (creio que falei sobre 
isso um pouco no outro dia, à noite, ou abordei isso) em Génesis, no primeiro capítulo, 1:26. Quando 
Deus chamou o Seu nome “Senhor Deus,” está na palavra “El, Elah, Elohim,” que significa Aquele que 
existe por Si só. Não existia mais nada para além Dele. Não havia ar, não havia luz, não havia estrelas, 
não havia mundo, não havia mais nada. Era Deus e só Deus - El, Elah, Elohim. Agora, Ele fez isso.

22

Dentro disso estavam atributos, o que significa que Ele era um… Dentro deste grande El, Elah, Elohim 
estava um atributo ou um… Vocês sabem o que é um atributo. Ou deixe-me dizer assim, era uma 
natureza. É só para que os pequeninos entendam. E eu sou um dos pequeninos que tem de entender 
dessa forma. Dentro Dele estava a natureza para ser um pai. Mas Ele existe por Si só; não existe nada 
para que Ele seja pai. E, agora, dentro disso estava mais alguma coisa - Ele era Deus. E um deus é um 
objecto de adoração. Mas Ele existia por Si só - El, Elah, Elohim - por isso não havia nada para O adorar.

23
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Dentro disso, Ele era um salvador e não havia nada perdido para ser salvo, veja. Dentro disso, Ele era 
um curador, veja, mas não havia nada enfermo para ser curado. Não havia nada que estivesse enfermo. 
Agora entende a imagem? Assim os Seus atributos, a Sua natureza produziu aquilo que hoje existe.

Algumas pessoas dizem: “Bem, por que é que Deus não parou isso no princípio?”24

“Ele é um bruto de coração cruel” - disse Joe Lewis, aquele que condenou Joe… ou Jack Coe, veja. 
Disse: “Ele é um bruto de coração cruel. Não existe nada como Deus. Se houvesse tal coisa, Ele seria 
um…” Oh, chamou-Lhe toda a espécie de nomes, veja. Mas é porque ele podia ter muito conhecimento 
aqui, mas ele não tem nada aqui. Agora, é aí que isso está, veja.

Esta Palavra diz isso aqui e Ele está escondido. E estes mistérios foram escondidos, agora lembre-se 
que a Bíblia diz desde a fundação do mundo, à espera das manifestações dos filhos de Deus, para os 
mostrar à igreja. Oh, bem! Entende?

Agora, eu vou parar a minha história só por um pouco, ou vou trazer… vou para o meu próximo 
pensamento para ver isto. Agora lembre-se, ao longo das eras de Moisés, lá nas eras dos profetas, lá 
em todas as eras, eles esperaram até este último dia para que estas coisas fossem demonstradas, de 
acordo com as Escrituras (está certo), para que isso fosse revelado aos filhos de Deus. Porquê? Dos 
perdidos… até à pirâmide, como eu já disse, construindo mais perto, mais perto, mais perto.

25

Como eu já disse muitas vezes e afirmei, Deus fez três Bíblias. A primeira: Ele colocou-a no céu - o 
zodíaco. Já viu o zodíaco? Qual é a primeira figura no zodíaco? A virgem. Qual é a última figura no 
zodíaco? Leo, o leão. Ele veio da primeira vez à virgem, Ele vem da segunda vez como o Leão da tribo de 
Judá, veja.

26

Ele fez a seguinte nas pirâmides, lá nos dias de Enoque, quando eles fizeram as pirâmides. E eles 
mediram-nas (eu não entendo isso)… mas pelas guerras, onde eles se agacharam e foram de joelhos por 
uma certa distância e conseguiram medir a distância entre as guerras. Sabe até onde mediram agora? 
Até à câmara do rei.

E da mesma forma que esta pirâmide subia… Nós não conseguíamos construí-la. Com tudo aquilo que 
temos hoje, não conseguíamos construí-la.

Está construída assim até cima, até um ponto. E a pedra no… A pedra do topo nunca foi 
encontrada. Eles nunca colocaram um topo no cimo da pirâmide. Eu não sei se vocês sabem ou não, a 
grande pirâmide do Egipto, nunca teve uma pedra do topo nela. Porquê? A pedra do topo foi rejeitada. 
Cristo, a pedra do topo, veja, foi rejeitado.

27

Mas enquanto crescemos desde a era Luterana, a era Baptista, a era Metodista, a era Pentecostal, 
estamos mesmo na pedra do topo agora, veja, à espera e desejando que essa pedra do topo assente, o 
edifício fica completo. “Não lestes na Escritura, A pedra que foi rejeitada [Claro, nós sabemos que 
estava a falar do templo de Salomão], mas a pedra rejeitada tornou-se a principal pedra de esquina…?”

Mas eu estou a dizer isto só para formar uma imagem para vocês. Agora, e na Bíblia, estamos a 
viver nos últimos dias, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era do caranguejo no zodíaco, no 
tempo da vinda do Leo, o leão, a pedra do topo, e nos dias das manifestações dos filhos de Deus, na 
Bíblia, veja. Vê onde estamos? Estamos mesmo no tempo do fim.

Quantos leram no jornal esta semana, aquilo que Khrushchev [Líder do Partido Comunista da União 
Soviética entre 1953 e 1964 - Trad.] e os outros disseram? Oh, eles estão prontos; nós também. Amém. 
Prontos. Está tudo bem, veja. Oh, que privilégio, que dia! Se os Cristãos conseguissem dar conta do dia 
em que estão a viver. Bem!

28

O que acha do escritor deste livro que viu isso e viu onde seria manifestado nos últimos dias…? À 
espera e gemendo para que esses filhos de Deus se levantassem nos últimos dias, com o poder do 
Espírito Santo no final da era, para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo, para mostrar 
isso…

Agora vamos voltar à “fundação do mundo” novamente, para receber uma revelação, para ver se 
estamos certos ou não. Eu espero que não me faça sacrílego ao chamar a Deus “Papá,” mas eu quero 
dizer isso assim para que entendam. Papá. O Papá queria alguns filhos, por isso o que é que Ele fez? Ele 
disse: “Hajam anjos.” E eles vieram à volta Dele. Oh, isso é bom. Eles adoraram-No. Então Ele era Deus, 
os atributos. Lembre-se, Ele era El (E-l), Elah, Elohim, o que existe por Si só, nada a não ser Ele. A 
primeira coisa que apareceu foram anjos. Depois, os anjos não podiam fazer mais do que adorar. Eles não 
se podiam perder, eles não podiam ficar enfermos - eles eram seres imortais. Assim Ele não conseguia 
demonstrar o Seu poder curador, Ele não conseguia demonstrar a Sua salvação. Assim então antes… 
Agora vamos…

29
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Então depois disso, Ele disse: “Vamos fazer algo tangível.” Assim Ele fez uma terra. E quando Ele fez 
a terra, Ele fez todas as criaturas da terra. E depois Ele fez o homem. Tudo o que surgiu da terra, 
começando com um girino, ou uma medusa, apenas uma forma de carne a flutuar na água, começou a 
partir daí; daí até uma rã, que é o tipo de vida mais baixo que conseguimos encontrar, afirmam eles, é 
uma rã; a forma mais elevada é o ser humano. Da rã avançou para o lagarto, do lagarto continuou e 
continuou. E sempre que o Espírito Santo começou a “vvv” (a soprar), a vida vinha novamente; “vvv,” 
vida mais elevada. E a seguir, algo surgiu à imagem de Deus. Era um homem. Nada jamais foi, nunca foi, 
nunca mais será criado, nada mais elevado do que um homem, porque um homem está à imagem de 
Deus, veja. Então o homem…

30

Quando Ele fez o Seu primeiro homem… Agora, quando Ele fez os Seus seres angelicais… Ele fez o 
homem, “Macho e fêmea os criou” - todos na mesma unidade. Ele era tanto homem como mulher, 
feminino e masculino. Quando Ele fez Adão e o colocou em carne… Lembre-se, em Génesis 1, Ele fez o 
homem e a mulher; e em Génesis 2, ainda não havia homem para lavrar a terra, homem em carne. Não 
havia ninguém que pudesse pegar em alguma coisa e lavrar a terra, mas ainda assim havia um homem à 
Sua imagem. E Deus é um [a congregação diz: “Espírito”]. Está certo, veja. Ele fez o primeiro homem, 
“macho e fêmea os criou.”

31

Agora, quando Ele fez o primeiro homem…

Agora, lembre-se, Ele tinha tudo isso na Sua mente. E nós vimos isso no Domingo à noite. Uma 
palavra é um pensamento expressado. Deus pensou em como podia ser Deus, como podia ser adorado, 
como podia ser um curador, como podia ser um salvador; e assim que Ele falou a palavra, estava 
terminado para sempre. Oh, se estes filhos de Deus agora conseguissem apenas agarrar essa Palavra 
assim! Quando Deus fala uma palavra, está terminado - sem dúvida. Ele pode ter esperado… A 
cronologia diz isso, ou os arqueólogos e tudo, eles afirmam que o mundo talvez tenha milhões e milhões 
e mil… Eu não sei, pode ter sido triliões e triliões de anos. Eu não sei quanto tempo foi. Deus não existe 
no tempo. Ele não tem menos um minuto de tempo do que tinha quando falou. Ele continua a ser Deus. 
Com Ele não há tempo.

32

Eu nunca soube isso até ao outro dia, à noite, no outro dia de manhã, melhor dizendo. Eterno - sem 
ontem, sem amanhã, é tudo agora. Já reparou na palavra “EU SOU”? Não é “eu fui” ou “eu serei.” É 
eterno - “EU SOU,” veja. “EU SOU,” sempre.

Agora, mas Ele queria colocar as coisas no tempo. Ele tinha de fazer algo que adorasse, assim os 
Seus atributos produziram isto. Depois Ele fez o homem. Depois, neste homem… Ele parecia solitário, 
assim, agora, para mostrar agora a Sua grande mente, a imagem que Ele tinha de Cristo e da igreja, Ele 
tirou - não foi um pedaço diferente de barro e fez uma mulher - mas Ele tirou uma costela do lado de 
Adão; e tirou o feminino do espírito de Adão e colocou-o nesta costela. Quando vir um homem que se 
comporta como um efeminado, alguma coisa está errada. E quando vir uma mulher que se quer 
comportar como um homem, alguma coisa está errada, veja. Alguma coisa está errada. Eles são dois 
espíritos diferentes. Mas, juntos, eles formam uma unidade. “Os dois serão um.” Assim Ele fez a mulher e 
o homem e eles nunca iam envelhecer, nunca iam morrer, nunca iam ter cabelos brancos, nunca… Eles 
comiam, eles bebiam, eles dormiam, tal como nós, mas nunca iam saber o que era o pecado.

33

Agora eu vou deixar isto aqui mesmo para outra lição noutra altura acerca da semente da serpente. 
Já que me perguntaram se eu ia voltar a falar sobre isso. Deixe que alguém venha e me mostre algo 
diferente. É isso que eu quero saber, veja.

34

Agora, mas depois de tudo isto, depois, quando o pecado se estabeleceu, o que aconteceu?

Lá, acima um milhão, a cem milhões de quilómetros de distância, há um espaço que é grande e que é 
o perfeito amor ágape. Sempre que você dá um passo nesta direcção isso estreita dois centímetros. E 
você sabe como vai ser pequeno quando chegar à terra. É uma sombra da sombra das sombras. É isso 
que você tem, é isso que eu tenho: uma sombra da sombra das sombras do amor ágape.

Há algo em si, há algo em cada mulher aqui que já passou dos vinte anos, há algo em cada homem 
aqui que já passou dos vinte, que você ia desejar que permanecesse. Você tem apenas cinco anos, dos 
quinze aos vinte anos. Depois dos vinte você começa a morrer. Mas, dos quinze… você é apenas um 
jovem adolescente até lá. E depois você amadurece até que tem vinte anos. E depois dos vinte, oh, 
você diz: “Eu continuo a ter a mesma força.” Isso é apenas da boca para fora, mas não. Você está a 
morrer e está a queimar, não importa aquilo que você faça. Deus fê-lo até a essa idade, mas depois 
você vai morrer. Agora, o que acontece? Agora você começa a morrer, mas ali há algo em si que diz: “Eu 
quero ter dezoito anos outra vez.”

35

Agora quero perguntar-lhe uma coisa. E se você nascesse há quinhentos anos atrás e 
permanecesse nos dezoito anos até hoje? Você ia ser um antiquado, com as suas ideias de há 
quinhentos anos atrás! (Antes que os pais peregrinos chegassem aqui.)  E  você  ia  ser  uma  jovem com

36
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esse tipo de ideia, ora, era melhor que continuasse e envelhecesse e vivesse quinhentos anos. Veja, há 
algo errado.

