
Adopção, Parte 3
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.
22 de Maio de 1960, manhã

…Irmão Neville. Bom dia, audiência. Estamos muito contentes por estarmos de volta para vos 
cumprimentarmos nesse nome todo-suficiente do Senhor Jesus, confiando que tiveram uma semana 
muito boa com os Seus louvores e bênçãos.

1

Quando cheguei esta manhã encontrei-me com um rapazinho ali e ele entregou-me uma pequena 
placa do anjo da guarda a olhar por duas crianças. E eu não sabia que era o Daulton… o rapaz Daulton.

E aqui há algumas semanas atrás, ou há algumas… há cerca de duas semanas atrás, houve um pai, 
um pai Cristão, que pediu acerca da sua filha adolescente que ainda não era Cristã. Ou, ele estava em 
pé na fila de oração e o Espírito Santo disse: “Eu dou-te a tua filha.” E aqui está ela esta manhã, salva 
e baptizada no nome do Senhor Jesus, sentada na plataforma, como o Espírito Santo disse. E as outras 
crianças estão todas à volta sentadas. Eu sei que a família Daulton está feliz.

2

Vejo a jovem ali por quem eles fizeram a oração pelo bebé no Domingo passado, pensavam que ia 
morrer. Eu vejo que ainda está connosco esta manhã e estamos muito felizes por isso, irmã. Eles 
pensavam que tinha distrofia muscular e não tinha. Por isso estamos muito agradecidos.

3

Vejo todos os nossos bons amigos. Eu lembro-me deste homem aqui vir a mim numa entrevista 
especial em Chatauqua uma vez, creio que foi. Eu tomei o pequeno-almoço consigo e com a sua esposa 
e os seus filhos, creio eu, ou consigo e com a sua esposa, ou os filhos, sim, também. Middletown, onde 
todos nós… eu esqueço-me daquele nome, por isso chamo-lhe Chatauqua. Sim, senhor.

4

Muitos dos meus bons amigos… O Irmão Charlie Cox e a Irmã Nellie aqui, que têm sido uma segunda 
casa para mim e nada a não ser… podiam ser os meus próprios filhos. Eu vou até lá… é onde eu passo a 
maior parte do meu tempo de descanso, é lá. Ele é o melhor caçador de esquilos no Kentucky quando eu 
estou em Indiana. E assim Indiana… E Charlie, digo-lhe, sinto o desejo, sinto mesmo que devia apanhar 
alguns daqueles crappies [espécie de peixe - Trad.] ou robalo às riscas antes de começar ali. Sinto que 
podia aguentar muito mais.

Irmão Parnell… Arnett, da Carolina do Sul e o Irmão… Bem, tantas pessoas diferentes aqui de vários 
lugares, que vieram esta manhã para nos visitar.
5

Vocês sabem, nós não temos posições de membros regulares aqui. Nós temos apenas 
companheirismo uns com os outros, enquanto o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos purifica de 
toda a injustiça.

Agora, estamos a ter um estudo maravilhoso, glorioso. E estamos… pelo menos eu sei que estou a 
disfrutar e eu sei que todos vocês estão a disfrutar também. Eu começo, às vezes, ao longo do dia a 
falar sobre isso ou a ler acerca disso, eu vejo dois versículos e começo a passar pelas Escrituras e o que 
acontece a seguir é que já fui de Génesis a Apocalipse, e continuo.

6

E, vocês sabem, eu gostava de usar uma altura em que pudéssemos ver o livro de Hebreus e ver 
apenas… Bem, quando a época de caça ao esquilo chegar, em Setem… por volta de Agosto, vocês 
sabem, e continua até ao tempo em que eu vou ao estrangeiro, a cada noite ver o livro de Hebreus, ou 
o livro de Êxodo. Como Deus, Êxodo, a trazer o Seu povo para fora do Egipto, um êxodo - um tipo muito 
belo de nós agora em preparação para o nosso êxodo. É… oh, é uma coisa muito bonita. Toda a Escritura 
se liga e é uma grande história.

Agora, esta manhã ainda estamos no livro de… Nós íamos ver os primeiros três capítulos do livro de 
Efésios - a carta de Paulo aos Efésios em Éfeso, tentando… colocar a igreja em posição. E antes de 
abordarmos isso, podemos usar um momento ou dois para oração, antes de o fazermos.

7

Oh Senhor, nosso Deus, estamos a entrar na Tua presença agora, indignos como nós somos; no 
entanto, sabemos que há um sacrifício de sangue ali à espera, a purificar-nos de toda a impureza e a 
apresentar-nos perante o Pai, sem culpa, sem mácula. Não há nada que nós alguma vez pudéssemos 
fazer para merecer isto, mas é porque Jesus fez isto por nós, nós inclinamo-nos humildemente na Sua 
presença e no Seu nome, pedindo que Tu envies o Espírito Santo esta manhã ao nosso meio. E por não 
ser um teólogo, ou por não saber como colocar a Escritura em ordem, mas apenas entusiasmado e 
agradecido por sentir o Espírito Santo enquanto se move pelo meu ser, que isso nos possa abençoar a 
todos enquanto lemos a Tua Palavra escrita, para que isso se possa tornar vida eterna para nós. 
Concede, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus e por amor a Jesus. Amém.

8

Agora eu posso dizer aqui, primeiro, que se eu disser alguma vez uma coisa que seja desagradável - 
talvez não se encaixe muito bem, talvez seja completamente errado quando comparado com o seu 
ensinamento, ou algo com que não consegue concordar - eu confio no Espírito Santo, que Ele vai 
temperar isto e vai torná-lo tão doce ao ponto de não haver ofensa nenhuma, veja; que irá ser dito em
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amor e companheirismo, que é isso que… deve ser dessa forma.

E tudo isto começou com um sermão no Domingo passado (creio que foi no Domingo passado, de 
manhã) chamado “O Rei Rejeitado.” Já alguém tem a fita? Acho que eles já as têm e vocês podem tê-las 
se quiserem - “O Rei Rejeitado.”

Agora, só mais alguns dias e vamos começar em Middletown, Ohio. Nós queremos que, todos os que 
têm as suas férias marcadas para essa altura, tenham a certeza que se encontram connosco ali, porque 
esperamos um grande momento de companheirismo em Middletown, Ohio. O Dr. Sullivan é o presidente, 
penso eu, do comité. E vão ser cinco noites. Eu vou estar a pregar como orador convidado na 
Convenção Internacional da Igreja Interdenominacional; e depois disso será a nossa própria reunião, a 
partir dessa altura. Nós temos isso preparado até ao dia doze, mas entendemos que podemos continuar 
até outra semana depois disso. Depende de como o Espírito Santo guiar. Todos nós queremos ser 
guiados pelo Espírito. Aquilo que o Espírito disser para fazer, então fazemos rapidamente.

10

E vamos recordar enquanto estamos a obedecer ao Espírito, uma grande lição que queremos 
aprender, é nunca ser apressados. Veja, leve o seu tempo, tenha fé. Se pedimos alguma coisa a Deus, 
lembre-se, Deus responde à oração. Ele responde no Seu tempo, da melhor forma, faz com que isso 
funcione da forma certa para nós. E se não for assim, então o que estamos aqui a fazer esta manhã? 
Por que é que afirmamos o Cristianismo? Se esta não é a Palavra de Deus, então não é verdade, então 
somos achados como algumas das pessoas mais miseráveis.

11

Eu estou tão feliz por estar unido de coração com muitos aqui que sabem que esta é a Palavra 
infalível de Deus. Então toda a palavra é verdade, toda a palavra, cada parte. E com a graça de Deus, 
tive o privilégio de ver a terra para onde um dia vamos viajar.

Ontem… As pessoas não sabem que alturas depressivas surgem com este tipo de ministério. Eu 
fiquei bastante deprimido e disse à minha esposa: “Gostava de poder partir.”
12

Ela disse: “Por que é que dizes isso, Bill?”

Eu disse: “Oh, eu tenho problemas aqui e coisas assim.”

E depois pareceu que o Espírito Santo disse: “Estás a tentar fugir deles? Estás a tentar evitá-los?” 
Vê?

“Não” - disse eu - “deixa-me olhar de frente para tudo isso e enfrentar. Veja, apenas…” Vê?

É muito melhor. Honestamente, verdadeiramente, eu digo isto por testemunho ocular, que depois 
desta vida terminar, nós entramos numa terra que está para além daquilo que alguém possa pensar. E se 
houver desconhecidos aqui, eu confio que vocês não vão… eu oro a Deus para que não me considerem 
um fanático. Eu quero, se alguma coisa… é ser honesto e dizer a verdade. E de que me serviria dizer 
algo que estivesse errado quando há tanto aqui que é verdade? Por que é que temos de dizer algo 
errado acerca disso? Vê? É apenas verdade.

E não admira… eu creio que Paulo foi arrebatado até ao terceiro céu e viu coisas que não era bom 
que falasse. E um dia ele disse: “O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, 
aquilo que Deus tem reservado para aqueles que O amam.”

13

Oh, nós estamos a viver… estamos a viver num monte de entulho aqui, é só isso. É apenas um 
monte de lixo cheio de fumo de imundície. Mesmo que não estejamos contaminados com isso, estamos a 
viver nisso, onde o fumo vem de brasas fumegantes de pecado. Uma das coisas mais doentias em que 
eu consigo pensar é uma velha lixeira da cidade a arder. Já estiveram perto de uma? É horrível, o cheiro 
contaminado do fumo a vir de todo o tipo de sujidade - e cheira-se um pouco e dá voltas à barriga.

Eu lembro-me de ter de ir a New Albany, até ao… abaixo da Rua 18ª, ali onde a velha lixeira 
costumava estar. E eu tinha de fazer cobranças ali e ler contadores. E eu tinha medo do dia em que - 
essa era a Estrada 18 - quando eu tinha de ir até ali, porque era… só de cheirar aquele cheiro horrível. 
No entanto, estavam ali corpos de ratazanas e de cães e de tudo o resto, você sabe, que estava a 
fumegar e aquele cheiro subia por ali.

14

Agora, ainda assim é a isso que esta vida se compara, no seu melhor. Apenas fumegante… o cheiro 
do pecado por todo o lado, espiritualmente falando. Mas, oh, lá o vento sopra livremente e tudo é 
agradável e há paz e alegria e vida eterna, do outro lado do rio! Mas nós estamos numa batalha, por 
isso não vamos apenas largar as armas e dizer: “Vamos depressa para lá.” Vamos levar connosco cada 
um que possamos levar. Sim.