Você diz: “Bem, agora sinto-me muito bem, Irmão Branham. Oh, eu tenho dezoito, eu tenho 
dezasseis, sinto-me bem.” Querida, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Como é que sabe que a sua mãe está 
viva neste minuto, se ela não estiver nesta igreja? Como é que sabe que o seu amigo não morreu há uns 
minutos atrás, ou a sua amiga? Como é que sabe que amanhã de manhã não vai haver um cadáver na 
sua casa? Como é que sabe que vai sair da igreja esta noite viva? É uma incerteza total. Não há nada 
certo. Se tiver quinze anos, doze, dezanove, setenta e cinco, ou noventa, tudo é incerto. Você não 
sabe onde se encontra. Mas ainda assim você deseja voltar a ter quinze anos, dezoito. O que é que o 
leva a fazer isso?

Agora, se voltar a ter dezoito anos e permanecer ali e nunca ficar doente e nunca for… Você teria 
outras pessoas consigo, porque ia viver mais do que elas, veja. As pessoas iam continuar noutras idades 
e você seria um antiquado. Você ficaria pior do que se envelhecesse com elas. Mas há algo que o chama 
para estar lá. Esse é o pequeno ágape, essa pequena sombra que o faz… Algo acima disto.

37

Agora, no outro dia, à noite… ou, no outro dia de manhã, às sete horas, quando o Espírito Santo, 
pela Sua bondade e pela Sua graça, me levou deste corpo, eu creio (eu creio; sim ou não, eu não sei), 
e entrei naquela terra e vi aquelas pessoas e elas eram todas jovens. E eu vi as pessoas mais belas que 
eu já vi na minha vida. E Ele disse-me: “Alguns deles tinham noventa anos de idade. Eles são teus 
convertidos. Não admira que estejam a gritar: «Meu irmão! Meu irmão!»”

38

Agora, isso é um corpo celestial, que… Quando nós morremos nós não nos tornamos um mito; nós 
tornamo-nos um corpo. Se nós todos morrêssemos, se a bomba atómica nos rebentasse neste minuto, 
daqui a cinco minutos nós íamos estar a cumprimentar-nos e a abraçarmo-nos e a gritar e a rejubilar e a 
dar glória a Deus! Sim, senhor. E, o Irmão e a Irmã Spencer aqui sentados, acho que são um dos casais 
mais velhos aqui, teriam dezoito, vinte anos de idade. O Irmão Neville seria apenas um jovem e eu seria 
um rapaz novo e nós estaríamos todos… Isso é exactamente a verdade. “Se este tabernáculo terrestre 
desta morada se desfizer, temos um já à espera.”

Quando um bebé nasce da sua mãe, num nascimento natural, o seu corpo pequenino mexe-se e a 
pernas mexem-se e assim por diante. Desculpem-me a expressão, meninas. Mas, quando isso acontece, 
tem músculos de vida a mexer. Mas quando chega à terra, a primeira coisa que acontece é que ganha 
fôlego e há um corpo espiritual da natureza que entra nesse bebé ali naquela altura. Deixe-o ficar ali. Ele 
vai mexer a sua cabeça e vai chegar-se ao seio da sua mãe e vai começar a mamar. Se não o fizesse, o 
leite nem vinha.

39

Já reparou num bezerro quando nasce, assim que ganha força suficiente para ficar de pé? Quem é 
que lhe diz aquilo? Vai ter com a sua mãe, começa a chegar-se perto e começa a mamar. Oh, sim.

Porque quando este corpo terreno é trazido até aqui, há um corpo espiritual pronto para ele. E assim 
que este… Oh, aleluia! “E se este tabernáculo terrestre da nossa morada se desfizer, há um à espera.” 
Assim que nós saímos deste, entramos no outro. Um que não quer beber água fresca, não precisa de 
beber água; um que não come, eles não são do pó da terra. Mas eles são tão reais e conseguem sentir 
e dar apertos de mão e amar e tudo é perfeito. E esse corpo está lá à espera. Faz parte disso.

40

Há três diferentes.

Você inicia a sua vida eterna aqui mesmo no altar. É aqui que você começa a eternidade. Oh! Você 
inicia a vida eterna aqui mesmo. Depois você nasce de novo, um filho de Deus. E depois quando morre, 
você começa… Quando a sua morte o atinge neste corpo e o coração pára de bater e as rodas mortais 
começam a parar, essa pequena sombra que era uma sombra da sombra, num segundo torna-se uma 
sombra da sombra. Depois a seguir torna-se a sombra; depois a seguir, torna-se uma pequena gota; 
depois a seguir, torna-se um riacho; depois a seguir, torna-se um rio; e a seguir, torna-se o oceano; e 
passado um pouco você está na presença dos seus amados - lá, vestido com as vestes de um corpo 
celestial, em que vocês se conhecem uns aos outros, amam-se uns aos outros, você voltou a ser um 
jovem e uma jovem novamente. Exactamente. Até lá, espera até à vinda do Senhor Jesus. E um dia 
esse corpo glorificado do seu… Agora, lembre-se, isso é um corpo celestial, não é glorificado - é um 
corpo celestial. E um dia esse corpo celestial vai deixar o céu com Jesus.

41

“Porque eu vos digo [II Tessalonicenses, capítulo cinco, ou I Tessalonicenses, capítulo cinco, um ou 
o outro] eu vos digo, não quero que sejais ignorantes, irmãos, em relação aos que dormem, para que 
não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Cristo morreu e 
ressuscitou novamente ao terceiro dia, da mesma forma os que dormem em Cristo, Deus os trará com 
Ele. Porque dizemos-vos isto pelos mandamentos do Senhor, que nós os que ficarmos vivos até à vinda 
do Senhor, não precederemos [ou impediremos, é a melhor palavra], impediremos os que dormem. Porque 
a  trombeta  do  Senhor  soará  e  os  mortos  em  Cristo  ressuscitarão  primeiro.  [Estes  corpos  celestiais
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descem e revestem o terreno, corpos glorificados.] E nós os que ficarmos vivos seremos transformados 
num momento, num abrir e fechar de olhos, e juntos seremos arrebatados com eles, a encontrar o 
Senhor nos ares.”

“Não beberei do fruto da vide nem comerei até que o coma novamente convosco no reino de meu 
Pai” - a ceia das bodas. Porque nos três anos e meio, o anticristo termina o seu reino, o mundo inteiro é 
destruído, os Judeus são chamados, José dá-se a conhecer aos Gentios… ou, aos Judeus. Lembre-se, 
quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, não havia nem um Gentio presente. Quando ele 
enviou… Vocês conhecem a história. José - um tipo perfeito de Cristo, em todos os aspectos. E quando 
José mandou chamar os seus irmãos e eles vieram, e ele olhou e viu o pequeno Benjamim… E ele viu-os 
ali e depois ele… Eles disseram: “Ora, este homem…Não devíamos ter matado o nosso irmão, José.” (Os 
Judeus, vendo que cometeram um erro agora, quando Cristo… quando Ele se estava a dar a conhecer a 
eles.) E José já não aguentava mais, quase a chorar, por isso ele mandou a sua esposa e os seus filhos 
embora e todos os guardas e todos os outros e mandou-os para o palácio. Exactamente. E depois na 
presença dos Judeus apenas, ele disse: “Eu sou José, vosso irmão. Eu sou vosso irmão.” E eles 
prostraram-se e começaram a tremer, disseram: “Agora sabemos que isto vai cair sobre nós, porque 
matámos o nosso irmão. Nós dissemos que matámos o nosso irmão, agora ele é este grande rei.”

43

Ele disse: “Deus fez isso por um propósito, para preservação da vida.” Foi exactamente por essa 
razão que Deus o fez - para nos salvar a nós, Gentios. Mas os Gentios estavam no palácio. Aleluia! 
Sendo rejeitado pelos seus irmãos, José, ele tomou para si uma esposa; e a noiva era uma Gentia, não 
era Judia. Muito bem.

Agora, onde é que estão a chegar agora? Depois de vestirmos este corpo glorioso e a grande era 
futura, quando este corpo glorificado… este corpo celestial se tornou um corpo glorificado. Entende o 
que eu quero dizer agora? Depois eu posso avançar e dizer: “Irmão Neville.” Deixe-me dar-lhe uma 
pequena ilustração. Eu digo: “Irmão Humes, vamos até ao Papá esta manhã.” Ele é Deus. Nós agora 
conhecemo-Lo. Ele é um Salvador, Ele é um curador.

44

Nunca houve tal coisa como criação do pecado. (Isso não soou bem, pois não?) O pecado não é 
uma criação. Não, senhor! O pecado é uma perversão. Só há um criador - que é Deus. O pecado é 
justiça pervertida. O que é um adultério? Justiça pervertida. O que é uma mentira? A verdade deturpada. 
Claro que sim. O que é um insulto? São as bênçãos de Deus transformadas num insulto a Deus em vez 
de uma bênção. O pecado não é uma criação. O pecado é uma perversão. Assim, Satanás não podia 
criar o pecado; ele apenas perverteu aquilo que Deus tinha criado. Exactamente. A morte é apenas uma 
perversão da vida.

Agora, repare nisto. Depois eu avanço e digo: “Irmão Humes, vamos os dois e o Irmão Beeler e 
alguns dos irmãos…” Vamos até ao Papá Deus e… eu digo: “Vamos fazer uma curta viagem. Vocês, 
rapazes, gostavam das montanhas quando…”

45

“Sim, claro que gostávamos.”

“Oh, há alguns milhões de quilómetros de montanhas lá nesse novo mundo. Vão lá, podem percorrê-
las.”

“Eu tenho de… o sol a cada dia. Vão até lá cima, eu vou ouvi-los. Enquanto ainda estiverem a falar, 
eu ouvirei.” Isaías 66. Está certo.

E você sabe, eu estou a andar por aqui, todos nós a andar por ali durante cerca de quinhentos 
anos, é apenas uma pequena jornada, um milhão, não faz diferença nenhuma, veja. Agora, isso parece 
loucura, mas é a verdade. Veja, é a verdade, porque não há tempo. É a eternidade. E quando eu vou 
por ali, eu ando por ali e sabe com quem é que eu me encontro lá? Eu digo: “Bem, olha se essa não é a 
Irmã Georgie Bruce! Ora, Irmã Georgie, há muito tempo que não a via.” Parece que ela sempre… Talvez 
ela tenha dez milhões de anos de idade, mas é jovem outra vez. Ela estaria a coçar as costas de alguém 
e eu olho ali e é Chita, o leão.

46

Eu digo: “Como estás esta manhã, Chita?” Mia como um gato.

“Oh, eu estive ali a falar com algumas das irmãs com grandes flores à volta delas. Nós estivemos ali 
cerca de quinhentos anos, veja, a olhar.” Agora, isso parece loucura, mas é a verdade. Exactamente. 
Era assim que Deus queria.

“Deus a abençoe, Irmã Georgie, nenhum mal pode vir. Nada mesmo.”47

No tempo do entardecer nós subiríamos a montanha e diríamos: “Oh Papá Deus, antes estava 
perdido. Oh, antes estava na lama do pecado, Papá Deus, e Tu salvaste-me.”

Ora, as pessoas que já tentaram exprimir isso ficaram malucas. Bem, aquele homem que escreveu o
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último verso daquele “Oh Amor de Deus”, que esteve fechado na instituição… na parede de uma 
instituição, que tentou exprimir o amor de Deus, como Ele se inclinou para salvar pecadores e como Ele 
fez isso, o Seu amor que desceu para o salvar a si e a mim… Que adoração, os anjos não percebem 
nada disso! A adoração… um anjo apenas sabe onde se encontra e bate as suas asas para trás e para a 
frente e faz: “Aleluia! Aleluia!” Mas, oh, misericórdia! Quando se chega a saber que eu estava perdido e 
agora fui achado; eu estava morto, e estou vivo novamente! Oh Deus, eu estava em pecado, eu era 
lama, eu estava lá na valeta!

Aqui está o melhor que a vida lhe podia dar. Já alguma vez foi aqui ao aterro de Colgate? É o lugar 
mais malcheiroso em que eu já estive. Aquele fumo põe-me doente só de o cheirar. Ali naquele fumo 
todo, fica-se tão enjoado que o estômago vira-se ao contrário (depois de tomar óleo de castor, veja, 
completamente enjoado) e as ratazanas a correr à sua volta, a tentar comê-lo - e isso é o melhor da 
vida. E depois alguém estende a mão e pega em si (e você é muito velho e não consegue fazer nada 
sozinho) e pega em si e transforma-o num rapaz de dezoito anos, coloca-o no topo de uma montanha, 
com saúde. Bem, o bom ar fresco assim, uma bebida de água fresca. Será que queria voltar para esse 
aterro outra vez? Nunca, nunca, nunca! Nunca volte para esse aterro outra vez.

48

Agora, é isso que significa, amigos. Foi isso que aquela visão (ou translação, seja o que for, uma 
visão - eu vou dizer visão, porque tenho medo que ao dizer translação possa ferir alguém), é o que isso 
foi. Agora, é aí que Deus… aquilo que Deus fez para trazer os filhos e as filhas até Ele. Agora, quem são 
estas pessoas? Como é que elas… O que é que estas pessoas fizeram para merecer isto? Como é que 
elas conseguiram? Deus, no princípio, antes que um anjo fosse criado… Quantos sabem que Ele é 
infinito?

49

Se Ele não for, Ele não é Deus. Assim, Deus, na Sua infinita misericórdia, viu que Lúcifer faria isso, se 
Ele criasse isto. Ele ia colocá-los em livre arbítrio, nessa base. E você ainda lá está, é verdade, a árvore 
do certo e do errado colocada perante cada um de nós, você faz a sua escolha. E Lúcifer foi o primeiro 
a tomar o caminho errado. E ele começou a atrair após si, glutão, a tentar levar todos atrás de si, a 
tentar anular outros. E foi aí que começou. Agora, ouça isto. Foi aí que o pecado começou. Deus, na 
Sua mente infinita, viu isso e viu que a única forma…

Agora, vocês, irmãos trinitarianos, eu não vos quero ferir, mas como é que no nome da boa Palavra 
de Deus conseguiam colocar Jesus como uma pessoa separada do próprio Deus? Se Jesus pudesse pegar 
noutra pessoa e enviá-la e morrer para redimir esta pessoa aqui, Ele seria um ser injusto. Só há uma 
forma de Deus poder fazer isso, que seria tomar Ele mesmo o lugar! E Deus fez-se carne para que 
pudesse provar das dores da morte, para tirar o ferrão e a morte de nós, para que pudéssemos ser 
redimidos pelos Seus próprios… É por isso que Ele será tão adorado. Jesus foi um homem, claro que sim. 
Ele foi um homem, h-o-m-e-m, nascido da virgem Maria. Mas o Espírito que estava Nele era Deus sem 
medida. Nele habitava a plenitude da Divindade corporalmente. Ele era Jeová-jiré, Ele era Jeová-rafa, Ele 
era Jeová-manassés, Ele era Jeová o nosso escudo, o nosso broquel, o nosso curador; Ele era o Alfa, o 
Ómega, o princípio e o fim; Ele era o primeiro, o último; Aquele que era, que é e que há-de vir; a raiz e 
descendência de David, a estrela da manhã. Ora, Ele era tudo em todos. Nele habitava a plenitude da 
Divindade corporalmente.

E a morte sempre teve um ferrão, com que picava as pessoas: “Ah” - diz o diabo - “apanhei-te, 
porque me deste ouvidos. Piquei-te! Vou colocar-te na sepultura. Esse sangue de ovelha não te pode 
ajudar mais. Isso é apenas sangue animal.” Deus, na Sua sabedoria, sabia que viria um Cordeiro, morto 
desde a fundação do mundo. Sim, senhor. E Ele esperou por esse tempo, para que a plenitude do tempo 
chegasse.

50

Mas um dia quando este Cordeiro chegou, este homem, até Satanás foi enganado. Ele olhou à volta 
Dele. Ele disse: “Se tu és o Filho de Deus, faz isto. Se tu és o Filho de Deus, opera um milagre e deixa-
me ver-te a fazê-lo. Deixa-me ver-te a fazê-lo. (Hum, hum, eu vou colocar uma venda nos seus olhos). 
Vou ferir-te. Se és um profeta, diz-nos quem te bateu. Hum! Eu acho que tu não és o homem. Se és, 
diz-nos claramente que és. [Veja, tudo assim]. Oh, diz-nos que és!” Ele não abriu a Sua boca. Oh! Oh, 
como Ele lhe tapou os olhos naquela altura!

Ele olhou à volta para o discípulo e disse: “Eu podia falar com o meu Pai e Ele enviaria doze legiões 
de anjos.” Pilatos não ouviu isso, você sabe.
51

“Se tu és… Se tu és… Oh, não é ele. Ora, olhem para ele a sangrar. Hei, alguns de vocês, soldados, 
vão lá e cuspam-lhe na face. [Cuspiram, fizeram troça Dele, arrancaram-Lhe punhados de barba da Sua 
face]. Oh, ele não é… nah, não é ele! Eu vou enfiar o meu ferrão nele, rapaz. Eu vou levá-lo até ali. 
Apanhei-te agora!”

Quando Ele estava ali a clamar: “Eli! Eli! Meu Deus! Meu Deus! [Esse era um homem]. Por que me 
abandonaste?”
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No jardim do Getsêmani, a unção deixou-O, vocês sabem. Ele tinha de morrer como um pecador. Ele 
morreu um pecador - vocês sabem isso. Não foram os Seus pecados, mas os meus e os seus. É aí que 
esse amor vem, como Ele tomou os meus! Oh, aleluia, como Ele tomou os meus!

E ali estava Ele. Ele não podia abrir a Sua boca. Aquele que tinha o ferrão disse: “Sabes, acho que 
este era apenas um homem normal. Ele não nasceu de uma virgem, por isso vou enfiar-Lhe o meu 
ferrão.”

52

Aqui vem ele, enfiou-Lhe o ferrão, mas essa foi a altura errada, rapaz! Ele ficou sem o seu ferrão 
naquela altura. Ele não pôde mais ferrar a partir daquela altura. Ele deixou ali o seu ferrão. Ressuscitou 
ao terceiro dia e disse: “Eu sou aquele que fui morto e estou vivo novamente e vivo para todo o sempre. 
Eu tenho as chaves da morte e do inferno.” Sim, senhor. Ele não conseguiu ver quem era aquele. “E 
porque eu vivo, vós vivereis também. Ainda não apareceu…”

Um dia, três ou quatro dias mais tarde, depois de Ele ascender ao Pai, tinha voltado, depois alguns 
deles disseram: “Oh, deve ser um fantasma. Ele deve ser… há algo de arrepiante acerca daquele homem. 
Quando vocês O viram, vocês tiveram uma visão.”

53

“Não, era o verdadeiro Jesus.”

Tomé disse: “Deixem-me ver as Suas mãos e tudo o resto. Eu digo-vos se é.”

Ele disse: “Eis-me aqui.” Disse: “Tendes alguns peixes e pão ali. Façam-me uma sanduiche.” E eles 
trouxeram-Lhe uma sanduiche e Ele ficou ali e comeu-a. Disse: “Agora, será que um espírito come como 
eu como? Será que um espírito tem carne e ossos como eu tenho?” Vê? Ele disse: “Sou eu. Isso sou eu.”

E Paulo disse: “Ainda não vemos exactamente que tipo de corpo vamos ter, mas sabemos que 
teremos um corpo como o dele.” O quê? Será que Ele já teve esse corpo de teofania? Sim, senhor. 
Quando Ele morreu, a Bíblia disse que (Ele é um pronome pessoal novamente) Ele foi ao inferno e pregou 
às almas em prisão. Aleluia! Como é que Ele fez isso? Ele tinha o sentido do tacto, Ele tinha o sentido da 
audição, Ele tinha o sentido da fala. Ele pregou com aquele mesmo tipo de corpo em que eu vi esses 
glorificados no outro dia, à noite. Ele pregou às almas que estavam no inferno, que não se arrependeram 
na longanimidade dos dias de Noé.

54

Mas quando Ele ressuscitou na Páscoa, não foi possível que aquele corpo visse a corrupção, porque 
David, o profeta, previu: “Não deixarei a sua alma no inferno, nem deixarei que o meu Santo veja a 
corrupção. Mais ainda, a minha carne descansará na esperança, porque ele não deixará a minha alma no 
inferno, nem deixará que o meu Santo veja a corrupção.” E em setenta e duas horas - antes que a 
corrupção pudesse chegar - essa teofania, esse corpo que foi e pregou às almas que estavam em 
prisão, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé, ressuscitou; e o mortal revestiu-se 
de imortalidade e Ele esteve ali e comeu e disse-nos que Ele era um homem. Aleluia!

É assim que nós O vamos ver, irmão Evans. Isso é quando Ele se vai sentar no trono de David. 
Aleluia! Isso é quando vamos andar para cima e para baixo, agora, eu vou viajar consigo pelas 
montanhas por um milhão de anos, veja - apenas alguns dias, apenas alguns minutos. Vamos atravessar 
aquilo, e sentar por ali.

55

E chega a altura de comer, você sabe, a primeira coisa que acontece é a Irmã Wood que disse… eu 
disse: “Irmã Wood, bem, onde esteve este tempo todo? Já não a via há… parece-me que passaram 
quinze minutos.”

“Oh, foi há dois mil anos atrás, Irmão Branham.”

“Hum, hum. Como está?” Oh, claro, você só se consegue sentir bem.

“Hei! Venham cá, rapazes, vou mostrar-vos a todos uma coisa, irmãos, meus queridos irmãos. Aqui 
está uma fonte de água aqui, a melhor que já beberam.” E, oh, vamos beber uma água bem fresca. Eu 
vou estender as mãos ali e pegar num grande cacho de uvas e vamos todos sentar ali e comer. Não vai 
ser maravilhoso? É exactamente isso. É só isso.

Como é que recebemos isto? Como é que sabemos? Deus, antes da fundação do mundo, 
predestinou-nos. Quem? Aqueles que estão na terra prometida.
56

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

Para louvor e glória da sua 
 louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez 

agradáveis a si, no Amado; .

[Para que Lhe possamos dar louvor, como Ele disse. É isso que 
Ele era, Deus; nós queremos louvá-Lo.]

[Somos aceites em Cristo]
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Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos p-e-c-a-d-o-s…

Eu tenho de voltar à adopção, mas quero parar nos pecados daqui a um minuto. Pecados, reparou 
nisso? Sabia que Deus não condena um pecador por pecar? Ele condena-o por ser um pecador. Se um 
pecador fumar um charuto, Ele não o condena por isso; ele é um pecador, de qualquer forma, veja. Ele 
não tem pecados, o pecador não tem. Ele é apenas um pecador, veja. Ele não tem pecados. Mas vocês 
têm pecados, vocês que são Cristãos. Já repararam aqui que ele está a falar com a igreja? Mantenham 
isto em mente, vejam. “Remissão dos pecados” - p-e-c-a-d-o-s. Nós cometemos pecados, mas o 
pecador é apenas um pecador. Deus não o perdoa…

57

Agora, você diz: “Bem, ele foi aqui e matou um homem. O que é que vai fazer acerca disso?” Isso 
não me diz respeito. Eu não sou um reformador; eu sou um pregador. A lei vai tomar conta disso - eles 
são reformadores. Eles são… Bem, diz: “Ele cometeu adultério.” Isso é com a lei. Isso é entre ele e a lei. 
Eu não sou um reformador. Eu não reformo as pessoas. Eu quero que elas se convertam. Eu sou um 
pregador, veja. O meu dever é levá-lo até Deus. Se ele pecar, isso é com ele - ele é um pecador, Deus 
condena-o num patamar mais elevado. Ele é um pecador para começar. Ele está condenado para 
começar. Ele nem sequer chegou ao primeiro patamar. Não se encontra em lugar nenhum. Ele é um 
pecador para começar. Ele não tem pecados; ele é um pecador.

58

Você não podia sair e dizer: “Esta porção é noite e esta porção não é noite.” Não, é tudo noite. É 
tudo noite. É isso que Deus diz. Está certo. Ele é apenas um pecador, é só isso. “Agora, ele fez isto. 
Esta porção é noite, isto é noite mesmo muito escura aqui.” Eu sei, mas é tudo noite, é só isso, veja.

59

Eu não podia dizer: “Esta porção é luz aqui mesmo.” Não, é tudo luz, veja, só luz. Você não pode 
dizer quanto é, veja. Mas se houver um ponto negro nisto, então há escuridão aí.

Assim pecados, p-e-c-a-d-o-s, nós temos perdão dos nossos pecados através do Seu quê? Sangue, 
o precioso sangue.
60

…segundo o beneplácito da sua…

Como é que recebemos isso? Por sermos dignos, fizemos alguma coisa para termos os nossos 
pecados perdoados? Da Sua quê?

…graça;

Oh, bem! Nada em meus braços eu trago, Senhor. Nada poderia fazer, não há nada que eu pudesse 
fazer. Veja! Ele predestinou-me, Ele chamou-me, Ele escolheu-me. Eu nunca O escolhi. Ele escolheu-me, 
Ele escolheu-o a si, Ele escolheu-nos a todos nós. Nós não O escolhemos a Ele. Jesus disse: “Não fostes 
vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós.” Ele disse: “Ninguém pode vir a mim a não ser 
que o meu Pai o traga primeiro e todos os que o Pai me deu virão a mim. E nenhum deles se perdeu, a 
não ser o filho da perdição, para cumprir as Escrituras.” Vê? Disse: “Todos os que o Pai me deu virão a 
mim.”