E agora, o propósito destas lições é ancorar aqueles que já atravessaram para a terra. O propósito 
deste estudo, neste livro de Efésios, é colocar a igreja em posição onde permanece absolutamente em 
Cristo. É um tipo do Velho Testamento no livro de Josué, onde Josué atribuiu (no Domingo passado vimos
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isso), onde Josué atribuiu a terra a cada homem; e ele fez isso pela inspiração.

Como Moisés tirou o povo para fora do Egipto (do alho, do alho francês) para fora; e deu-lhes um 
lugar onde Deus tinha prometido quatrocentos anos mais tarde… ou, quatrocentos anos antes, que Ele 
os ia levar a um lugar, uma terra boa que mana leite e mel. E Moisés guiou os filhos de Israel até à terra, 
mas não os levou até ao outro lado.

E Jesus, no espiritual, para o povo, para que nós fôssemos… foi prometido o Espírito Santo desde o 
princípio, Jesus guiou-nos até à promessa. Mas o Espírito Santo veio, como Josué, para conquistar e 
guiar e dirigir e possuir a terra, ou possuir a igreja. Nós vemos basicamente então que no nosso…

Agora aqui está onde, talvez, as pessoas possam pensar que eu sou rude e estou a tentar 
desprezar os irmãos. Não estou! Deus seja meu juiz, não estou, veja. Eu estou apenas a tentar apontar 
para algo que é verdade, veja. Nós escolhemos líderes dos homens, em vez da liderança do Espírito 
Santo. Nós quisemos homens para nos atribuir a nossa parte e para nos guiar; as denominações como a 
Metodista, a Baptista, a Presbiteriana, a Luterana, a Igreja de Cristo, a Pentecostal e as várias 
denominações, ao estabelecer uma organização como exemplo e nós seguimos isso. Mas nós somos…

16

Em lado nenhum na Bíblia nós devemos fazer uma coisa dessas. Não há um só texto na Escritura, em 
toda a Bíblia de Deus, onde Ele já tenha organizado uma igreja, ou onde Ele já tenha falado de uma 
organização. Nem um lugar na Bíblia - mas é sempre contrário a isso. Ele não quer que sejamos do 
mesmo modo que as coisas do mundo. Ele quer-nos peculiares, separados.

Eu não estou a dizer agora para sermos tolos, como nós dizemos. Eu estou a falar de sermos um 
povo chamado para fora, oh, uma nação santa, abençoada, vidas que estão para além da repreensão, 
agindo… comportando-nos tal como Ele, operando em nós, porque nós somos a obras das Suas mãos, 
criados em Cristo Jesus para as boas obras.

Agora, na Quarta-feira à noite… Muitos de vocês não estavam aqui na Quarta-feira à noite, mas nós 
entramos no… eu creio que é o versículo três, ou o… Não, é o versículo cinco: “…para a adopção…” ou 
posicionamento das pessoas.

17

Como é que Deus, tentando colocar o Seu povo… E quando Deus coloca um, então toda a igreja 
quer ser como esse, quer ter o mesmo tipo de coisas, fazer as mesmas coisas. Nós somos feitos de 
forma diferente. Nós somos feitos de forma diferente, nós somos de algum modo diferentes e somos 
colocados em posição de maneira diferente - cada um para uma obra diferente. Talvez um seja para um 
tipo de obra pequena; outro para uma obra maior. Eu creio que foi David ou um dos profetas, agora 
esqueci-me, que disse: “Preferia ser um tapete da entrada na casa do Senhor, do que habitar em tendas 
com o maligno.”

Agora vamos parar só um segundo na adopção, no versículo cinco, tentar chegar o mais longe 
possível que conseguirmos. Mas agora lembre-se do tema, é tudo acerca do posicionamento. Quantos 
entendem isso? Vamos ouvi-los a dizer isso com uma frase [A congregação repete depois do Irmão 
Branham]: colocando o corpo de Jesus Cristo em posição em Cristo onde o Espírito Santo nos está a 
guiar. Aí está, agora entendemos, vejam. Colocando-nos em posição - o livro de Efésios é para isso.

18

E veja este mestre do ensino, Paulo. A primeira coisa que ele faz é deixar de lado a ideia de desvio, 
deixar de lado a ideia de “ser um Cristão hoje e amanhã estou perdido e no dia seguinte Deus condenou-
me e no dia seguinte estou de volta novamente.” Isso não faz sentido! Agora isto é… este livro não é 
dirigido ao ensinamento evangelístico, aos sermões evangelísticos. Eu não falo sobre isto nos campos 
missionários. Eu trago isto à igreja, porque Paulo dirige-o aos santos: aqueles que são chamados e 
preservados e cheios e separados e estão no Espírito Santo, já na terra de Canaã. Ele está a tentar 
dizer-lhes, em primeiro lugar, para tirar isso da mente que se vão perder e vão fazer isto e têm medo 
disto. Não tenham medo de nada, porque ele está a tentar dizer-vos onde vocês estão, quem vocês 
são, como estão posicionados.

19

Agora, podem fazer coisas erradas e sempre que fizerem algo errado vão pagar por isso. Sim, senhor, 
vocês vão colher aquilo que semearem! Mas isso não tem nada que ver com a vossa salvação. Quando 
vocês nascem do Espírito de Deus, vocês têm vida eterna e não podem morrer, como Deus não pode 
morrer. Vocês fazem parte de Deus, você é filho de Deus.

20

Eu nasci um Branham. Você pode dar-me outro nome. Outro nome qualquer não vai fazer de mim 
menor - eu continuo a ser Branham. Eu nasci Branham, sempre serei Branham. Eu posso estar 
completamente desfigurado um dia, encolhido com artrite, ou ter um acidente e ficar todo desfeito até 
parecer um animal, mas eu vou continuar a ser Branham. Porquê? Tem sangue Branham no interior.

É isso que você é. E enquanto Deus o fez… Agora lembre-se, eu não estou a falar para aqueles que 
estão fora de Cristo; eu estou a falar para aqueles que estão em Cristo. Como é que você entra em 
Cristo?  Por  um  Espírito.  E  maiúsculo-s-p-í-r…  que  significa  “Por  um  Espírito  Santo  somos  todos
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baptizados num corpo.” Como é que entramos? Pelo baptismo na água? Como eu discordo de vocês 
Baptistas, e de vocês Igreja de Cristo. Não é pelo baptismo na água, claro que não! I Coríntios 12 disse 
por um Espírito (Espírito Santo) somos levados a esse corpo e estamos tão seguros como esse corpo 
está seguro. Deus prometeu.

Como é que Deus poderia julgá-Lo novamente, quando Ele foi ao Calvário? Subindo o Gólgota, Ele foi 
batido, moído. Ele não podia curar, Ele mal podia falar uma palavra. Porquê? Ele tinha os pecados do 
mundo sobre Ele. Não porque Ele fosse um pecador, mas Ele foi feito pecado por mim e por si. Todos os 
pecados do mundo desde Adão até à Sua vinda estão sobre os Seus ombros. E Deus não estava a punir 
o Seu Filho. Ele estava a punir o pecado. Vê como isso era horrível? Ele estava a fazer uma propiciação. 
Ele estava a abrir um caminho de fuga para todos aqueles que Deus pela Sua presciência sabia que 
viriam. Nós vamos ver isso dentro de alguns minutos.

22

Agora, então quando você é… Por um Espírito somos baptizados nesse corpo - um corpo, que é 
Cristo - e nós estamos a salvo para sempre.
23

Agora, é aí que parece estranho, especialmente para os crentes Arminianos, que todos eles têm de 
fazer alguma coisa para merecer isso, ou alguma coisa com mérito. Como pode ser através das duas 
coisas ao mesmo tempo? Ou é pela graça ou é pelas obras, uma delas. Não pode ser pela mesma coisa… 
é… por duas coisas diferentes; tem de ser por uma.

Eu não consigo ver mais nada que não seja a graça de Deus. É assim que eu sou composto. Eu 
sempre acreditei na graça. Eu sou todo pela graça, é só isso. Não é… Mesmo na minha vida, quando eu 
era um rapaz, eu não conseguia ver mais nada, só a graça, graça. Eles diziam: “Você coça as minhas 
costas e eu coço as suas.” Essa é uma expressão terrível. Mas eu não quero saber se você coça as 
minhas ou não, se as suas precisam de ser coçadas, eu vou coçar de qualquer forma. Vê? Graça. Sim, 
senhor. A graça opera pelo amor. Se precisar disso (independentemente se nunca fez nada por mim, isso 
não tem nada que ver), se você precisa disso, eu vou fazê-lo de qualquer forma. Graça, porque você 
precisa.

24

Eu necessitava da salvação. Não havia nada que me pudesse salvar. Não havia nada que eu pudesse 
fazer por mim mesmo. Eu não me conseguia salvar a mim mesmo. Mas eu necessitei de salvação, porque 
eu acreditava num Deus. E Deus enviou o Seu Filho, feito à semelhança de carne pecaminosa, para 
sofrer em meu lugar e eu fui salvo. Só pela graça é que eu fui salvo. Não há nada que eu pudesse fazer, 
ou que você pudesse fazer, para se salvar. E aqueles que Ele conheceu antes da fundação do mundo…

25

Nós já vimos isso. Na Quarta-feira passada nós vimos Deus no Seu Elah, Elohim e mostramos que Ele 
existia por Si só. Mas dentro Dele estava a paternidade, dentro Dele estavam méritos diversos, como um 
salvador, como um curador. Isso estava tudo em Deus e Deus existia por Si só. Mas já que Ele era um 
salvador, Ele era um pai… Ele não tinha um anjo, Ele não tinha nada. Não havia nada para além Dele. Ele 
existia por Si só. Não existia nada para além de Deus.

26

Mas já que Ele era Deus, então tem de haver algo para O adorar, porque Ele gostava muito da 
adoração. E o Seu próprio ser fez criaturas para O adorar. (Agora, só por algum tempo, vamos ver isso 
mais uma vez. Só por algum tempo agora - não vamos ver tudo, mas vão ver isso nas fitas). Mas depois 
porque Ele era Deus, Ele fez anjos e os anjos adoraram-No. Os anjos ainda O adoram. Ora, os anjos que 
estão na presença de Deus têm seis conjuntos de asas… seis asas. Eles têm duas sobre as suas faces, 
duas sobre os seus pés e voam com duas, em Sua presença, clamando dia e noite: “Santo, santo, 
santo, Senhor Deus Todo-poderoso.” É isso que a Escritura diz. Eles adoraram-No. Agora isso criou 
alguma coisa para O adorar.