Oh, estou a ficar muito atrasado, não estou? E eu ainda não saí disto. Ainda não comecei com isto. 
Deixe-me acelerar. Eu tenho de ver uma coisa aqui rapidamente agora se nos apressarmos. Eu tenho de 
voltar a esta adopção só por um minuto. Oh, não se importam de me dar um minuto? Vamos ver isto 
aqui. Algumas destas pessoas vieram desde a Geórgia aqui, só para esta noite. Abençoados os seus 
corações. Agora, irmão da Geórgia e do Texas e seja de onde for, ouça isto. Versículo cinco, vamos 
permanecer nisso por alguns minutos.

61

E nos predestinou para…

“Para”. O que significa a palavra “para”, a palavra “para”? Significa algo a que estamos a chegar, 
“para”. “Eu estou a ir para a fonte. Eu estou a ir para a cadeira.” Humes, entende? “Eu estou a ir para a 
secretária.” Agora:

62

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

Qual beneplácito? De quem foi o beneplácito, de quem foi a bondade? A Dele mesmo. A Sua própria 
bondade da Sua própria vontade.

Agora, o que é adopção? (Agora deixe-me ver isto agora. Eu não sei se… não vou ter tempo de 
passar por isto, mas vou só abordar. Depois se houver uma questão, podem perguntar-me mais tarde, 
algures na mensagem, algo assim.) Ouça. A sua adopção não é o seu nascimento. A sua adopção é o 
seu posicionamento. Quando você nasceu de novo (João 1:17, creio eu), quando nascemos do Espírito 
de Deus, somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora aqui está onde eu estou a tentar 
levá-lo, a estes filhos do último dia, veja. Nós fomos predestinados a… à adopção. Bem!

63
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Agora aqui estamos nós. Agora, é isto que fere os Pentecostais um pouco. Eles dizem: “Eu nasci de 
novo! Glória ao Senhor, tenho o Espírito Santo!” Que bom. Você é um filho de Deus. Está certo. Mas 
ainda assim não é disso que eu estou a falar. Veja, você foi predestinado para a adopção. Adopção é 
posicionar um filho.

(Estou demasiado perto disso, porque a Becky disse-me que eu fico muito perto disso, vocês não 
conseguem ouvir lá atrás.)

Eu sou… Veja, um filho… Quantos conhecem as regras da adopção no Velho Testamento? Claro, 
vocês… Vejam. Um filho nasceu. (Eu creio que tenho isto em algum sermão. Qual é, Gene, lembra-se? 
Está numa fita. Oh, qual foi? Eu falei sobre isto. Oh, sim, já sei. “A Ele ouvi.” “A Ele ouvi” - a adopção 
dos filhos).

64

Agora, no Velho Testamento, quando um filho nascia numa família, ele era um filho quando nascia. 
Porque ele tinha nascido dos seus pais, ele era um filho da família e herdeiro de todas as coisas. Agora, 
este filho foi criado por tutores. Gálatas, capítulo cinco, do versículo dezassete ao vinte e cinco. Muito 
bem. Ele foi criado por tutores, aios, professores. Agora, por exemplo, se me nascesse um filho rapaz, 
digamos, eu sou um pai e…

E é por isso que a King James [tradução da Bíblia em língua inglesa - Trad.]… Quantos já acharam 
esquisito na versão King James dizer: “Na casa de meu Pai há muitas moradas”? Uma casa, muitas 
moradas? Vê? Na verdade, nos dias em que a Bíblia foi traduzida para a King James, uma casa era um 
domínio. “No domínio do meu Pai há muitas moradas.” Não é numa casa, moradas, mas ele foi chamado o 
Pai deste domínio. Eles tinham isso exactamente de acordo com a Bíblia. Na Bíblia, é assim que 
acontece.

65

Quando um pai tinha uma grande quinta de 400 hectares, ou algo assim, ele tinha um grupo de 
pessoas a viver aqui. Ele tinha trabalhadores contratados a viver aqui para cuidar das ovelhas; ele tinha 
alguns aqui para tomar conta do gado; ele tinha alguns aqui que iam até à parte mais distante ali a 160 
quilómetros de distância. E ele tinha alguns aqui a tomar conta das cabras e ele tinha alguns a tomar 
conta das mulas e de coisas diferentes. Ele tinha um grande reino. E ele subiu para o seu pequeno burro 
e ia a cada um deles e via como as coisas estavam a ir, a tosquia das ovelhas e tudo assim. Ele não 
tinha tempo…

(Não me conseguem ouvir quando eu me afasto daí. Vou tentar ficar aqui. Conseguem ouvir-me bem 
agora, aqui?) Vejam.

Ele ia embora e afastava-se, tentando cuidar do seu reino. Assim, agora, ele quer… Esse filho vai ser 
herdeiro de tudo aquilo que ele possui. É um herdeiro.
66

E quando nós nascemos no reino de Deus por Jesus Cristo, nós somos herdeiros do céu, co-
herdeiros com Jesus, porque Ele tomou o nosso lugar. Ele tornou-se nós mesmos (o pecado), para que 
nós nos pudéssemos tornar Ele (justiça). Vê? Ele tornou-se eu, para que eu me pudesse tornar Ele, 
veja, co-herdeiros com Ele. Muito bem, agora lembrem-se disso, cada um de vocês.

Agora, lembrem-se, Deus predestinou-vos, pela presciência, que vocês estavam a chegar a isto. 
Todos entendem, levantem a mão. Deus, pela presciência, predestinou-vos para virem até à terra 
prometida. O que é a terra prometida para o Cristão hoje? Levante a mão se souber. “A promessa é para 
vós e para vossos filhos, e para os que estão longe.” “E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que 
derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas.” E em Isaías 28:18: 
“Preceito sobre preceito, linha após linha; um pouco aqui, um pouco ali. Retende o bem. Porque com 
lábios balbuciantes e em outras línguas falarei a este povo. E este é o descanso, [o descanso - a terra 
do Sábado] onde eu disse que entrariam.” E por tudo isto, eles não ouviram, mas abanaram a cabeça e 
afastaram-se e não quiseram ouvir, veja. Exactamente.

67

O que foi isto? Exactamente como aquelas pessoas que tinham vindo desde Canaã… ou, do Egipto, 
por todo o caminho do deserto e chegaram mesmo até… perto o suficiente para provar as uvas que 
vieram da terra. Irmão, ali, aqueles homens não querem que eu diga aquilo sobre Hebreus 6. Como é que 
eu posso fazer isso? Esses crentes fronteiriços. Eles nunca vão entrar! Eles não podem entrar. Jesus 
disse… Eles disseram: “Os nossos pais comeram maná no deserto.”

68

E Jesus disse: “E estão todos mortos.” Ou seja, separados. Estão todos mortos. Está certo. Disse: 
“Mas eu sou o pão da vida que veio de Deus do céu. Se alguém comer deste pão, nunca morrerá. Está 
certo. Sim, senhor, ele tem vida eterna se comer isto. Eu sou aquela árvore da vida do jardim do Éden.”

Agora, veja, aquelas pessoas chegaram tão perto! Veja, se reparar em Hebreus 6 - não é para voltar 
a isso - mas em Hebreus 6: “Estas pessoas foram uma vez participantes, chegaram tão perto, e 
provaram do dom celestial.” Sentaram, viram as curas acontecer, viram as pessoas no poder de Deus, 
viram vidas transformadas - mas não vão agarrar isso. Não, senhor. Não, senhor. “E provaram do poder

69
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do mundo vindouro; e se se renovassem novamente em arrependimento, vendo que de novo crucificaram 
para si mesmos o Filho de Deus e tiveram o sangue do concerto com o qual foram santificados com…”

“Eu pertenço a uma igreja que crê na santificação.” Isso é bom no que a isso diz respeito, mas você 
não vai longe o suficiente, veja. Sim, senhor. O deserto santificou-os. Sim, claro. Eles tiveram a 
serpente de bronze e o altar de bronze e tudo o resto ali, a santificação; mas eles entraram na Palestina 
para ter o descanso.

Veja em Hebreus 4. Ele não disse “outro descanso”? Deus criou o sétimo dia e deu-lhes descanso ao 
sétimo dia. Noutro lugar falou do dia de descanso: “e hoje…” - em David. Então Ele deu-lhes outro 
descanso: “Vinde a mim vós todos os que estais cansados e sobrecarregados, eu vos darei descanso.” 
Entre neste descanso. “Porque nós os que entramos neste descanso terminamos as nossas obras como 
Deus terminou as Suas no Sábado.” Claro que sim. Aí está o seu Sábado de descanso. Aí está o seu 
verdadeiro descanso, nesta terra prometida.

70

O Espírito Santo é uma promessa do povo. E por que é que eles querem pregadores instruídos nas 
escolas, que lhes deixam usar calções e cortar o cabelo e usar batom; e os homens que apostam e 
bebem cerveja e contam piadas e andam assim e continuam assim e chamam-se membros de igreja? Por 
que é que vão tomar uma coisa dessas e recusar a liderança do Espírito Santo? Ora, a Bíblia disse que a 
Palavra de Deus é mais aguda que uma espada de dois gumes que corta até à divisão do osso e até 
discerne os pensamentos do coração. Sim, até os pensamentos da mente.

E se nós amamos o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem sequer está em nós. “Muitos 
são chamados, poucos são escolhidos; porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e 
poucos há que a vão encontrar.” “Muitos virão a mim naquele dia e sentar-se-ão no reino” - disse Jesus 
- “com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos dos reinos serão postos fora e dirão: «Senhor, não fizemos 
isto em teu nome? Não pregamos? Não fomos o Dr. Fulano de tal e o Reverendo Fulano de tal?» «Nunca 
vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Nem todos os que 
dizem: «Senhor, Senhor» entrarão, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu.»” É esse 
que entra.

71

Aí está.72

Entrar nesta terra prometida, como é que nós entramos? Nós somos predestinados a entrar. A igreja, 
pela presciência de Deus, foi predestinada a quê? À Sua honra, pela Sua graça, à glória e à adoração e 
à glória de Deus. O Papá, ali no princípio, existindo por Si só, sem nada à Sua volta, queria algo que O 
adorasse, por isso Ele ordenou antecipadamente e predestinou uma igreja antes da fundação do mundo 
e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro quando Ele foi imolado antes da fundação do 
mundo; para que eles apareçam na Sua glória e nos Seus louvores no final do tempo, quando Ele reunir 
todas as coisas naquele homem, Cristo Jesus. Uff! Glória! É isso. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. 
Nunca saia disso.

Deus pela Sua graça de eleição chamou-o a si; Deus pela Sua graça de eleição santificou-o; Deus 
pela Sua graça de eleição e pelo Seu poder baptizou-o e colocou-o nesta terra de descanso. Aqueles 
que entraram neste descanso deixaram de se desviar. Terminaram as suas obras como Deus terminou as 
Suas. Eles têm uma alegria inexprimível e estão cheios de glória! A árvore da vida está a desabrochar 
dentro deles. Eles têm longanimidade, gentileza, bondade, paciência, fé, mansidão, gentileza e assim por 
diante. A árvore da vida está a desabrochar dentro deles, porque a esperança deles está ancorada em 
Cristo Jesus, o testemunho do Espírito Santo identificado com sinais e prodígios seguindo os crentes. 
“Estes sinais seguirão aos que crêem.” Enquanto avançam, eles curam os enfermos, expulsam demónios, 
falam em línguas, têm visões. Oh, eles andam com Deus, falam com Deus. Nenhum demónio os consegue 
mover. Eles estão firmes, olhando para um lugar melhor. Esquecendo essas coisas que são passado, 
continuam em direcção ao alvo do chamamento do alto em Cristo Jesus. Aí estão eles. Aí estão eles. 
Essa é a igreja!

73

Como é que eles lá chegaram? Não se pode dizer: “Bem, Senhor, Tu sabes, um dia eu comecei a 
fumar charutos; e prostrei-me e pensei que ia…” Oh, não, não, não, não.
74

Predestinação - Ele chamou-nos. E quando nós caímos é aí que dizemos: “Deus, nós estávamos 
perdidos e desfeitos.” Nós nem sequer tínhamos uma mente para nos salvarmos. Nós tínhamos a 
natureza de um porco, éramos porcos para começar.

Vai-se a uma cerca de porcos e olha-se para uma porca e diz-se: “Agora, olha aqui, tu, quero dizer-
te uma coisa. Beber água suja é errado.”

Ela dizia: “Oinc-oinc” - veja. Agora, era isso que você tinha para se salvar a si mesmo. 
Exactamente.

Você  diz:  “Senhora,  não  devia  vestir  roupas  assim.  Devia  vestir-se  melhor.  Devia  fazer  isto.  Não75
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devia ir para… não devia ter estas festas de jogos de cartas. Não devia fumar cigarros. Não devia fazer 
isto. Senhor, não devia fazer…”

Ele diz: “Oinc-oinc. Eu pertenço ao Oinc-oinc.” Hum, hum. “Oinc” - é só isso que eles conhecem. 
“Bem, digo-lhe que eu sou tão bom como você. Oinc-oinc!” Veja, eles rejeitam a liderança do Espírito 
Santo, porque a Bíblia disse que se amar o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem sequer 
está em si.

O que é que os torna tão peculiares? Vocês são uma nação santa. O que é que vocês fizeram? 
Entraram nessa terra. Vocês estão noutra terra. Como é que lá chegaram? Essa é a terra prometida. 
Que tipo de promessa? “E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda 
a carne.” Por um Espírito somos todos baptizados nesta terra prometida. Amém. Irmãos e irmãs, aleluia, 
com a pureza de coração, sem ciúme, sem inimizade, nada! Não me interessa se um irmão se desvia, não 
importa o que ele faça, você vai atrás dele.

76

Eu fui atrás de um irmão há pouco tempo atrás que se tinha desviado. Um jovem disse-me, disse: 
“Deixe ir esse malandro. Deixe-o em paz.”
77

Eu disse: “Se eu chegar a um lugar em que o meu coração não vai com o meu irmão, então é hora 
de ir para o altar, porque estou destituído da graça.” Eu disse: “Eu vou enquanto ele tiver fôlego no seu 
corpo e vou apanhá-lo algures mais à frente.” Sim, senhor. E eu apanhei-o (aleluia), trouxe-o de volta. 
Está certo. Ele está de volta ao aprisco em segurança agora. Sim, senhor, ele ia desviar-se de certeza 
absoluta.

Há algum tempo atrás eu vi aquela pobre mulher sentada ali e o xerife telefonou-me, disse: “Ora, ela 
devia estar num colete de forças.” Disse: “Ela está a delirar, ela está fora de si.” Eles colocaram-na num 
hotel. Não podiam…

78

Eu disse: “Está tudo bem.”

O xerife disse: “Ora, Billy” [eu conheço-o muito bem e já o conheço desde que era um rapaz] - disse 
ele - “se houver algo que possa fazer para te ajudar…”

Eu disse: “Está tudo bem.”

Disse: “Consegues ajudá-la?”

Eu disse: “Não, mas Ele consegue.” Eu disse: “Entreguem-na a mim.”

Assim eles trouxeram-na ali. E quando ela saiu há pouco tempo atrás, em paz, o que foi aquilo? Nós 
enviamos uma oração atrás dela. Amém! Ela estava tão…

Eles disseram: “Quer um médico?” Disse ao marido dela: “Quer que chame um médico?”

Disse: “Um médico não pode fazer nada por ela.” E está certo. Ela estava demente. O médico não 
pode fazer nada por ela.

Disse: “A nossa única esperança é chegar até ali.”

E ele disse: “Billy, não entendo isso.”

Eu disse: “Não espero que entendas, vês? Não espero que entendas.”

Mas, oh, bem, nem eu entendo isso. Não. Mas, irmão, eu lembro-me de quando eu estava lá uma 
vez, alguma coisa veio atrás de mim. Amém! Não foi porque eu quisesse vir, mas foi porque algo veio 
atrás de mim; porque antes da fundação do mundo, Deus predestinou (aleluia!), que nós existiríamos 
para a Sua honra e glória. Ouça! Aqueles que Ele antes conheceu, Ele fez o quê? Chamou. Está certo? 
Será que Ele o chamou a si? Sim! Por que é que Ele o chamou a si? Ele conheceu-o antecipadamente. 
Aqueles que Ele antes conheceu, Ele chamou-os; aqueles que Ele chamou, Ele justificou. Está certo? E 
aqueles que Ele justificou, Ele glorificou! Amém! Foi isso que a Bíblia disse. Aqueles que Ele antes 
conheceu, Ele chamou - todas as gerações. Aqueles que Ele chamou, Ele já glorificou. O quê? Deixe-me 
ler a Escritura aqui. Muito bem.

79

E nos predestinou para filhos de adopção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o 
beneplácito da sua…

Para louvor e glória…

Oh, entende? Para louvor e glória! Para Ele poder sentar ali nas eras eternas que estão para se 
desenrolar e os seus filhos a clamar: “Aba, Pai! Aba, Pai!”

E os anjos dizem: “De que é que eles estão a falar? De que é que eles estão a falar?”
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Tão bem mostrado no filho pródigo. Eu estava perdido. “Este é o meu filho. Ele estava perdido e 
agora foi encontrado. Ele estava morto e está vivo novamente. Trazei o bezerro cevado, a melhor 
túnica, um anel, e colocai-o no seu dedo. E vamos…” Não admira que as estrelas da manhã cantassem 
juntas e os filhos de Deus gritassem de alegria, quando viram o plano da salvação, Deus a colocar o 
vosso nome no livro antes da fundação do mundo…

80

Agora você diz: “Calvino crê em algo assim.” Eu não acredito em Calvino. Calvino foi um assassino. 
Calvino mandou matar um homem por baptizar no nome de Jesus. Ele era um malandro, precisava de se 
converter. Sim, senhor. Mas aquilo que ele disse acerca… algumas coisas que ele disse estavam certas. 
Mas o que… Os seus actos, um homem que mata um homem por causa de algo assim, isso é horrível. 
Isso é pecado. Muito bem.
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Pela qual nos fez agradáveis…

Oh, espere, eu não vi essa “adopção”, pois não? Estou muito atrasado? Vamos ver o que este relógio 
diz aqui, que horas são. Muito bem. Vamos só tomar dez minutos por causa destas pessoas que vieram 
de tão longe. Veja.

82

Adopção, deixe-me mostrar-lhe por que é que isso é feito agora. Um pai tem um grande reino que 
ele governa. Agora, nasce-lhe um filho. Oh, ele está tão contente! (Esse é Deus). Assim, sabe o que o 
pai faz? Ele encontra o melhor aio, o melhor tutor. Sabe o que é um tutor, não sabe? É um professor da 
escola. Ele encontra o melhor professor que ele consegue no país todo. (E depois vamos sair. Agora 
ouçam). E ele encontra o melhor professor que consegue. Ele não arranja apenas um patife. Ele quer 
que o seu filho seja um verdadeiro homem.

83

Não quer que os seus filhos sejam assim também? Claro, o melhor que lhes conseguir dar! Sim, 
senhor. Assim se um homem natural pensava assim, como é que Deus ia pensar acerca dos Seus filhos? 
O melhor que Ele conseguisse arranjar.

Assim, ele quer um homem que seja honesto. Agora, ele não quer um homem que diga: “Agora, olha, 
Júnior, faz o que quiseres, querido. Oh, sim, pai, hum, hum, ele está muito bem. Ele é um bom rapaz.” 
Dá-lhe uma palmadinha nas costas e coloca-lhe uma palhinha no chapéu. Não, não. Esse homem seria 
despedido agora mesmo. Claro. Ele quer um homem que seja verdadeiro. Se esse rapaz está a aprender 
bem, ele diz-lhe. Se não estiver, ele diz-lhe o que está mal.

84

E se um pai terreno pensaria isso… Não queria que um homem fosse honesto consigo, não queria que 
o professor fosse honesto consigo acerca dos seus filhos? Claro. Bem, o que acha que Deus pensa? E 
Ele sabe. Nós não; Ele sabe. Nós somos finitos, nós não conseguiríamos dizer; mas Ele é infinito e Ele 
sabe.

Assim, sabe o que o Pai fez? Ele nunca disse: “Vou arranjar um papa para olhar pelos meus filhos.” 
Nem disse: “Vou arranjar um bispo.” Não, não. Ele não fez isso, porque Ele sabia que o papa estaria 
errado, tal como o bispo, veja. Ele nunca disse: “Vou arranjar um supervisor geral para olhar pelas 
minhas igrejas.” Não, não. Ele arranjou o Espírito Santo. Esse foi o Seu tutor para criar os Seus filhos.

85

Muito bem. Então como é que você sabe que o Espírito Santo não…? Ele fala através de lábios 
humanos. Como é que você sabe então que Ele está a dizer a verdade? Quando vir o Espírito Santo a 
falar através de lábios que estão a dizer sempre, exactamente aquilo que é verdade, predizendo e 
acontecendo perfeitamente, como Samuel disse, então você sabe que é verdade. Está certo. Porque 
Deus disse: “Se ele falar e aquilo que ele disser não acontecer, não o ouçam, porque eu não estou com 
ele. Mas se acontecer, bem, então ouvi-o, porque estou com ele” - veja. Aí está. É assim que Ele faz.

Agora, depois Ele vai à volta… Agora, o que acha que esse tutor diria se tivesse de ir ter com o Pai 
e dissesse: “O teu filho tem-se comportado muito mal. Digo-te, aquele teu filho é um renegado. É um 
vagabundo. Nunca vi um rapaz assim! Bem, sabes o que ele fez? E aquela tua filha! Oh, uff, eu não sei o 
que vais fazer com ela. Hum. Bem, sabes que mais? Ela parece-se com… Ela está toda pintada como 
uma daquelas mulheres ali Filisteias. Sim, ela quer-se comportar como elas.”

86

“A minha filha?”

“Sim, a tua filha.”

É isso que o Espírito Santo tem a dizer acerca da igreja hoje. Não admira que não seja possível 
termos um reavivamento, veja. Agora, é verdade.

“Então e o teu filho? É a mesma coisa.”87

“O quê?”

“Bem, Tu sabes que sempre disseste que aquelas ovelhas deviam pastar ali naquele pasto,  naquele
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aprisco ali. Sim, sabes o que ele fez? Ele levou-as ali àquele monte de ervas. Levou-as ali e mergulhou-
as a todas naquele riacho e deixou-as ficar ali naquele monte de ervas, a comer aqueles salgueiros e 
estão tão más que mal conseguem sair dali. [Isso são bispos, pastores, que negam a eficácia dela]. 
Bem, digo-Te a verdade, nunca vi um grupo assim de ovelhas nervosas na minha vida. [Ele não gosta 
disso. Não.] E sabes que mais? Aquele gado aqui, sabes, Tu disseste-lhes para se alimentarem daquela 
alfafa ali, sabes, para engordarem?”

“Sim.”

“Sabes o que ele lhes está a dar?”

“Não.”

“Aquelas vernónias [espécie de planta de flor púrpura - Trad.]. Sim. Ele está a fazê-las entrar em 
sociedades e tudo o resto. Nunca viste nada assim na tua vida. Nunca viste nada assim em toda a tua 
vida. Sabes o que ele está a fazer? Vai para ali fumar um grande charuto, com ar altivo. Ele tem a 
esposa com ele, ela está a usar calções como as Filisteias estão ali a fazer. Sim.” Esse é o tipo de 
mensagem que o Espírito Santo tem para levar, acerca da igreja hoje. Agora, o que pensa disto?

Isso é adopção. O que é que Ele fez? Ele predestinou-nos para a adopção. Ele dá-nos o Espírito 
Santo - mas espere um minuto, adopção, é disso que estamos a falar. Adopção!

“Bem, sabes o que ele fez? O bispo passou por ali no outro dia. Ele estava a ter um pequeno serviço 
de cura ali e o bispo passou por lá. Um homem, um irmão passou e estava a orar pelos enfermos. E ele 
disse: «Pára com isso!»

88

«Oh, oh, sim, bispo padre, vou fazer isso.»

«Não podes cooperar.»

«Oh, não, não, bispo padre, claro que não.»

E aqui venho eu e digo-lhe a verdade proveniente da Tua Palavra. Vês, aqui está. Eu leio-lhe as 
Tuas leis exactamente acerca do que fazer e ele não as ouve. Ele disse: «Oh, isso era para outra era, 
para outro filho, para uma outra altura. Isso não me diz respeito.»“ Aí está. Agora, é verdade, amigos. 
Agora não consegue ver onde a igreja perde a sua posição, porque não temos reavivamentos, porque 
não temos coisas a acontecer? Aí está a razão.

Josué diz: “Gade, eu quero que tu… Aqui mesmo coloca o teu lugar de acordo com a planta. O teu 
lugar fica aqui, aqui mesmo. Vem para aqui, Gade, e fica aqui. Benjamim, vem para aqui. E agora fiquem 
todos longe da fronteira com os Filisteus.” E Josué volta, e aqui estão eles todos com os Filisteus, a ter 
uma grande festa, a dançar assim e todas as mulheres pintadas e a dançar, a divertir-se. Então Josué 
coça a cabeça e diz: “Então e agora?” Agora foi exactamente isso que aconteceu. Nem todos, graças a 
Deus. Nem todos, mas demasiados. Muito bem.