Depois dentro Dele estava um atributo de salvador. Como é que alguma dessas criaturas, quando 
não havia pecado nem pensamentos do pecado, como é que uma delas se podia perder? Não podia ser. 
Assim tinha de haver alguma coisa feita que se pudesse perder, para que Ele pudesse ser um salvador. 
Dentro Dele estava um curador. Crê que Ele é um salvador? Crê que Ele é um curador? Bem, e se não 
houvesse nada para salvar ou curar? Veja, tinha de haver algo feito dessa forma.

27

Assim agora, Ele nunca fez isso dessa forma, mas Ele colocou o homem em livre arbítrio: “Se 
comeres isto viverás; se comeres isto morrerás.” E todo o homem que vem ao mundo ainda está 
colocado da mesma forma. Deus, pela Sua presciência, sabia quem seria e quem não seria. Se Deus 
sendo…

A pergunta foi colocada ontem por um teólogo, a mim, que tem estado a assistir às reuniões ou a 
ouvir as fitas. Disse: “Uma pergunta.” Ele disse: “Então Deus é omnipresente?” Então ele disse: “Ele 
consegue estar em todo o lado?”

28

Eu disse: “Ele não é omnipresente da forma que a palavra expressa omnipresente. Ele não pode ser 
um ser e depois ser um… omnipresente. Se Ele é omnipresente, por que é que você ia orar pelo Espírito
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Santo? Se Ele é omnipresente, Ele enche toda a fenda, canto, fissura, toda a célula, fibra, tudo o resto 
que existe.” Eu disse: “Por que é que Ele foi atrás de Moisés, se Ele é omnipresente no final de contas? 
Por que é que Ele correu pelo jardim do Éden, a clamar: «Adão, Adão, onde estás?» se Ele é 
omnipresente?”

Ele é omnipresente porque Ele é omnisciente. Ele sabe todas as coisas porque Ele é infinito. Sendo 
infinito, isso faz Dele omnipresente. Sendo omnipresente, então, sendo infinito, então… Ele está 
assentado nos céus, Ele habita num lugar porque Ele é um ser.

Sendo infinito, então Ele sabe todas as coisas: sabendo sempre que um mosquito pisca os olhos; 
conhece todos os zângãos, onde ele entra na colmeia para ir buscar o seu mel; Ele conhece todos os 
pardais que pousam na árvore; Ele conhece todos os pensamentos que estão na sua mente, porque Ele 
é infinito e omnisciente. Isto é, Ele… Ele não só é infinito, Ele é omnisciente, Ele conhece todas as 
coisas. Mas Ele é um ser. Deus é um ser e deste ser começaram a surgir estes.

29

E o pecado, eu disse no outro dia à noite, o pecado não é uma criação. Não há nada criado a não 
ser a perfeição. Deus criou todas as coisas boas. O pecado não é uma criação. Disse: “Bem, essa é a 
própria criação do pecado.” Vocês ouviram isso. Mas isso é um erro. O pecado… só há um criador, que é 
Deus. Deus não podia criar o pecado, porque Ele é santo e não há nada Nele para fazer isso. O pecado é 
uma perversão. Não é uma criação, mas é uma perversão. Um adultério é um acto justo pervertido. Uma 
mentira é a verdade dita de forma errada. Qualquer pecado, qualquer pecado é justiça pervertida.

30

Por isso agora, Deus senta-se… Ele já Se manifestou, Ele é Deus. Ele já Se manifestou como 
salvador. O homem estava perdido e Ele salvou-o. Ele já se manifestou como um curador. Não faz 
diferença nenhuma as pessoas dizerem que Ele não é; Ele é, independentemente disso, o mesmo. Ele é 
um curador, Ele é um salvador, Ele é Deus, Ele é eterno. E Ele tem um propósito. E o Seu propósito era, 
no princípio, fazer criaturas que O amassem e O adorassem.

31

E Ele fez criaturas e as criaturas caíram. E depois Deus, por ser infinito, olhou ao longo do tempo e 
viu todos os homens que seriam salvos. Todos os homens. Ele conhecia-os pela Presciência. Por isso se 
Ele, por presciência, sabia quem seria salvo e quem não seria salvo, Ele podia predestinar. Assim a 
palavra acaba por não ser uma palavra assim tão má, pois não? Ele pôde predestinar, porque Ele sabia 
quem seria e quem não seria. Por isso, para apanhar aqueles que iam ser salvos, Ele teve de fazer uma 
propiciação pelos pecados deles. (Oh, se conseguirmos, queremos chegar a isso, só alguns versículos 
mais abaixo). Ele predestinou-nos para a vida eterna, sabendo que aqueles que iam deixar tudo de lado… 
E não importa se parece muita indiferença em relação aos filhos do mundo, isso não ia significar nada 
para eles, porque eles eram filhos de Deus.

E Ele chamou-os.32

E Ele enviou Jesus, para que o Seu sangue pudesse ser uma expiação, o sangue da expiação, para 
fazer uma propiciação, ou uma aceitação, ou uma purificação. Um processo de purificação para 
constantemente… Não é apenas uma vez num reavivamento, mas sempre a viver, a fazer intercessões, 
em que o Cristão é mantido limpo dia e noite. Aí está o sangue de Jesus Cristo que faz uma aceitação na 
cruz ali, na presença de Deus, que nos purifica constantemente, dia e noite, de todo o pecado. E nós 
estamos aconchegados em segurança. Aconchegados como? Pelo Espírito Santo, no corpo do Senhor 
Jesus, e seguros. “Aquele que ouve as minhas palavras e crê Naquele que me enviou, tem a vida eterna 
e nunca entrará em juízo, mas passou da morte para a vida.” Não há mais juízo! O Cristão nunca vai a 
juízo. Cristo foi em vez dele. O meu advogado ficou no meu lugar. Ele defendeu o meu caso, que eu não 
tinha consciência disso. Ele disse ao Pai que eu não era digno, que eu não tinha consciência disso. Mas 
Ele amou-me e tomou o meu lugar e defendeu o meu caso e hoje eu estou livre! Sim, senhor. E Ele 
derramou o Seu sangue, para o oferecer ali pelos nossos pecados.

Lembre-se, na última Quarta-feira à noite, nenhum Cristão… os Cristãos pecam, mas um pecador 
não pode pecar. Um pecador não peca, porque ele é um pecador. Ele é apenas um pecador para começar 
e é só isso. Aqui, veja a parte de trás deste livro. É preta. Que parte disso é preta? É toda preta. Não 
há mesmo cor branca nela, é preta. Você diz: “Esta parte aqui.” Não, não é, é tudo preto. É tudo preto. 
O pecador é assim. Ele apenas está condenado para começar. Bem, diz você: “Então e se ele cometer 
adultério? E se ele violar uma mulher? E se ele apostar? E se ele disparar sobre alguém?” Isso não nos diz 
respeito. Isso não nos diz respeito. Nós temos leis aqui para tomar conta disso. Nós não somos 
reformadores; nós somos pregadores do evangelho. Nós não o condenamos por aquilo que ele fez. Nós 
não o condenamos por cometer adultério; nós condenamo-lo por ele ser um pecador! Se ele fosse um 
Cristão, não faria isso. Está certo. Se ele foi mudado, ele não vai fazer isso. Mas porque ele é um 
pecador, é isso que o leva a fazer aquilo.

33

É aí que isso dá cabo dos legalistas. Sim, senhor. Irmão, deixe-me dizer-lhe, não é pelas obras, mas 
é pela graça que nós somos salvos e isso é pela fé. Sim, senhor. Agora, eu não vou condenar os irmãos 
legalistas. Eles são meus irmãos e vão lá estar da mesma forma que os outros vão lá estar, porque Deus

34
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ordenou antecipadamente a Sua igreja para que lá estivesse. Mas é apenas, a coisa… vocês mantêm as 
pessoas tão perturbadas, elas não sabem o que fazer. “Hoje, bem, talvez se eu…” Faça-lhes saber que 
enquanto tiverem fome do mundo, nem lá estão para começar.

Eu não sou fiel à minha esposa por pensar que ela se vai divorciar de mim. Eu sou fiel à minha 
esposa porque a amo. É uma posição legal que nós assumimos, que nos amamos. Primeiro, antes que 
estivesse ali, tinha de ser um amor. Eu amo-a. Ainda que eu creia que se fizesse alguma coisa errada ela 
me ia perdoar, mesmo assim eu não o faria. Eu amo-a.

35

É assim que acontece com Cristo. Se eu viver… Eu tenho cinquenta anos de idade. Se eu viver até 
aos noventa ou cem anos, se tiver outros cinquenta anos para pregar e nem uma vez vou pregar - ir até 
lá e sentar-me no rio - eu já estou salvo. Deus salvou-me pela Sua graça imerecida, independentemente 
daquilo que eu pudesse fazer, que tenha feito, ou qualquer outra coisa. Eu tenho pregado porque O amo 
e amo o Seu povo. E é por essa razão que sei que passei da morte para a vida, porque eu amo-os e vou 
atrás deles. Não importa em que tipo de condição eles estão, eu vou atrás deles de qualquer forma. Vou 
buscá-los de qualquer forma, vou puxá-los de qualquer forma. Se os ministros discordam e outros 
discordam e as denominações discordam, isso não me vai parar. Há algo… Isso não O parou! Ele foi ao 
meio da incredulidade e isso não O parou. Ele continuou independentemente disso. É isso que nós 
fazemos - vamos lá e vamos buscá-los, apanhá-los de qualquer forma, não importa. Estenda a mão, 
agarre, segure com toda a sua força. Você não sabe quem eles são. Salve-os. Isso é por causa do amor. 
Não é porque eu tenho de o fazer, mas é por causa do amor, porque você ama.

Dizem: “Eu tenho de acertar isso com aquela mulher, mas, digo-lhe agora mesmo… acho que por ir à 
igreja tenho de ir acertar isso.” Não, é você que tem de se acertar primeiro, veja. Se você não tem o 
amor de Deus no seu coração… Alguma coisa lhe diz que está errado e então você vai acertar-se com 
Deus. Depois você vai acertar-se com o seu vizinho.

36

Jesus ensinou a mesma coisa. Ele disse: “Se vieres ao altar e te lembrares que há alguma coisa 
contra um vizinho ou o irmão, vai acertar primeiro com ele.”

Agora nas eras futuras… Nós vimos na Quarta-feira à noite, as manifestações. Vemos isso outra vez 
esta manhã, na manifestação dos filhos de Deus, onde Deus está à espera. E depois no tempo do fim 
quando todos ficarmos perante Ele… Os anjos não se perderam. Eles não vão saber como disfrutar das 
bênçãos como nós; eles nunca se perderam. Mas eu sei de onde venho, eu sei de que rocha fui cortado, 
um pecador. Você sabe de onde foi cortado. Agora quando nós somos achados, então podemos 
permanecer perante Deus. Oh, que dia será!

37

Então a adopção, o posicionamento. Agora, Deus está a fazer isto funcionar. E agora se eu 
conseguir levar isto até si, então nós vamos começar agora no versículo cinco. Eu quero ler:
38

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

É beneplácito de Deus fazer a Sua vontade - adopção, posicionamento. Agora o que é que Ele está 
a fazer? Está a posicionar a Sua igreja. Primeiro, Ele chamou a Sua igreja - Metodista, Presbiteriana, 
Luterana, Baptista - chamando-os. Depois o que é que Ele fez? Enviou o Espírito Santo e deu-lhes o 
baptismo do Espírito Santo.

Eu quero que vocês, Pentecostais, tirem isto dos vossos corações. O Pentecostes não é uma 
denominação; o Pentecostes é uma experiência. É o Espírito Santo. Não é uma organização. Não se 
consegue organizar o Espírito Santo. Ele não vai tolerar isso. Agora vocês têm uma organização a que 
chamam isso, mas o Espírito Santo move-se e permite-vos ficar exactamente onde estão e continua, 
veja. O Pentecostes não é uma organização; o Pentecostes é uma experiência.

39

E depois Deus deu aos Seus filhos o novo nascimento pelo baptismo do Espírito Santo. Eles 
chegaram mesmo perto disso quando se purificaram, através dos Nazarenos, Peregrinos de Santidade; 
depois chegaram à experiência do Pentecostes, ou o baptismo do Espírito Santo, a restauração dos 
dons. Eles saíram a falar em línguas e a interpretar línguas e foram-lhes dados dons de cura e milagres e 
sinais e prodígios começaram a acompanhá-los. Agora eles são filhos. Eles são filhos de Deus. Estão 
posicionados em Cristo. Eles tornam-se filhos por nascimento. E o novo nascimento e a conversão são o 
Espírito Santo.

40

Você não se converte até receber o Espírito Santo. É isso que a Escritura disse. Jesus disse a 
Pedro… Pergunte a qualquer pessoa, leia a sua Escritura. Ele foi justificado por crer no Senhor Jesus. 
Tornou-se um seguidor, um apóstolo. Jesus deu-lhe as chaves do reino. E em João 17:17 Ele santificou-
os, deu-lhes poder, enviou-os, a expulsar demónios e assim, santificou-os. “Santifica-os, Pai, pela Tua 
verdade. A Tua Palavra é a verdade. Eu santifico-Me a Mim mesmo por causa deles.”

Essa é uma das palavras mais doces que eu já ouvi: “Pai, eu santifico-Me a Mim mesmo por  causa41
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deles.” Sabia que Ele tinha o direito a ter uma casa? Ele era um humano. Sabia que Ele tinha o direito a 
ter uma esposa? Ele era um homem. Ele tinha o direito a todas estas coisas, mas Ele disse: “Pai, eu 
santifico-Me a Mim mesmo por causa deles. Eu santifico-Me.”

Eu falei com um pregador ontem. Eu vou pregar para ele dentro de algumas noites aqui na auto-
estrada. E eu perguntei-lhe acerca de uma certa coisa. Ele disse: “Sim, Irmão Branham, mas a maioria 
do meu povo não crê nisso.”

42

Eu disse: “A maioria são legalistas?”

“Sim.” O irmão não crê nisso. “Mas” - disse ele - “por causa deles…” Oh, eu queria abraçá-lo pelo 
pescoço. “Por causa deles, veja, eu santifico-me a mim mesmo por causa deles.”

Oh, Jesus estava a treinar doze homens, visto que por aqueles doze homens o evangelho ia ser 
levado ao mundo. E Ele disse: “Por causa deles eu santifico-Me a Mim mesmo.” Santifique-se a si mesmo 
por causa do seu vizinho, por causa de outra pessoa. “Não useis a vossa liberdade por cobertura” - 
disse Paulo - “mas santificai-vos.” Comportai-vos na vossa vizinhança como um verdadeiro Cristão se 
deve comportar. Que as vossas conversações sejam,… se virdes o vosso inimigo, santificai-vos por 
causa dele, não sabendo o que podeis fazer.

43

Agora, o posicionamento de um filho. A primeira coisa que acontecia depois de o filho aparecer era 
que ele tornava-se um filho, mas depois vemos que era o seu comportamento que o colocava na 
adopção - se ele se comportava bem ou não.

44

E é o Pentecostal… agora, deixe-me mostrar-lhe que o Pentecostes não é uma denominação. 
Quantos Baptistas estão aqui, que foram Baptistas, que receberam o Espírito Santo? Vamos ver as 
vossas mãos. Vêem? Quantos Metodistas estão aqui que receberam o Espírito Santo? Levantem as 
mãos. Quantos Nazarenos estão aqui que receberam o Espírito Santo? Levantem as mãos. 
Presbiterianos, receberam o Espírito Santo? Vêem? Luteranos, outras denominações que não pertenciam 
ao Pentecostes de forma nenhuma, apenas pertenciam a uma denominação, receberam o Espírito Santo? 
Vamos ver a vossa mão. Vêem? Assim, portanto, o Pentecostes não é uma denominação; é uma 
experiência.

Agora, Deus levou-o ao corpo de Cristo. Agora, o que é que Ele faz? Depois que você se provou a si 
mesmo, santificou-se com o seu bom comportamento, com a obediência ao Espírito Santo, não importa 
aquilo que o mundo diz…

45

Eu vou esfregar isto bem, veja, porque… eu não quero parecer rude. Por favor, não, vejam, não 
pensem que eu sou mau. Não pretendo ser mau. O que me preocupa é alcançar as pessoas e pregar 
para elas esta verdade enviada por Deus e elas viram as costas e continuam a fazer a mesma coisa e a 
dizer que têm o Espírito Santo. Isso dá cabo de si, veja. Qual é o problema? Eles voltam à mesma coisa, 
tal como os filhos de Israel. Eles queriam um rei para que este rei pudesse governá-los e fazer com que 
eles se comportassem como os Amorreus e os Amalequitas e os Filisteus.

46

Sabem, senhoras, que é errado usar calças? Sabem? Sabem que é errado cortar o cabelo? Sabe que 
é errado, senhor, continuar a fumar e a comportar-se dessa forma? Sabe que é errado não ser o marido 
da sua casa? A sua esposa perde a calma e põe-no fora de casa e você diz: “Sim, abençoado seja o teu 
coração, querida, eu vou voltar”? Sabe que você… Como é que pode cuidar da casa de Deus quando 
nem consegue controlar a sua própria casa? Exactamente. Sabe, irmã, que o seu marido não só é o seu 
marido como também é o seu líder? Deus disse isso, porque o marido não foi enganado. A mulher foi 
enganada. E vocês, pregadores, vão continuar a fazer das mulheres pastoras e pregadoras nas vossas 
igrejas, sabendo que a Palavra de Deus condena isso.

47

Vocês vão continuamente usar esse nome Pai, Filho e Espírito Santo para baptizar, quando não há 
nada na Escritura acerca disso na Bíblia. Eu quero que um arcebispo ou alguém me mostre onde é que 
alguém na Bíblia já foi baptizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Eu quero que alguém me mostre 
uma pessoa que foi baptizada de qualquer forma a não ser no nome de Jesus. João não estava a 
baptizar… eles foram baptizados crendo que Ele estava a chegar, mas eles não sabiam quem Ele era. Mas 
assim que reconheceram isso, eles tiveram de vir para serem rebaptizados no nome de Jesus Cristo. Eu 
quero que alguém… eu já pedi às Assembleias de Deus, a outros pregadores, à Baptista, Presbiteriana e 
tudo o resto. Oh, eles não vão falar sobre isso. Eu quero ver a Escritura.

48

E depois eu sou um fanático, hum? Depois eu estou maluco, estou fora de mim, sou um louco, só 
porque estou a tentar dizer-lhe a verdade. Agora, isso é ser honesto, irmãos. Se um homem está 
entregue a Deus, você está completamente entregue. Você está separado. Você é uma criatura 
diferente.

Muitos são chamados; poucos são escolhidos. Apenas… muitas pessoas são chamadas. Você recebe 
um chamado no seu coração: “Sim, eu creio que Deus me ama. Eu creio que Ele me ama.”
49
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Mas, irmão, você vai estar tão perdido como os outros, porque eles vão lá chegar naquele dia a 
dizer: “Senhor, eu expulsei demónios em Teu nome. Eu fiz tudo o resto em Teu nome. Eu tive serviços de 
cura. Eu preguei o evangelho. Eu expulsei demónios.”

E Jesus diz: “Apartai-vos daqui. Nem vos conheço, hipócritas. É aquele que faz a vontade do meu 
Pai.” Por que é que as pessoas não conseguem ver isso? Agora, eu sei que isso causa atritos. E eu não 
pretendo ferir. Eu não pretendo que seja dessa forma, mas, irmão, eu…

Parece-me que estamos no tempo do fim e Deus está a adoptar, a colocar a igreja em posição, no 
corpo de Cristo, o seu… Agora, não serão muitos que Ele vai lá colocar. Vou dizer-vos isso para começar. 
Bem, você diz: “Oh, bem, vai haver um número tão grande.” Mas Ele teve seis mil anos para os chamar, 
também. Lembre-se, a ressurreição vem e nós somos arrebatados com eles. Só alguns deles, veja. 
Busque a sua salvação rapidamente. Olhe por si e veja o que correu mal. Veja qual é o problema. Eu sei 
que é difícil, mas, irmão, é a verdade. É a verdade de Deus.

50

Adopção!