89

Então agora o que acontece? É isso que acontece. Não consegue imaginar que esse homem (o 
Espírito Santo) fica corado perante o Pai quando tem de dizer isso? Oh, bem! “Eu disse-lhe, mas ele não 
ouve. Eu disse-lhe isso… e deixe-o ler ali no Livro. Eu fiz com que um ministro viesse e lhe mostrasse que 
Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabes que mais? Ele deixou que um desses 
pastores de cabras viesse aqui e lhe dissesse que isso era para outra era, vês? E ele cheirava tão mal, 
quando lá chegou, com cheiro a cabra, sabes - charutos e, sabes, assim por diante - cheirava tão mal 
quando chegou aqui. Mas digo-te, aquele pastor de cabras tinha tantas medalhas ao peito, oh, digo-te, 
se escrevesses o nome dele no papel, ia demorar… o seu obituário levava meia página para colocar os 
seus títulos. Sim, senhor, eles gostam mesmo dele ali naquela terra, mas digo-Te, ele não sabe como dar 
de comer às ovelhas. Esse é o problema. Ele não me ouve” - diz o Espírito Santo. “Eu tentei dizer-lhe 
que Tu és o mesmo ontem, hoje, e eternamente, mas ele não vai dar ouvidos. Ele é o maior covarde que 
eu já vi na minha vida. Sim. E a igreja fez dele um supervisor, um bispo e assim por diante e toda a 
gente está a dar-lhe ouvidos.

90

“E depois sabes que mais? Eles pegam nesses… eles têm uma coisa ali a que chamam televisão. Eles 
ligam uma coisa assim e aquelas mulheres vêm e fazem assim, todo o tipo de vestidos curtos. E, sabes, 
muitas das Tuas filhas estão…”

“Oh, certamente que não!”

Ele diz: “Sim, estão. Sim, estão a fazer isso. Alguns deles estão a clamar por um reavivamento, Pai, 
alguns querem mesmo. Alguns deles estão mesmo a andar correctamente. Alguns deles são mesmo 
verdadeiros em relação a essa Palavra. Outros, não sei o que fazer, andam lá longe. Sabes o que os 
outros estão a fazer? Estão a fazer troça deles, a dizer: «Eles são um bando de fanáticos.»” Bem, isso 
fá-Lo sentir muito mal.

91
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Mas agora vamos mudar o cenário. Agora o Pai… o Seu filho é um bom rapaz. O Seu Pai vai… Aqui 
está o tutor, o Espírito Santo. Seja qual for a direcção em que o Espírito Santo vá, Ele dizia: “Vou 
avançar” - o tutor dizia: “Eu estou…”

92

A criança dizia: “Eu vou contigo. Eu vou contigo.”

“Oh, a subida é muito íngreme, filho.”

“Eu vou contigo. Eu tenho confiança em Ti. Se começar a ficar cansado, pega na minha mão e 
segura-me.”

“Mas há leões ali na montanha!”

“Não importa. Enquanto Tu estiveres por perto, isso não faz diferença nenhuma. Eu vou nessa 
direcção.”

“Há problemas lá, são rochas escorregadias.”

“Não me importa, enquanto Tu estiveres a segurar a minha mão, eu vou contigo. Eu vou contigo.”

“Oh, sabes que mais? O teu Pai costumava fazer isso.”

“Muito bom. Sim, senhor.”

Chega ali ao topo da montanha. “Oh” - disse - “sabes que mais, Pai? O Teu filho é como uma lasca 
da pedra antiga. É exactamente como Tu. Toda a palavra que Tu disseres, ele diz «amém». Eu disse-lhe 
para abrir a Bíblia no outro dia e dizia: «Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje e eternamente.» Sabes o que 
ele disse? Ele gritou e levantou as mãos para o ar e disse: «Aleluia! Amém!» Oh! E sabes que dizia aqui, 
na Tua Palavra, sabes, onde Tu disseste: «Aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele as fará 
também»?”

93

“Sim, eu lembro-me de escrever isso para o meu filho. Sim, eu lembro-me de escrever isso.”

“Oh, quando ele viu isso, ele gritou e saltou para cima e para baixo, clamou: «Aleluia! Senhor, tira 
todo o mundo de mim. Faz-me assim!» Sim, senhor. E todas essas coisas que ele fez!”

“Oh” - dizia o Pai - “estou feliz por esse filho. É um bom filho. Muito bem. Mantém um olho nele por 
mais alguns anos, vê como ele se comporta, como ele progride.”

Passado um pouco, os anos passam. “Como é que ele está?”94

“Oh, bem, ele até está a crescer em graça! Oh, bem, ele é apenas… ele está a desbravar terreno na 
floresta. Estou a dizer-Te, ele é mesmo… Ora, ele leva aquelas ovelhas, consegue andar com elas como 
Tu. Ele nunca lhes dá algas. Ele nunca lhes dá vernónias. Quando elas passam, a dizer: «Queremo-nos 
juntar às igrejas” - diz: “Cala-te, não precisas disso! Não, senhor. Aqui está o que tu precisas: 
«Arrependei-vos e sede baptizados, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos 
pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo.» Sim, senhor, foi isso que ele disse.”

“Oh, ele disse mesmo isso?”

“Sim, senhor, claro que disse.”

“Bem, foi assim mesmo que eu escrevi.”

“É assim que ele diz.”

“Hum, sim, senhor.”

“Algures dizia: «Esperai na cidade de Jerusalém até serdes revestidos de poder do alto, até que o 
Espírito Santo venha sobre vós; sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia e em Samaria e nas 
partes longínquas do mundo.» Quando ele leu isso, ele clamou: «Aleluia, é disso que vocês precisam!» 
Sabes o que ele fez? Ele levou-as para lá até que elas receberam, só isso. Ficou com elas.”

95

“E se elas começam a fazer barulho, ele diz: «Ei, ei, ei, espera um minuto, espera um minuto. Isso é 
como as cabras fazem, não as ovelhas, vês?» Oh, às vezes elas ficam um pouco chateadas com ele, 
mas ele dá-lhes umas palmadas nas costas e diz: «Espera um minuto, chiu, chiu. Está tudo bem.» Ele 
sabe mesmo como controlar aquelas ovelhas. Sim, senhor, estou a dizer-te.”

“Sabes que mais? Eu vi o Arcebispo Fulano de tal que lhe estava a dizer que ele não podia entrar na 
sua cidade e ter uma reunião. Mas, sabes, eu guiei-o. Eu disse: «Vai de qualquer forma» vês? Olharam 
para todas aquelas fitas e «Não permitas que sejam publicadas.» Eles publicaram na mesma. Foram a 
estas cidades aqui, disseram: «Bem, nós não vamos patro…»

96
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E sabes que o diabo foi lá e disse: «Aposto que o consigo manter fora daquela cidade.» Eu disse: 
«Não podes. Se eu lhe disser para ir, ele vai. Tenho a certeza que ele vai.» «Não, não, não, não, não. Eu 
vou dizer-lhe. Eu vou ali e vou dizer: “Agora, todos os meus agentes, juntem-se todos. Vocês não 
querem esse velho fanatismo aqui, toda essa cura divina e essa coisa do Espírito Santo. Isso acabou 
com os apóstolos há anos atrás. Vocês sabem que isso não serve, é passado.”» Tentando dar-lhes essas 
vernónias e tudo o resto assim.

Mas, sabes que mais? Ele foi lá independentemente disso. Foi até lá e começou a lançar alfafa. E 
sabes que mais? Aquelas ovelhas começaram a comer. Estão a ficar muito gordas. Sim, senhor. Ora, eles 
estão a ter curas e reuniões e sabes, muitos daqueles jovens começam… Ora, eles viram… Se tiverem 
um fardo grande de feno como aquela alfafa, sabes o que fazem com isso? Estava tão bom que eles 
foram ter com os seus vizinhos e disseram: «Prova isto! Prova isto!» Os adolescentes ficaram [palavras 
imperceptíveis]. «Sim, senhor, como este aqui. Aqui está. Aqui mesmo, vês? Arrependei-vos, cada um de 
vós, e sede baptizados no nome de Jesus, para que possais receber o Espírito Santo. É para todo aquele 
que queira, que venha, que venha. Aqui, vês aqui o que a Bíblia disse» - vês? E eles estão a disfrutar 
ali.“

97

“Oh, esse é o meu filho! Esse é o meu rapaz. Bem, achas que ele atingiu a maturidade?”

“Sim. Claro que sim” - disse o Espírito Santo. “Eu dei-lhe testes. Bem, eu testei-o desta forma e 
testei-o daquela forma. Eu deixei-o ficar doente, eu deitei-o abaixo. Eu pisei-o. Eu deixei que o diabo 
fizesse tudo o que pudesse com ele. Ele voltou novamente, crendo na mesma. Levantou-se novamente. 
Eu fi-lo ficar doente. Eu fiz isto. Mandei-o para o hospital. Eu levei-o aqui e fiz isto, eu fiz aquilo. Eu fiz 
com que a esposa ficasse contra ele, eu fiz com que os vizinhos ficassem contra ele, eu virei tudo ao 
contrário. Isso não fez diferença nenhuma. Disse: «Ainda que Ele me mate, eu vou confiar Nele.» Eu 
matei a família dele. Eu tirei isto, eu fiz isto, eu fiz tudo isto, eu fiz isto, aquilo, ou outra coisa qualquer. 
Ainda assim, levantou-se: «Ainda que Ele me mate, eu vou servi-Lo! Ele é meu!»”

98

“Oh! Bem, eu creio que o devemos chamar a algum lugar, para um lugar especial e ter uma adopção.”

Agora, quando o pai, no Velho Testamento, entendia que o seu filho estava… chegava a uma idade e 
tinha chegado ao tempo da adopção… Ao tempo! Eles nascem como filhos, mas quando… Eles são filhos 
nessa altura, mas depois eles nunca vão deixar de ser crianças, apenas filhos normais, até que atingem 
a maturidade e mostram aquilo que eles são. Depois, ele chama-o ali nessa altura.

Agora aqui estamos nós, igreja. Estão prontos? Agora é um pouco tarde. Mordam todos o dedo, 
belisquem a vossa alma e arranquem o coração, só por um minuto, vejam. Agora vamos à posição da 
igreja. Agora quando a igreja chega a esse lugar, Ele diz: “Manassés, tu pertences aqui a este local. 
Efraim, tu pertences aqui.”

99

Depois ele leva-os a um certo lugar, o pai, e ele coloca-os num lugar elevado assim e ele tem uma 
cerimónia e todos eles vêm. E ele disse: “Quero que todos saibam que este é o meu filho e eu adoptei o 
meu filho. E eu quero que todos saibam que, daqui em diante, esse é o seu nome… (eu vesti-o, com uma 
veste especial). E quero que saibam que o seu nome é tão bom em qualquer cheque como o meu nome. 
Ele é o meu filho. Eu adoptei-o na minha família, apesar de ele ter sido meu filho desde que nasceu. 
Desde que ele recebeu o Espírito Santo que ele tem sido meu filho. Mas agora eu vou colocá-lo em 
posição de autoridade. Quem ele despedir está despedido, quem ele contratar está contratado.”

“E em verdade, em verdade vos digo, que se disserdes a esta árvore, se disserdes a este monte: 
«Move-te» e não duvidares no teu coração, mas creres que aquilo que disseste acontecerá, podes ter 
aquilo que disseste”, veja. Aí está. Aí está, veja. “Ele é meu filho.” Quantos sabem que a adopção, que 
eles adoptavam o filho depois de ele provar que era um… Todos os que já leram a Bíblia - colocar um 
filho em posição.

Agora, Deus fez a mesma coisa com o Seu Filho quando Ele levou Jesus ao Monte da Transfiguração. 
Ele levou Pedro, Tiago e João ali. Essas são as três testemunhas da terra. Ali estava Jesus, Moisés e 
Elias, e Deus, lá na montanha. Ali estavam eles, lá na montanha. E, a primeira coisa que aconteceu é 
que eles olharam e Jesus foi glorificado perante eles. Está certo? Quantos sabem que isso é Escritura? O 
que é que Ele ia fazer? Ele vestiu-O com a veste da imortalidade. E ele disse que a Sua veste 
resplandeceu como o sol. Está certo? E uma nuvem O cobriu. Pedro e João e os outros prostraram-se 
sobre os seus rostos. E eles olharam e ali estava Moisés e Elias, a falar com Ele. E Moisés esteve morto 
e foi sepultado numa sepultura sem marca durante oitocentos anos. E Elias foi numa carroça até ao céu 
quinhentos anos antes disso. Uff! Ah, mas eles ainda ali estavam. Eles estavam ali a falar com Ele. Veja, 
Ele tinha levado Jesus para os ver, para ver de que se tratava aquilo, veja ali, mostrando estas coisas. E 
eles falaram com Ele, conversaram com Ele.

100

Depois quando Pedro olhou outra vez e a glorificação já tinha saído de Jesus, eles só viram Jesus e 
uma voz veio daquela nuvem e disse: “Este é o  meu  Filho  amado,  a  Ele  ouvi!  O  Seu  nome é  tão  bom
101
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como o meu agora. A Ele ouvi!” É isso - adoptados, ou filhos posicionados. Agora, é aí que Deus está a 
tentar levar a igreja Pentecostal, no livro dos Efésios, veja. Entende?