Nós devíamos estar em fogo por Deus, nós devíamos andar dia e noite. Nada devia ser capaz de nos 
parar. E nós devíamos ser tão doces e tão agradáveis e tão bons e tão iguais a Cristo nas nossas vidas. 
É necessária uma vida diária. Jesus disse: “Olhai para o lírio do campo, como cresce (trabalha e fia); no 
entanto eu digo-vos que Salomão em toda a sua glória não se vestiu como um deles.” Salomão tinha 
túnicas que estavam decoradas com seda gloriosa e costura e assim, mas não era disso que Ele estava 
a falar. Para o lírio crescer, ele tem de trabalhar dia e noite. Por que é que quer vir até aqui ao fim da 
linha? Se o justo dificilmente se salva, onde vai parar o pecador (esse é o incrédulo) e o ímpio (o homem 
que ouve a Palavra e recusa andar nela)…? Agora, o que vamos fazer?

51

Isto é, agora, isto é a nossa igreja. Nós temos talvez quatro ou cinco desconhecidos entre nós. Mas 
esta é a igreja. Eu estou a ensinar. Isto vai para as fitas. Eu quero que as pessoas que ouvem estas 
fitas se lembrem, isto é para a minha igreja. Lá no meio das pessoas ali, eu tento ser cavalheiro o 
suficiente para lhes dizer para ficarem por ali, posso ficar nas suas ideias de leite desnatado que eles 
têm. Mas quando se trata de realmente falar a verdade, vamos falar então.

52

Adopção, colocar em posição! Onde é que eles estão? Mostre-me onde estão! Deus a chamar os 
Seus filhos para a manifestação. Eles não têm de dizer uma palavra acerca disso, você vê que alguma 
coisa está a acontecer. Colocar o seu filho em posição, colocando-o em ordem exactamente com as 
mesmas coisas… Ele tem tanta autoridade, a sua palavra é tão válida como a de um arcanjo - melhor 
até. Este filho foi adoptado, foi colocado num lugar elevado, colocado ali, mudaram-lhe as suas túnicas, 
mudaram-lhe as suas cores. O Pai teve uma cerimónia, em que disse: “Este é o meu filho. Daqui em 
diante ele é o governador. Ele é o soberano. Ele rege toda a minha herança. Tudo aquilo que eu tenho 
pertence-lhe.” Está certo.

53

Depois nós podíamos voltar ao mesmo Elah, Elah, Elohim, veja, onde Ele existe por Si mesmo. Depois 
passando por Jeová que criou algo. Ele deu o domínio ao homem sobre a terra. De que estamos à 
espera? Das manifestações. A terra está a gemer. Vamos ver isso e ler. Muito bem.

54

…predestinou… para filhos de adopção, por… para si mesmo, segundo o beneplácito da 
sua vontade,

Para louvor e glória da sua graça…

O que é a Sua graça? Lá atrás, quando Ele ainda não era um Pai, a Sua graça, o Seu amor, fez para 
Si um filho, para que nós pudéssemos ser predestinados para filhos de adopção, para louvor da Sua 
graça, veja.

…pela qual nos fez agradáveis a si, no  Amado [a pessoa] [que é Cristo];

Fez-nos agradáveis como? Por Ele. Como é que nós entramos Nele? Por um Espírito, todos 
baptizados Nele. Ouça.

Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos p-e-c-a-d-o-s…

Como é que consegue pregar a predestinação da presciência de Deus e a posição, a não ser que 
haja uma expiação do pecado algures? Porquê? Todos os dias você comete um erro, todos os dias faz 
coisas erradas. Mas se nasceu de novo, homem ou mulher, assim que você comete um erro, Deus sabe 
que você está arrependido disso. Você pode estar na presença do Presidente Roosevelt [Presidente dos 
Estados Unidos entre 1933 e 1945 - Trad.] ou qualquer outra pessoa e dizer: “Eu cometi um erro. Deus, 
perdoa-me por isto.” Porquê? E é aí que o sangue da expiação…

55

Repare nesses p-e-c-a-d-o-s. Um pecador é um pecador; ele não comete pecados. Mas a igreja 
comete  pecados  -  comete  erros,  tem um pensamento  errado,  uma  impressão  errada,  cria  escrúpulos,
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desequilibra-se como uma criança a andar, a tentar aprender a andar. Ele só não sabe ainda como andar 
bem porque é um rapazinho. Mas nós temos uma mão que se estende e nos apanha e nos equilibra e diz: 
“Dá este passo nesta direcção, filho.” Ele não nos levanta e bate por cometermos um erro. Ele não nos 
espanca até à morte por estarmos a tentar andar. Ele ama-nos como nós amamos os nossos filhos.

Um verdadeiro, um verdadeiro pai não ia castigar o seu filho quando ele está a tentar andar, se cair 
ao chão. Estende a sua mão forte e pega nele, pega nele com as duas mãos, diz: “É assim que se faz, 
filho. Anda assim.”

56

É assim que Deus faz com a Sua igreja. Entende a mão e pega nele com os Seus braços, pega nele 
e diz: “Anda assim, filho. Aqui, não digas assim. Fala assim. E eu não me importo com aquilo que a igreja 
diz, com aquilo que este diz, com aquilo que aquele diz, tu dizes assim. Assim - é isso! Se a minha 
Palavra prega algo, tu ficas com isso, andas com isso! Fica com isso. Não queiras saber do que outra 
pessoa qualquer diga, fica com isso. Anda assim. Esta é a forma de tu dares os teus passos.”

Os nossos pecados - uma expiação, amor, pelos nossos pecados, ou nunca teríamos uma hipótese. 
Como podíamos permanecer nessas palavras.
57

…segundo as riquezas da sua graça,

Que ele fez abundar…

O que é abundar? Oh, bem! Onde Ele fez abundar - em grande quantidade.

…ele fez abundar para connosco, em toda a sabedoria e prudência…

Prudência - toda a sabedoria que Ele fez abundar para connosco. Com toda a sabedoria. Não foi 
sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é loucura para Ele e a sabedoria de Deus é loucura para o 
mundo. Tal como o dia e a noite, um não consegue concordar com o outro. Mas quando o sol começa a 
brilhar e a luz do dia surge, a noite dispersa-se em todos os lugares. E quando a luz do evangelho 
começa a entrar, todas as coisas do mundo começam a desvanecer. E o que é que Ele faz? Ele faz a luz 
do sol abundar sobre os Seus filhos, caminhando no Espírito, guiado pelo Espírito de Deus, abundando na 
Sua graça, com toda a prudência e sabedoria, entendimento e astúcia, para saber como caminhar. Você 
vê que está errado, então tenha cuidado com o que faz, como… Se está errado, tenha cuidado como 
aborda essa questão. Prudência - tenha muita atenção, tenha bem a certeza que sabe como abordar 
isso. “Astutos como uma serpente, inofensivos como uma pomba.” Foi isso que Jesus disse.

Oh, isto são pepitas, amigos! Nós podíamos ficar nisso dia após dia. Não é maravilhoso? Prudência, 
sabedoria, Ele fez que abundasse em relação a nós, derramou. Não nos deu apenas uma colher, mas 
pegou numa grande pá e continuou a lançar assim. Fez abundar em relação a nós, sabedoria com 
prudência da Sua graça! Oh, graça sublime, como é doce o som! Agora:

58

Que ele fez abundar para connosco, em toda a sabedoria… prudência;

Descobrindo-nos o mistério da sua vontade…

Para quem é que Ele está a falar? Para as denominações? Por favor, meus irmãos, não pensem que 
eu estou a denegrir a vossa denominação. Não estou. Eu estou a tentar dizer-vos que foi a coisa errada 
para começar. Jesus disse: “Ide pregar o evangelho”; nós fomos e criamos denominações. É por isso que 
não temos isso. Nós andamos conforme a sabedoria do homem.

Se Calvino pudesse voltar…

Ora, eu estive há pouco tempo junto à sepultura de um grande homem, um grande reformador. E eu 
pensei no grande homem que ele foi. Ele foi um grande homem. Bem, todos eles… Foi John Wesley. E eu 
pensei, se John Wesley pudesse levantar-se da sua sepultura hoje e visse a condição da sua igreja, ele 
teria vergonha do seu nome. John Wesley foi um homem santo, um tição arrancado, como ele chamou. 
John Wesley foi um homem santo que creu em Deus e andou com Ele passo a passo. Mas depois que 
John morreu, eles disseram: “Vamos fazer uma igreja para John e assim vamos ter uma igreja e vamos 
chamar-lhe igreja Metodista por causa do seu método de santificação, sendo a segunda obra da graça.”

59

Depois fizeram uma igreja e hoje aqueles homens da igreja negam tudo aquilo que John Wesley 
defendeu. John Wesley pregou cura divina. John Wesley cria no baptismo do Espírito. John Wesley cria 
em toda a restauração dos dons. John Wesley, Martinho Lutero, muitos daqueles grandes homens 
falaram em línguas e interpretaram. E hoje, se você falasse em línguas numa igreja Metodista ou numa 
igreja Luterana, eles atiravam-no porta fora. Qual é o problema? Mesmo na altura em que devíamos ser 
filhos posicionados, qual é o problema? Eles adoptaram uma outra coisa, porque não conhecem o 
mistério de Deus. E nunca o vão conhecer através de um seminário.

Deixe-me ler-lhe uma coisa. Está tudo bem? Muito bem. Vamos abrir em… eu tenho uma coisa escrita60
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aqui. Vamos ver como Paulo… Agora, aqui está o mestre desta mensagem. Vamos até Actos 9:5 só um 
minuto. Ouçam como Paulo recebeu esta revelação, seja o que for que aconteceu. Agora, em Actos 9 
começamos a ler, assim. Isto é a aula da escola Dominical, então por que é que não lemos? Digam-me 
quando eu estiver fora de…

E Saulo, respirando ainda ameaças 
… mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo 

sacerdote.

[Oh, aquele Judeu de nariz arrebitado, com mau 
temperamento, mau]

E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse 
alguns…

“Eu vou à procura deles. Se os conseguir encontrar, bem, nem sei o que lhes faço, veja, se os 
conseguir encontrar!” Mas ele era predestinado.

Como é que sabe que aquele contrabandista de bebidas alcoólicas aqui não está predestinado para 
vida? Como é que sabe que aquela prostituta com quem você nem fala, como é que sabe que um aperto 
de mão e um convite para a igreja não vão fazer dela uma santa de Deus lá na glória? Como é que sabe 
que não? É isso que nós não sabemos. Mas esse é o nosso dever. Como um pescador que lançou uma 
rede ao mar e puxou… ele trouxe rãs, peixes, lagartos, aranhas de água e tudo o resto; mas alguns eram 
peixes. Ele não sabia, ele apenas lançou a rede. É isso que nós fazemos. Veja Paulo:

61

…pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse 
alguns daquela seita, quer homens quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. 
[Irmão, ele era mesmo duro!]