Temos de encerrar porque está a ficar muito tarde, veja, as crianças estão a ficar com sono. E eu 
queria chegar até aqui a este versículo aqui mesmo, mas não posso, até ao versículo treze, veja, a 
última parte: “…selados pelo Espírito Santo da promessa.” Vamos ver isso no Domingo, veja. Olhe, agora 
- o que nos traz aqui e como nós somos guardados por isto.

Mas agora para posicionar, quem é você? Você nasce primeiro no reino pelo Espírito Santo. Quantos 
sabem isso? Muito bem. A seguir, você é predestinado a quê? À adopção. O que é isso? Você é 
predestinado ao posicionamento.

102

Oh, Irmã Scott (creio que é), sentada aqui, você não é uma das que estavam em casa hoje? Um 
ensinamento anda por aí, algures no mundo, por diversas partes do país (eu já ouvi muito isso), que 
Jesus está aqui na terra, a andar num corpo e Ele vem e faz isto. Isso é uma mentira! O Seu Espírito 
Santo está aqui e Ele está a tentar posicionar a Sua igreja, está a tentar colocar a Sua igreja em 
ordem, a colocá-la na terra prometida, para que possam entrar… para que todos os inimigos possam ser 
expulsos.
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Manassés não pode tomar a terra dele. Eu não posso ter um serviço de cura quando metade do… 
quando saio ali e prego o baptismo no nome de Jesus Cristo e os irmãos trinitarianos a dizer: “Oh, ele é 
um velho «Só Jesus.»” E eu não posso ir aqui e ter cura divina quando metade deles dizem: “A cura 
divina está muito bem…” E muitos deles disfrutam dos milagres do Senhor e dizem: “Bem, eu creio que o 
Irmão Branham é um profeta, mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Enquanto o Espírito está sobre ele e ele 
está a discernir, ele é o servo do Senhor; mas o seu ensinamento está podre. Não presta.” Quem é que 
já ouviu uma coisa assim sem sentido? Ou é de Deus ou não é de Deus. Está certo. Ou é tudo Deus ou 
não é nada de Deus. É assim.

104

Mas como é que você vai ter…? Manassés não vai manter a sua terra, Efraim não vai manter a sua 
terra, Gade não vai manter a sua terra, Benjamim não vai manter a sua terra - estão aqui todos a fugir 
com os Filisteus, e todos misturados. Como é que vamos ser posicionados? Mas nós nascemos pelo 
Espírito Santo, todos nós. Está certo? Para que é que nós nascemos? Predestinados… Então depois de 
nascermos, somos predestinados à adopção, para sermos colocados no corpo de Cristo. Vê o que eu 
quero dizer?

O que é o corpo de Cristo? Uns são apóstolos, uns são profetas, uns são doutores, uns são 
evangelistas e uns são pastores. Está certo? Nós somos chamados para… Outros têm dons de línguas, 
interpretação de línguas, sabedoria, conhecimento, milagres, operação de milagres, todos estes dons 
diferentes. E agora o que é que eles fizeram? Eles praticam isso um pouco. O quê? Deixam que isso ande 
à solta eu não sei como. Um levanta-se, fala em línguas, o outro continua a falar “Bla, bla, bla” sempre a 
mesma coisa. O pregador está a pregar, faz uma chamada ao altar e alguém se levanta, a falar em 
línguas. “Aleluia, glória a Deus.” Se o pregador calhar de continuar com a sua mensagem, estando 
ungido, depois as pessoas dizem: “Seu desviado” - veja. É porque não são ensinados.
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A Bíblia disse que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Deus não é autor de confusão. Quando 
eu estou aqui, a ministrar aqui debaixo da unção de Deus, não importa quanto você queira falar em 
línguas, cale-se até que Deus termine aqui. Depois se falar em línguas, não pode ser apenas uma 
repetição da Escritura, porque Deus disse para não usar vãs repetições. Mas é uma mensagem dirigida a 
alguém. Pergunte-me uma vez, aponte o dedo para uma vez em que o Espírito Santo tenha alguma vez, 
sob o discernimento, dito a alguém… repetido uma Escritura várias vezes. Disse-lhe alguma coisa que 
estava errado com ele e alguma coisa que tinham feito e alguma coisa que devem fazer, ou algo que 
tinha de acontecer, ou algo assim. Está certo?
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O falar em línguas e as interpretações é assim também. Se houver alguém na igreja que fale em 
línguas e outro que interprete… Vamos dizer assim: O Irmão Neville levanta-se e fala em línguas e este 
irmão aqui dá a interpretação, diz: “Diz a este homem aqui que ontem ele foi aqui e fez alguma coisa que 
não devia ter feito. Agora o médico disse-lhe hoje que ele tem cancro. Vá acertar aquilo e volte aqui e 
acerte-se com Deus.”

O homem diria: “Verdadeiramente, isso é a verdade.” Então Deus está consigo.

Mas como é que vamos fazer isto desta forma? Vê? É só confusão, confusão, só casualidade, de 
qualquer forma, sem qualquer posição. Agora isso é… Veja, Efésios, estão a tentar… Veja, eles não vêem 
isso. Vê como não conseguem ver isso? Nós estamos predestinados à adopção de filhos. Agora quantos 
entendem o que eu quero dizer, levantem as vossas mãos. Adopção! Nós nascemos no Espírito de Deus, 
claro, recebemos o Espírito Santo e clamamos: “Aba, Pai! Aleluia! Glória a Deus!” Está certo, nós somos 
filhos, mas não podemos ir a lado nenhum. Não podemos bater nos Filisteus.

107
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Olhe para Billy Graham ali e aquele Maometano a dizer: “Mostre uma prova.”108

Veja Jack Coe ali. E aquele ateu… aquela Igreja de Cristo a cumprimentar o ateu ali e a dar-lhe a 
mão. Supõe-se que são Cristãos e cumprimentam um demónio como Joe Lewis, um pensador livre, e até 
blasfema de Deus e disse que não existia tal coisa como um Deus, de qualquer forma, para começar. E 
coisas assim numa igreja onde se intitulam uma Igreja de Cristo, cumprimentam-no e ficam contra o 
Irmão Jack Coe. Como é que vai fazer alguma coisa? E os Pentecostais, muitos deles, contra ele; 
quando todos os pregadores no nosso país deviam estar lado a lado com ele e dizer: “Deus, envia o Teu 
poder.” Veja, aí estamos nós. Não podemos ser posicionados.

Efraim não quer permanecer. Um deles vai aqui… Nós vemos Manassés a ir até aqui, a dizer: “Oh, 
bem, o Senhor deu-vos um bom campo de milho!” Depois vem até aqui, Gade, disse: “Bem, agora, espere 
um minuto. Eu devia plantar aveia, mas vou ter milho também. Aleluia!” Vê? Você não tem nada que ver 
com o milho. Plante aveia - aveia é a sua porção para plantar. Você não deve pastorear ovelhas quando 
deve ter gado. Deus quer posicionar a igreja. Mas cada um deles quer fazer a mesma coisa. “Aleluia!” E 
não se pode dizer nada acerca disso. Não, não. Eles ainda têm essa natureza da cabra: “Marrar, marrar, 
marrar, marrar, marrar, marrar, marrar” - veja. Não se lhes pode dizer. Está certo. Agora, não é verdade?
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E não se consegue posicionar a igreja, veja.

A igreja deve ser predestinada para a adopção de filhos, onde um homem… Deus pode pegar num 
homem e adoptá-lo na família e dar-lhe algo que é… Primeiro, tente isso e veja se está certo. A Bíblia 
disse para provar os espíritos. Este homem afirma uma certa coisa, prove e veja se está certo. Se 
estiver certo, avance com isso. Depois diga: “Senhor, envia-nos alguma coisa. Continua a mover-nos, 
veja, continua a mover-nos e todos vão assumir os seus lugares.” Depois você vai ver a igreja de Deus a 
começar a tomar o seu lugar. Depois é aí que os Filisteus vão começar a recuar. Os calções vão 
desaparecer, o cabelo vai crescer, as faces vão ser limpas, os charutos vão desaparecer. Está certo, 
quando a igreja começa a entrar no seu grande poder, é aí que temos um Ananias e uma Safira e alguns 
deles. Sim, senhor. Você vai ver quando aquela santa igreja se levantar unida no seu poder, colocados 
em posição como filhos de Deus, adoptados na família de Deus, a igreja poderosa ali na sua glória. Oh, é 
por causa disso que Ele vem.
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Vêem onde chegamos, irmãos? Nem se consegue estar de acordo com a Escritura. E qualquer 
homem, qualquer homem que não consiga ver na Bíblia o baptismo na água no nome de Jesus Cristo, ou 
está cego ou alguma coisa está mentalmente errada. Está certo. E é aqui que a grande luta está.
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Eu digo a qualquer pessoa que me traga uma escritura qualquer onde alguém já foi baptizado em 
qualquer outro nome para além do nome de Jesus Cristo, na nova igreja… Ou, se foi baptizado de outra 
forma qualquer, ele tinha de ser baptizado novamente no nome de Jesus Cristo, para receber o Espírito 
Santo. Venha mostrar-me. Não existe tal coisa. Não existe nenhuma comissão assim. Quando Jesus disse 
ali: “Ide, ensinai todas as nações, baptizando-as no nome do Pai, Filho, e Espírito Santo” - Pai, Filho, 
nem tampouco Espírito Santo, nenhum é um nome, nenhum deles. Pedro virou-se… dez dias mais tarde e 
disse: “Arrependei-vos e sede baptizados, cada um de vós, no nome de Jesus Cristo para a remissão dos 
pecados.” E por toda a Bíblia…

E depois aqui havia alguns que foram baptizados ali de uma outra forma, por João, apenas para o 
arrependimento. Paulo disse: “Tendes de ser rebaptizados. Tendes de voltar.”
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“Oh, mas nós fomos baptizados por um grande homem santo, João. Ele baptizou Jesus.”

“Isto é o evangelho. Este é o Espírito de Deus que me foi revelado. Eu sou um apóstolo do Senhor, e 
se um anjo do céu vier e pregar outra coisa qualquer…”

Deixe-me ler isso. A Bíblia disse: “Se um…” Paulo disse: “Se um anjo do céu disser outra coisa 
qualquer [bispo, arcebispo, papa, supervisor, seja o que for], se pregar outra coisa qualquer para além 
disto que eu vos preguei a vós, seja anátema. Não há… Não temos esse costume. Não, senhor. Apenas… 
Não existe tal coisa.” E depois, veja, por que é que as pessoas não conseguem ver isso? Por que é que 
as pessoas não vão crer nisso? Vê? [Alguém na congregação diz: “Predestinados.”] Alguém acertou ali 
mesmo, Gene. Predestinados, exactamente. Porquê? “Todos os que o Pai me deu [o quê?] virão a mim.” 
Exactamente. “Todos os que o Pai me deu virão a mim.” (O que se passa comigo, estou a tentar 
encontrar o quê, aqui? Aqui estamos. Muito bem).

Deixe-me só ler este versículo e depois vou dizer-lhes o que Paulo… as coisas que… A mesma 
mensagem que eu prego hoje à noite, aqui está o que Paulo disse sobre predestinação, sobre o baptismo 
na água no nome de Jesus, o baptismo do Espírito Santo, o estabelecimento da igreja e assim por 
diante. Aqui está o que ele disse.
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Maravilho-me  de que, tão depressa, passásseis daquele que vos 
chamou à… graça de Cristo…

[a falar a estes Gálatas]
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[Estou tão envergonhado de vocês, por outras palavras, por deixarem que alguém venha e vos 
desvie disso], para outro evangelho;

O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho 
de Cristo [transtornar o verdadeiro evangelho de Cristo].

Mas veja. Agora, lembre-se, foi Paulo que fez com que todos os que não tinham sido baptizados no 
nome de Jesus Cristo, viessem e fossem baptizados novamente, no nome de Jesus Cristo. Quantos 
sabem que isso é verdade? Quantos sabem que foi Paulo que disse que estes segredos tinham sido 
escondidos desde a fundação do mundo e lhe foram revelados? Que nós estávamos predestinados a 
sermos os filhos, para adopção. Foi Paulo. Veja aqui o que ele disse.
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Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do 
que já vos tenho anunciado, seja anátema.

Não digam apenas: “Eu não concordo consigo, senhor.” Seja anátema. Deixe-me ler o versículo 
seguinte.

Assim como já vo-lo dissemos, agora de novo, também, vo-lo digo. Se alguém vos 
anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema.

Está certo. Agora, irmão, irmã, se foi Deus no outro dia (e eu digo isso, esperando não estar a ser 
irreverente) que me levou a ver este pequeno… Agora, eu fico animado… acho que não fico animado, eu 
só fico abençoado ao pregar. Eu fico fora de mim e mantenho-vos aqui até saber que estão sonolentos e 
cansados. Mas, oh, se pudessem saber apenas como eu quero que vocês lá estejam! Vêem? E quando 
eu - posso dizer isto outra vez - quando Ele disse… eu disse: “Seria…”
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Ele disse: “Queres ver como é o final?”

E eu olhei para trás e vi-me ali deitado na cama. Claro que vocês já me conhecem há tempo 
suficiente para saber que eu vos digo a verdade. Eu quero perguntar-vos uma coisa, como Samuel disse 
antes de ungir Saul: “Já alguma vez vos disse alguma coisa no nome do Senhor que não fosse verdade?” 
Está certo? Foi sempre verdade. Já alguma vez vim pedir-vos dinheiro ou qualquer coisa assim? Não, 
senhor, nunca. Já alguma vez fiz alguma coisa a não ser dar o meu melhor para vos guiar a Cristo? 
Exactamente.

116

Agora eles querem dizer que eu uso telepatia mental, vocês sabem, tenho percepção supersensorial. 
Claro, essas coisas têm de surgir. A Bíblia disse que ia ser assim. Como Janes e Jambres resistiram a 
Moisés, eles fizeram exactamente a mesma coisa que Moisés fez, até que chegou ao momento da 
verdade. Está certo. Mas lembre-se, Janes e Jambres não podiam curar. Eles não podiam curar. Eles 
conseguiam trazer pragas, mas não as conseguiam tirar, veja. Muito bem. Agora, Deus é o curador. A 
Palavra de Deus permanece verdadeira.

Eu tenho tentado ser honesto com vocês. Eu tenho tentado dizer-vos a verdade. Eu tenho… 
durante cerca de trinta e um anos, eu tenho estado neste púlpito, dentro e fora, durante trinta e um 
anos; e um dia, posso sair para ir para a glória ao lado deste púlpito. Já houve uma esposa, uma filha, o 
pai, irmãos, todos sepultados ali, amigos preciosos. Eu vi os seus caixões e as flores aqui colocadas e eu 
sei que um dia o meu também será. Agora, é verdade. Mas sinceramente, de todo o meu coração, eu 
digo-vos de todo o meu coração, eu creio que vos preguei o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus 
Cristo. Eu creio que vocês se deviam baptizar, cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo e receber o 
baptismo do Espírito Santo. E quando o fizerem, isso vai trazer-vos uma alegria, paz, longanimidade, 
bondade, mansidão, gentileza, paciência, fé.
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E no outro dia, o que me aconteceu naquela manhã eu não sei o que foi. Não consigo dizer se eu 
estava aqui no meu corpo e apenas tive uma visão, ou se fui tomado daqui para ali. Não sei. Não 
consigo dizer. A única coisa que eu sei é que eu tinha medo de morrer, esse pequeno lugar de tormento. 
Mas eu não tinha receio de que Jesus não me viesse buscar, agora, eu não tinha receio disso, porque eu 
não temia isso; mas se eu me encontrasse com vocês e apenas fosse um mito a voar pelo ar. Mas agora 
eu vejo. Quando eu vi aquelas pessoas, eram reais. E eram pessoas que se tinham relacionado comigo 
aqui na terra, até a minha primeira esposa. Ela não era a minha esposa, ela era minha irmã. Ela nunca 
me chamou marido, ela chamou-me querido irmão. Não havia sexo, não havia sentimentos desse tipo, 
não podia haver; era perfeito, era a doçura, era perfeição.
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Eu pergunto-me, não sei, estou a imaginar: será que foi isso que ela viu, antes de deixar a terra, 
quando estava lá no hospital, quando eu a chamei? E ela disse: “Billy, tu pregaste sobre isto, tu falaste 
sobre isto, mas” - disse ela - “não sabes o que isto é.” Ela disse: “Eu não tenho mais desejo de ficar.”

Pergunto-me se foi isso, com aquele homem de Deus, santo, F. F. Bosworth, que esteve neste 
púlpito, que pregou comigo em várias partes do mundo. F. F. Bosworth, todos vocês, quase, conheciam-
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no; um homem de Deus, santo. Duas horas antes, bem, cerca de uma ou duas semanas antes de partir, 
eu fui ter com ele e estava ali deitado, já com quase noventa anos. Os seus braços estenderam-se, a 
sua cabeça calva e aqueles bigodes brancos na sua cara. Eu segurei aquele homem nos meus braços e 
gritei: “Meu pai, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros.”

Se já houve algum homem que representou o Pentecostes e que fosse um verdadeiro apóstolo, esse 
foi F. F. Bosworth. Limpo, recto, o verdadeiro evangelho, veja, foi Bosworth. E quando eu o segurei nos 
meus braços e clamei: “Meu pai, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros.”
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Ele disse: “Filho, fica no campo.” Disse: “Tira alguns destes jovens dos campos missionários, se 
conseguires, antes que eles tragam ali demasiado fanatismo. Leva-lhes esse verdadeiro evangelho que 
tu tens” - veja. Ele disse: “O teu ministério ainda agora está a começar naquilo que se vai tornar.” Disse: 
“Tu és um novo Branham.” Disse: “Tu és novo, filho.”

Eu disse: “Irmão Bosworth, eu tenho quarenta e oito anos de idade.”

Ele disse: “Tu ainda não começaste.” Ele disse: “Não deixes que estes jovens pregadores 
Pentecostais vão até lá com essas coisas sem sentido e envenenem tudo e façam com que os 
diplomatas e todo o país se vire contra isso antes de tu lá chegares.” Disse: “Vai, Irmão Branham, 
continua com o evangelho que tu tens.” Ele disse: “Eu creio que tu és um apóstolo, ou um profeta, do 
Senhor nosso Deus.”

Eu olhei para ele, abracei-o nos meus braços. Eu disse: “Irmão Bosworth, quero fazer-lhe uma 
pergunta. Qual foi o momento mais feliz do seu… o momento de todos os seus anos em que pregou?”
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Ele disse: “Agora mesmo, Irmão Branham.”

Eu disse: “Você sabe que está a morrer.”

Ele disse: “Eu não posso morrer.”

Eu disse: “Por que é que diz que este é o seu momento mais feliz?”

Havia uma pequena porta. Ele disse: “Eu estou aqui deitado com a face virada para essa porta. A 
qualquer minuto, Aquele que eu tenho amado e Aquele que eu tenho pregado e que tenho defendido 
todos estes… a minha vida, Ele virá até àquela porta para me buscar e eu vou com Ele.” Eu olhei para 
ele, pensei, eu estava a olhar para alguém semelhante a Abraão, Isaque ou Jacó.

Eu peguei-lhe pela mão. Eu disse: “Irmão Bosworth, nós cremos os dois no mesmo Deus, nós cremos 
na mesma coisa. Pela graça de Deus eu vou pregar até que o último suspiro deixe o meu corpo. Eu vou 
permanecer fiel a Deus como sei permanecer. Eu não vou ceder em relação ao evangelho em qualquer 
lado ou em qualquer lugar. Eu vou permanecer fiel como eu sei. Irmão Bosworth, eu vou encontrá-lo 
numa terra melhor onde você não será jovem… ou, não será mais velho, mas jovem.”

Ele disse: “Tu vais lá estar, Irmão Branham, não te preocupes.”

E uma hora antes… duas horas antes de ele morrer, cerca de dois meses mais tarde… eu pensei que 
ele estava a morrer naquela altura. A minha esposa entrou e viu-o (ele sempre a teve em grande 
consideração) e depois a Sra. Bosworth. E cerca de duas horas… Ele tinha estado deitado a dormir. Ele 
levantou-se, olhou e saltou da cama. Ele disse: “Mãe! Bem, já não te via há anos! Pai! Irmão Jim! Ora” - 
disse - “vamos ver, tu foste um dos meus convertidos ao Senhor em Joliet, Illinois.” [Ele tinha morrido há 
cinquenta anos atrás]. Sim!“ Ele disse: ”Aqui está a Irmã Fulana de tal. Sim, eu guiei-a ao Senhor na 
reunião de Winnipeg. Sim. Ora, aqui está a Irmã Fulana de tal. Já não a via… Sim, veja, você veio ao 
Senhor em Tal e tal lugar.“ E durante duas horas sem parar ele cumprimentou aqueles que ele tinha 
guiado ao Senhor. Voltou para o seu lugar e deitou-se, cruzou as mãos e acabou. Será que o irmão F. F. 
Bosworth entrou naquela terra que Jesus me permitiu ver no outro dia, à noite? Se foi, ele está lá como 
um jovem esta noite. Que Deus dê descanso à sua alma. E que eu possa viver tão fiel que entre naquela 
terra. E que eu possa ser um servo de Cristo tão fiel…
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Eu tenho vergonha da minha vida. Eu tenho vergonha. Mas se eu pequei diante de vocês, vocês têm 
de vir ter comigo e dizer-me, vejam. Eu tento viver correctamente em tudo aquilo que Deus me deixa 
fazer pela Sua graça, vejam. Mas, vejam, amigos, vocês ficam em dívida para comigo se souberem de 
alguma coisa que esteja errada na minha vida, venham dizer-me isso. E, olhem, eu fico em dívida com 
vocês de ficar aqui e pregar para vocês o verdadeiro evangelho. Eu fico em dívida para convosco, 
porque eu espero ver-vos a todos, homens e mulheres jovens, lá do outro lado. É apenas um suspiro 
entre onde você está agora e lá. Agora, está certo. Está lá.
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E que o Deus de toda a graça, o Deus do céu - não é para ser sacrílego, mas em reverência, o 
“Papá” - naquele grande dia quando nós formos apresentados aqui e tivermos os nossos corpos terrenos 
novamente, para que possamos beber e comer uvas e o fruto da terra… Eles vão construir casas e outro
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não as vai habitar. Eles plantarão vinhas e outro não vai comer delas, veja. Um homem planta uma 
vinha, o seu filho fica com ela e depois o seu filho fica com ela e o seu filho. Mas não é assim neste 
caso - ele vai plantar e fica ali. Veja, está certo. Nós vamos ficar ali para sempre. E que eu possa, 
naquela terra, vê-los a cada um de vocês.

E eu sei que estou aqui a falar até para ministros trinitarianos. E, meus irmãos, eu não digo isto para 
ferir. Eu sou um trinitariano também. Eu creio na trindade, nos três atributos de Deus (Pai, Filho e 
Espírito Santo), mas não creio em três deuses, vejam. Eu creio que são três atributos. Claro que sim. Eu 
creio de todo o meu coração. Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três deuses. Eles são apenas três 
atributos, ou os três ofícios de Deus. Deus viveu uma vez na Paternidade, no Filho e agora no Espírito 
Santo. É o mesmo Deus em três ofícios. E eles têm…
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E Pai, Filho e Espírito Santo, não é nenhum nome de Deus. Deus tem um nome e o Seu nome é 
Jesus. A Bíblia disse: “A família no céu chama-se Jesus e a família na terra chama-se Jesus.” Está certo. 
Assim Deus tinha um nome, nome humano. Ele tinha um nome chamado Jeová-Jiré, Jeová-Rafa… esses 
eram os Seus títulos da deidade. Mas Ele tinha um nome - Jesus! É Ele.

E verdadeiramente, meus irmãos, se discordarem de mim, lembrem-se, eu vou encontrar-me com 
vocês lá, de qualquer forma, vejam. Eu vou estar lá com vocês. E que Deus vos abençoe. E eu amo-vos.

Eu quero que a igreja se lembre, agora, Domingo de manhã vamos continuar a ver a partir daqui. E 
eu vou tentar não vos manter aqui até depois das duas horas, para que possam ter uma reunião à 
tarde, se for possível e não fazer como fiz esta noite, dez e trinta. Perdoam-me? Amigos, não temos 
muito mais tempo, queridos. Eu chamo-vos “queridos” porque vocês são. Vocês são os meus queridos. 
Sabem que mais? Aqui vem uma Escritura. Paulo disse: “Tenho zelo de vós [da sua igreja] com zelo de 
Deus, porque vos desposei…” Aí está, é isso. É isso. “Porque vos desposei, vos comprometi, a Cristo 
como a uma noiva pura.”
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Agora, se isso foi verdade naquela altura, naquele dia Ele disse… as pessoas disseram-me, disseram: 
“Jesus vai ter contigo e tu vais-nos apresentar a Ele” - uma virgem pura, julgada pela Palavra que tu 
lhes pregaste. E, veja, se eu vos preguei aquilo que Paulo pregou à sua igreja, se o grupo dele entrar, o 
nosso vai entrar também, porque nós temos a mesma coisa. Amém. Vamos inclinar as nossas cabeças 
agora enquanto dizemos: “Deus o abençoe.”
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