E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o 
cercou…

“Veio um sacerdote pelo caminho, o Dr. F. F. Jones e disse-lhe: «Precisas de uma experiência no 
seminário agora, filho, e eu creio que Deus te pode usar.»” Não seria uma Escritura horrível, se estivesse 
assim escrita? Agora, isso faz tanto sentido como… eu não estou a dizer isso como se fosse uma piada. 
Faz tanto sentido como o que vemos hoje. “Sabe, a sua mãe era uma boa mulher. Eu creio que você 
seria um bom pregador.”

Veja o que aconteceu:62

E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou 
um resplendor de luz  de luz do céu.[ufa, começa a ser sobrenatural]

E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia… Saulo, Saulo, por que me persegues?

E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 
Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões.

E ele, tremendo e atónito, disse: Senhor, que queres que… faça? E disse-lhe o Senhor: 
Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.

E os homens viajavam com ele e continuaram e viram um homem… Ananias, ali, teve uma visão - 
tudo sobrenatural. E o velho Saulo, aquele homem mau… Este Ananias teve uma visão… Na sua casa 
(ele era um profeta), na sua casa, a orar, e teve uma visão. O Senhor falou com ele e disse: “Vem aí um 
homem no caminho. Ele está cego como um morcego. E o nome dele é Saulo. Ele é Saulo de Tarso.”

63

Ele disse: “Senhor, ouvi que grandes coisas… Não me envies, eu sou um homem pequeno. Não me 
mandes atrás dele.”

Ele disse: “Mas eis que no seu caminho eu mostrei-lhe uma visão. Eu apareci-lhe na coluna de fogo. 
Eu feri-o de cegueira. E eu tive de o prender e de o desgastar antes de poder fazer alguma coisa com 
ele. Vês, eu tive de tirar toda a teologia dele. Sabes, ele era um grande homem numa destas igrejas ali. 
Ele tinha todo o tipo de diplomas. Ele não tinha de refinar nada, mas” - disse Ele - “o que eu tive de 
fazer foi tirar tudo isso dele.”

Foi essa a questão. Não era dar-lhe mais, mas era tirar dele. Eu penso que esse é o problema com 
muitos dos nossos ministros hoje - tirar deles, para que Deus possa colocar neles o Espírito Santo. Tirar! 
Ali Ele disse que ele…

64

E ele disse: “Senhor, mas este é um homem horrível.”

Ele disse: “Mas eis que ele ora. Agora, vai por uma certa rua e vais chegar a uma fonte. Passa essa 
fonte à esquerda e desce. Vai estar lá uma casa branca. Bate à porta. Olha, lá deitado na sala, foi até 
lá que o levaram. Impõe as tuas mãos sobre ele, leva-o até ao rio de Damasco e baptiza-o no nome de



11Adopção, Parte 3

Jesus, porque, eu digo-te o que vou fazer. Ele vai ter de sofrer muitas coisas por mim, porque ele é o 
meu mensageiro aos Gentios.” Amém!

“Bem, agora, espera um minuto, Senhor! Agora, que escola devo aconselhar?” Eu digo-lhe o que 
fazer, vamos ler Gálatas e descobrir. O capítulo seguinte outra vez. Vamos ver Gálatas 1 e vamos 
começar no versículo dez e vamos ver a que escola Paulo foi, a que seminário, e que mãos foram 
impostas sobre ele e, oh, tudo aquilo que aconteceu. Gálatas, no capítulo um. Para poupar tempo, 
vamos começar por volta da sua conversão, no versículo dez:

65

Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? se 
estivesse ainda agradando aos homens… não seria servo de Cristo.

Oh, bem, bem, bem! Posso só dizer uma coisa antes disto aqui. Gálatas 1, veja o capítulo oito. 
Quantos sabem que Paulo foi aquele que fez com que aquelas pessoas fossem novamente baptizadas no 
nome de Jesus, Actos 19? Claro. Vamos ver só mais um pouco aqui, no versículo oito:

…ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que 
já vos tenho anunciado, seja anátema.

“Onde é que foste buscar este evangelho, Paulo?” No versículo nove:

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

Se for um arcanjo, se for um bispo, se for um supervisor geral, se for o Dr. Fulano de tal, seja ele 
quem for, se ele não pregar o baptismo na água no nome de Jesus Cristo, o baptismo do Espírito Santo, 
se não pregar a restauração dos dons, a vinda de Cristo, todas estas coisas, seja anátema. Se tentar 
tirar alguma parte desta Palavra aqui e dizer que foi para outro dia e colocar alguma nova ideia do 
fandango que nós aprendemos de algum seminário, seja anátema.

Vamos continuar a ler, vamos ver como Paulo recebeu, veja o que eu estou a tentar dizer-vos esta 
manhã:
66

Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? ou procuro agradar a homens? se 
estivesse ainda agradando aos homens… não seria servo de Cristo.

Como é que eu posso esperar alguma coisa, como é que um homem que ama a Deus pode - um 
pregador, especialmente - espera fazer alguma coisa sem ser odiado pelos homens? Os homens vão 
odiá-lo. Bem, Jesus disse: “Se me chamaram a mim, o chefe da casa… eu sou o líder, o maior de vocês 
todos. Eu sou aquele que pode operar mais milagres e fazer mais com o Espírito Santo do que todos 
vocês, porque eu tenho a plenitude em mim. E se eles me chamaram Belzebu, quanto mais vos vão 
chamar?” Mas disse: “Não penseis naquilo que haveis de dizer, porque não sereis vós a falar. Será o Pai 
que habita em vós que falará naquela altura. Permaneçam com a Palavra.” E Ele, quando Ele acabou de 
escrever o livro, disse: “Se algum homem tirar uma palavra deste livro ou acrescentar uma palavra, esse 
será tirado do livro da vida, por ele.” Deus nos ajude a permanecer com isso.

Agora o versículo seguinte, deixe-me ler agora, vou ler rapidamente agora:67

Mas faço-vos saber…  faço-vos saber, irmãos, que o 
evangelho, que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. 

 [isso leva-os ao julgamento]
[Agora, eu nem sou 

Metodista, nem Baptista, nem Presbiteriano, nem Pentecostal. Não foi segundo o homem.]

Não… Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum…

“Eu nunca o recebi do homem, nem do seminário, nem do doutor, nem de divindade, nem de escola 
de educação. Nunca o recebi dessa forma, nem ensinei dessa forma, nem o encontrei dessa forma, nem 
me chegou dessa forma.” Como é que chegou então, Paulo?

…aprendi, mas pela revelação de Jesus Cristo.

“Quando Cristo Se revelou a mim, que Ele era o Filho de Deus, quando essa coluna de fogo desceu 
sobre mim naquele dia, eu disse: «Quem és, Senhor?» Ele disse: «Eu sou Jesus.»”

Eu vou mostrar-lhe o que aconteceu com ele. Agora, agora mesmo, se um homem tivesse uma 
experiência, eles queriam que ele aprendesse Grego durante dez anos e mais dez anos para aprender 
outra coisa qualquer e por essa altura ele está perdido. Veja:

68

…nem o recebi, nem aprendi, de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.

Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo…
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“Eu era um grande doutor, rapaz. Eu tinha isso.” Ele foi ensinado por Gamaliel, o maior mestre que 
eles tinham na terra. Quantos sabem que Gamaliel era um dos maiores mestres? Sim, senhor. “A minha 
religião do Judaísmo, bem, eu tinha isso bem definido. Eu sabia tudo sobre como dizer o Credo dos 
Apóstolos e todas essas coisas, veja. Eu sabia como dizer todas as orações matinais e abençoar o 
povo.” Vê?

…como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava
.

 [Como eu tentei parar 
aquele grupo de fanáticos religiosos, vê?]

E, na minha nação, excedia em judaísmo…

“Eu era um grande homem. Bem, eu realmente… excedia, eu mostrei-lhes que os podia esmagar, 
porque eu matei Estêvão e fiz muitas outras coisas. Veja o que eu fiz.” Como ele sobremaneira 
perseguia…

E, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente 
zeloso das tradições dos meus pais.

69

Agora, lembre-se, não foi a Palavra de Deus; “a tradição dos pais.” A tradição da igreja, por outras 
palavras. “Eu apenas… eu era um Metodista até ao tutano, eu era um Baptista até ao tutano, eu era um 
Pentecostal até ao tutano.” Oh, era? Eu quero ser Deus até ao tutano. É isso, veja. Muito bem.

…tradições dos meus pais.

Mas, quando aprouve a Deus , que desde o ventre de minha 
mãe me separou , e me chamou pela sua graça,

[oh - oh, Paulo, lá vais tu]
[que até me trouxe a este mundo]

Revelar seu Filho em mim…

Como é que é isso? “O Espírito Santo em mim. Agradou a Deus usar-me, que me separou desde o 
ventre e me deu o Filho, que é o Espírito Santo, na forma do Espírito, em mim, para Se revelar em mim.” 
Oh, bem! Ufa! Creio que quero gritar um pouco.

Veja, deixe-me dizer-lhe, irmão. Quando agradou a Deus! Oh, aleluia! Quando agradou a Deus! Um 
pai alcoólico. Uma mãe (Deus a abençoe, Mãe, eu não estou a dizer nada contra ti), mas uma mãe que 
não sabia mesmo nada sobre Deus. E um pai que caía bêbado nas ruas. E sem sequer ter sapatos para ir 
para a escola e o cabelo comprido até ao pescoço e todos me odiavam porque eu era de Kentucky e 
vivia aqui em Indiana. E como, oh, como eu tinha má reputação. Mas aprouve a Deus! Amém. Aprouve a 
Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe, para que Ele pudesse revelar o Seu Filho em mim, 
ao fazer de mim um ministro da Palavra que ia permanecer com ela, a quem mostraria visões e sinais e 
prodígios e milagres. E, oh, bem!

70

Vê do que é que Ele estava a falar? Agradou a Deus fazer isso. Como? Ouça com atenção. O 
versículo dezasseis agora:
71

Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os pagãos, não consultei a igreja…

“Eu nunca fui a nenhum bispo nem lhe perguntei o que devia fazer. Eu nunca fui a carne nem 
sangue, a qualquer organização ou algo assim. Eu nunca tive nada que ver com eles. Eu nunca consultei 
a carne e o sangue. Nunca fui a Jerusalém a todos os grandes sacerdotes santos e os santos padres e 
todos esses, e disse: «Agora, você sabe, eu tive uma visão. O que devo fazer com isso? Eu vi o bendito 
Senhor Jesus numa visão.»” Eles teriam dito: “Sai daqui, seu… seu fanático religioso. Bem, o que se 
passou contigo?” “Não, eu tinha todos os diplomas deles para começar.”

E Paulo disse aqui, eu posso mostrar-lhe na Escritura, que ele disse que teve de esquecer tudo 
aquilo que ele aprendeu e considerar como se isso nada fosse, para que pudesse conhecer a Cristo. Oh!
72

Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti 
para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco.

Depois, passados três anos, fui a Jerusalém, para ver Pedro, e fiquei com ele quinze 
dias;

E enquanto continuamos a ler, vemos que ele e o apóstolo Pedro nunca se tinham visto um ao outro 
na vida, nem se conheciam, nunca se tinham visto; mas quando se juntaram eles estavam a pregar o 
mesmo evangelho. Deus tem uma escola. Sim.

Aqui estava Pedro, levantou-se no dia de Pentecostes, disse: “Arrependei-vos, cada um de vós, 
sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do 
Espírito Santo.”

73
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Filipe disse: “Oh, como é glorioso! Eu tenho de fazer alguma coisa também. Lá foi… eu tenho um 
chamado para Samaria.” Foi lá e começou a testificar na rua. A primeira coisa que aconteceu foi vir uma 
pessoa enferma. Impôs as mãos sobre ele e começou a saltar e a pular. Disse: “Glória a Deus, aqui 
estamos nós” - começou a ter uma grande reunião. Ele disse: “Todos vocês precisam do Espírito Santo.” 
Ele disse: “Aquilo que têm de fazer é serem baptizados no nome de Jesus.” Assim ele pegou neles, em 
todos eles, e baptizou-os a todos no nome de Jesus. Disse: “Vem, Pedro, impõe as tuas mãos sobre eles 
agora.” E eles receberam o Espírito Santo.

Pedro, na casa de Cornélio, da mesma forma.

Paulo nunca o tinha visto nem tinha ouvido nada acerca dele. Mas ele passou pelas regiões 
superiores de Éfeso e encontrou lá uns certos discípulos. Ele encontrou um pregador Baptista, que era - 
Apolo, um advogado convertido, esperto, brilhante, usando o Velho Testamento e provando que Jesus 
era o Filho de Deus. Sim, senhor, ele era um homem esperto. E eles estavam a clamar, estavam a ter 
alegria. A Bíblia disse isso. Leia o capítulo dezoito e dezanove de Actos e veja se não está certo. Eles 
estavam a ter alegria, estavam a dançar no Espírito e a correr por ali, você sabe. Paulo disse: “Mas 
recebestes vós o Espírito Santo desde que crestes?”

74

E para vocês, irmãos Baptistas, que tentam enfiar isso pela garganta das pessoas e diziam que o 
Grego original dizia: “Recebestes o Espírito Santo desde… ou, quando crestes?” Eu desafio-vos a trazer-
me o Grego. Eu tenho o Grego original em minha posse. Eu também tenho o Aramaico e o Hebraico 
também. Cada um deles diz: “Recebestes o Espírito Santo desde que crestes?”

75

Pela fé sois salvos. Isso é a sua fé em Deus. O sangue mantem-no limpo do pecado, porque faz um 
sacrifício. O sangue não o salva, o sangue mantem-no limpo. Como é que você é salvo? Pela fé sois 
salvos e isso pela presciência de Deus, chamando-o. Você está salvo e o sangue faz uma expiação, 
constantemente a mantê-lo limpo. E depois por um Espírito você é baptizado no Espírito Santo, no 
companheirismo dos crentes e no companheirismo do Espírito Santo, para ser guiado pelo Espírito, 
fazendo sinais, prodígios.

Espere, surgindo, à espera de alguma coisa. (Vamos ver isso daqui a pouco. Espero que sim. Eu 
disse para me chamarem nesta altura, não foi? Eu olhei para lá por acaso. Só mais uma ou duas 
palavras, só mais um pouco).

76

Quanto tempo dura esta salvação? Quanto tempo? Que tipo de salvação é esta? De igreja em 
igreja? De… Vamos abrir em Hebreus 9:11, só um minuto, só para olharmos e vermos quanto tempo, só 
por alguns minutos. Abram no livro de Hebreus e vamos ver quanto tempo esta salvação dura, vamos 
ver que tipo de salvação é esta. Vamos ler agora Hebreus 9:11:

77

Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito 
tabernáculo, não feito por mãos, isto é , não 
desta criação,

[agora este é o mesmo mestre, Paulo, veja]

Nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez 
 no santuário, havendo efetuado 

uma eterna redenção por nós.
[Quantas vezes? Uma vez!] [salvação por uma semana, 
salvação até ao próximo reavivamento? Que tipo?] 

O que significa a palavra eterno? Em Cristo, depois que eu cri… Ninguém pode chamar a Jesus o 
Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. Há três classes de pessoas: incrédulos, crentes fingidos e crentes. 
Mas aqueles que creram para a vida eterna, entraram nos átrios.

78

Veja o velho tabernáculo. Qual foi a primeira coisa que ele fez? Entrou nos átrios, os Gentios. A 
seguir foi o altar de bronze, onde eles lavavam o sacrifício na pia de ouro. A seguir era a morte do 
sacrifício e a aspersão do sangue sobre o altar. Depois uma vez por ano Arão, ungido com quê? Com o 
perfume da rosa de Saron, com azeite precioso que continha perfume. Eles derramavam-no sobre a sua 
cabeça. Descia até às orlas das suas vestes. Veja como este homem tinha de entrar atrás das cortinas 
uma vez ao ano, levando perante ele o sangue para o propiciatório. E ele levou a sua vara uma vez num 
ano e esqueceu-se dela. Quando eles voltaram depois disso, tinha dado rebentos e florescido - um pau 
velho que ele tinha levado durante cerca de quarenta anos no deserto, deixada naquele lugar santo. 
Veja, quando eles levavam o sangue do concerto, o sangue, ele era ungido. E ele tinha vestes que 
tinham pequenos sinos, uma romã e um sino. E aquele homem tinha de andar de uma certa forma para 
que sempre que ele movia as suas pernas e se movia assim e dava os seus passos, eles tocavam: 
“Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor.” Oh, 
bem!

De que é que eu estou a falar? Ouçam, Tabernáculo Branham! Vocês tiveram a vossa oportunidade. 
Quando um homem é uma vez ungido com o Espírito Santo, para ser adoptado na família de Deus, para 
ser colocado em posição pelo Pai e separado para  o  serviço  aqui,  no  seu  propósito  de  vida,  ou  aquilo

79
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para que Deus o chamou, o seu caminhar deve ser “Santo, santo, santo é o Senhor! Santo, santo, 
santo!”

“Oh, você deve desviar-se disto e ser…”

“Santo, santo, santo é o Senhor.”

“Oh, você deve crer em toda… Os anciãos disseram isto.”

Mas, “Santo, santo, santo é o Senhor.” Que a Sua Palavra esteja em primeiro lugar. Que isso seja 
tudo o que existe e firme no seu coração! O seu caminhar deve estar na Palavra. “Santo, santo, santo é 
o Senhor.”

“Oh, se você apenas vier até aqui, eu vou dizer-lhe o que vamos fazer. Vamos organizar, vamos 
colocá-lo na nossa organização. Você será um homem importante.”

“Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor” - continuando. Não faz diferença 
nenhuma o que alguma pessoa diga!

“Com… recolha essas fitas! Faça isto, faça isto, faça aquilo, faça outra coisa qualquer.”

“Santo, santo, santo é o Senhor.” Você tem os seus olhos em direcção ao Calvário e não há nada 
que o vá parar! O próprio caminhar da sua vida, você está a andar na estrada do Rei, ungido com o 
precioso azeite da unção, entrando no lugar santíssimo. Ufa! Amém. Muito bem.

Paulo disse que não recebeu isto do homem. Agora o que é que ele diz? (De volta a Gálatas, à nossa 
lição). “Tendo dado a conhecer o mistério da sua vontade.” Qual é a Sua vontade? “Deu a conhecer os 
mistérios da sua vontade.” Vocês que estão a tomar notas, o versículo nove. (Agora eu vou apressar-me 
rapidamente e ver só isto, porque estamo-nos a atrasar).

80

Oh, cada palavra é um [palavra imperceptível]. Oh, cada palavra é uma pepita. Você consegue 
pegar nisso e continuar a polir. Consegue escavar… Pode pegar numa dessas palavras aí, levá-la a 
Génesis e poli-la; levá-la a Êxodo e poli-la novamente; pode levá-la a Levítico e poli-la novamente; e 
quando chegar a Apocalipse, é sempre Jesus! Amém. Pode polir o que quiser, será Jesus quando chegar 
a Apocalipse. Porque Ele disse: “Eu sou aquele que era, que é, e que há-de vir. Eu sou a raiz e 
descendência de David, a estrela da manhã. Eu sou o Alfa e o Ómega.” Isso é A e Z no alfabeto Grego. 
“Eu sou de A até Z. Eu sou… Eu sou tudo em todos.” Está certo. “Eu sou aquele que estava vivo e foi 
morto e está vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno.” Oh, bem! Cada pepita 
que pegar aqui e começar a polir, vai polir até Jesus.

(Agora, só avançar um pouco mais e depois vamos parar). De que estamos então à espera? Por que 
é que nos reunimos? Qual é o propósito disto? Por que é que o mundo está a gemer? Por que é que a 
bomba atómica está lá suspensa? Quais são as moléculas e os átomos e…? Oh, de que se trata isto 
tudo?
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Abra em Romanos, no capítulo oito, só por um minuto. De que é que isso está à espera? Porquê toda 
esta espera? Qual é o tempo? Romanos, no capítulo oito, e vamos começar e ler por volta do, oh, eu 
diria o oito… vamos começar por volta do versículo dezanove e vamos ler aqui mesmo, para tornar isto 
bem doce. Está certo. Eu sei onde é que vocês estão a chegar. Muito bem. Romanos, no capítulo oito. 
Creio que estou certo agora. Sim, senhor. No capítulo oito e vamos começar aqui por volta do versículo 
dezoito. Vamos começar no versículo catorze.

Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são… filhos de Deus. [Está 
certo.]

Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,…

“Oh, pergunto-me se consigo resistir. Oh, se consigo resistir agora!” Resistir, nada! Não é se eu 
resisti; é se Ele resistiu. Eu estou Nele agora, veja.
82

Bem, você diz: “Bem, se eu estou Nele…” Agora, vocês, Presbiterianos, dizem: “Hum, nós sempre 
acreditamos nisso.” Mas a vossa vida prova que não, a não ser que andem no tipo de vida que Ele 
andou, vocês crêem no mesmo evangelho que Ele pregou.

Você diz: “Hum” - os Baptistas dizem - “claro, eu creio na segurança eterna.” E saem e fumam 
charutos e vão a bailes e as mulheres cortam o cabelo, pintam a cara e comportam-se como eu não sei 
o quê? Os vossos frutos provam que não crêem.

Quando eu digo: “Crê em cura divina?”

“Oh, o Dr. Jones disse que isso era assim, que era nos dias antigos.”
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Bem, seu hipócrita! O que se passa consigo? Sua pobre criança enganada. Você está tão longe do 
evangelho que é uma pena. Você foi mandado por uma estrada secundária lamacenta para uma lixeira a 
arder. Não vê o que Ele disse aqui? Que todo o espírito que confessa que Jesus não é vindo em carne 
agora mesmo é o espírito errado? A Bíblia disse que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 
Aquilo que Ele disse naquela altura, Ele é agora, Ele sempre será dessa forma. Ouça:

Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, 
mas recebestes o Espírito de… .[A congregação diz: “adopção”]

Agora, depois que você é adoptado, muito bem. Depois que você é adoptado, você é posicionado, 
então você entende - depois que a cerimónia é dirigida e você foi colocado correctamente no corpo. 
Você é um filho, claro, uma filha, quando nasceu de novo. Esse é o seu nascimento. Mas agora está 
colocado em posição.

83

Porque não recebestes o espírito de… temor, mas recebestes o Espírito de adopção de 
filhos, pelo qual clamamos; Aba, Pai. [Que significa “Meu Deus”. Muito bem.]

O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos filhos de Deus.

Como é que faz isso? Você diz: “Glória a Deus! Aleluia! Não me incomoda, eu sou um filho de Deus” - 
e sai e faz as coisas que você faz? O Espírito de Deus vai fazer as obras de Deus.

Jesus disse: “Aquele que crê em mim, as obras que eu faço ele as fará também” - veja.

Se esta vinha brotasse e produzisse um cacho de uvas e o seguinte brotava e produzia abóboras, 
havia algo de errado, veja. É uma igreja enxertada, é uma vinha enxertada, é uma pessoa enxertada. E 
se uma pessoa com alguma denominação, pertence a uma denominação, chamam-se Cristãos, e não têm 
o Espírito Santo e não têm o poder de Deus e todas estas coisas…
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Agora, se você for aqui e se comportar como muitos destes se estavam a comportar… só porque 
você falou em línguas, eu já vi demónios a falar em línguas. Sim, senhor. Eu já os vi a dançar no espírito 
e a clamar e a deitar espuma pela boca e tudo o resto e tudo isso. Eu já vi isso. Não estou a falar disso. 
Estou a falar do Espírito de Deus.

85

O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que somos… filhos de Deus.

E, se nós somos filhos,… herdeiros, também, herdeiros de Deus… co-herdeiros de 
Cristo; se… com ele padecemos, para que… também sejamos glorificados.

Porque, para mim, tenho por certo que as aflições…

Ouça isto. Oh, se não é belo!

Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para 
comparar com a glória que em nós há de ser revelada. [Em nós!]

Porque a ardente expectação da criatura…

Diz aqui, tenho uma pequena palavra ali, uma nota na margem, criatura está certo, no Grego. “…a 
expectação da criatura, a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.”

De que é que tudo está à espera? De que é que toda a criação está à espera? Da manifestação dos 
filhos de Deus. Está à espera que a igreja se encaixe na sua posição. Quem era o filho de Deus, quando 
Adão…? Onde estava o seu domínio? Na terra. Ele tinha domínio sobre a terra. Está certo? Ele não era 
Elah, Elah, Elohim naquela altura; Ele era Jeová, veja. Isso é, “Eu sou Deus e fiz alguns menores abaixo 
de mim. E dei-lhes um domínio. E no domínio deles, o domínio debaixo deles, é a terra.” O homem tinha 
domínio sobre a terra. E toda a criação está à espera que os filhos de Deus se manifestem. Oh!

86

Estamos à espera da vinda desse alegre dia do milénio,
Quando o nosso Senhor bendito virá e arrebatará a Sua noiva que O espera;
Oh, a terra está a gemer, a clamar por aquele dia de doce libertação,
Quando o nosso Senhor voltar à terra novamente.

Está certo? À espera. Deus a tentar colocar a Sua igreja em posição, para Se manifestar, apanhando 
um em quem Ele consegue operar assim, dizer: “Aí está o meu Espírito a fluir livremente. Aí está. Eu 
consigo operar aqui.” Apanha outro aqui e posiciona-o: “Eu consigo posicioná-lo.” Adopção, 
posicionamento, manifestação. Tira-o daqui e faz uma cerimónia para ele, visita-o com um anjo, diz-lhe 
alguma coisa. Agora, se ele disse a verdade… Agora se ele está apenas a inventar alguma coisa, não vai 
funcionar. Não, não, isso não vai funcionar. Nós já tivemos muito disso. Mas eu estou a falar das 
manifestações dos filhos de Deus, quando Deus Se manifesta e Ele o envia. E depois ele vai e aquilo que 
ele diz é verdade. Aquilo que ele faz é verdade. Aqui que ele faz é manifestar Cristo. Como é que você o

87
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julga? Pela forma como ele permanece com a Palavra, mesmo com a Palavra. Veja, é assim que você 
conhece todos os homens, é pela forma como ele permanece com a Palavra. “Se não falarem de acordo 
com a Palavra, não há vida neles” - diz a Bíblia, veja. Deixai-os.

Agora vamos ler, depois vamos ter de parar, porque o nosso tempo está a fugir. Muito bem, no 
versículo dez, ou no versículo nove, melhor dizendo:
88

Descobrindo-nos o mistério da sua vontade , segundo o seu 
beneplácito, que propusera em si mesmo…

 [para nos adoptar]

Ele propusera isto em Si mesmo, antes da fundação do mundo. Quantos entendem isto?

Que na dispensação…

Oh, bem. Aqui vamos nós outra vez! Oh, vamos passar à frente, veja.

…dispensação da plenitude dos tempos…

Crê em dispensações? A Bíblia falou nisso. “Na dispensação da plenitude do tempo.” O que é essa 
plenitude do tempo? Já houve uma dispensação de… bem, houve uma dispensação da lei de Moisés. 
Houve uma dispensação de João Baptista. Houve uma dispensação de Cristo. Houve uma dispensação da 
organização da igreja. Houve a dispensação do derramamento do Espírito Santo. Agora é a dispensação 
da adopção, aquilo que o mundo está à espera, a gemer. E quando a plenitude do tempo chegar, quando 
a dispensação da plenitude do tempo… O que é essa plenitude do tempo? Quando os mortos 
ressuscitarem, quando a enfermidade terminar, quando toda a terra parar de gemer - a plenitude da 
dispensação do tempo. Veja isto:
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De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos 
tempos…

Não está contente? Como é que Ele vai fazer isso? Juntar todas as coisas em quem? [A 
congregação diz: “Cristo.”] Como é que se entra em Cristo? [“Por um Espírito.”] Por um Espírito somos 
todos baptizados [“num corpo”] num corpo. E esse corpo é de quem? [“É de Cristo.”] Já julgado. Ele 
levou o nosso juízo. Então, o que é que nós somos? “Quanto eu vir o [”sangue“] sangue, passarei sobre 
vós.” E sempre que Ele olha para o corpo, ali está ele, ensanguentado. Eu estou lá como? Pelo Espírito 
Santo. Ele passa sobre isso. Oh, bem!

E quando tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos 
tempos, tanto as que estão nos céus…

Agora se quiser falar acerca de um nome, vamos começar com isso agora por algum tempo. Toda a 
família no céu é chamada como? [A congregação diz: “Jesus Cristo.”] Toda a família na terra é chamada 
como? [“Jesus Cristo.”]
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Há algumas boas mulheres aqui, boas, verdadeiras senhoras. Há uma Sra. Branham, a Sra. William 
Branham. Ela é minha esposa. Ela vai para casa comigo. Veja, as outras vão com os seus maridos.

Há uma grande igreja viva do Deus vivo. Ela tem o Seu nome. Ela está cheia com o Seu Espírito. 
Está certo. Eu não digo…

Eu não condeno as boas obras, eu não condeno os hospitais deles e as boas coisas que eles fazem. 
Eu penso que isso é maravilhoso e são as bênçãos de Deus para os pobres, a humanidade em 
sofrimento. Eu não condeno todas estas outras coisas que eles estão a fazer. Tudo bem, isso está 
certo. E as suas grandes organizações, os seus milhões de dólares, eu prefiro ver isso do que bares 
ilegais na esquina, fosse quando fosse. É claro que eu lhes dou honras como ministros no púlpito.
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Mas quando se trata de reunir no final da dispensação, isso estará à espera das manifestações dos 
filhos de Deus. Nessa dispensação, para que Ele possa reunir a todos, todos os que têm sido levados a 
Cristo. O que é Cristo? Quantos… como é que nós entramos Nele? I Coríntios 12: “Por um Espírito somos 
todos baptizados num corpo” - que é o corpo de Cristo; e somos feitos participantes de todo o dom e 
toda a coisa boa que Ele tem. Está certo? E toda a terra geme, chora, esperando as manifestações de 
quando Cristo e a Sua igreja se vão unir.

De… congregar em… Cristo todas as coisas… na dispensação da plenitude dos tempos… 
tanto as que estão nos céus como… na terra;

Nele… em quem… também, fomos feitos herança…

Oh, Irmão Neville, perdoe-me por levar este tempo. Essa palavra herança. Oh, bem! Eu sei que ele… 
é como parente, irmão. Eu espero não estar maluco. Eu só… acho que não estou. Mas, oh, bem! Uma 
quê? Uma herança. Nós recebemos uma herança. Alguém tem de lhe deixar alguma coisa. Deus, antes da
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fundação do mundo, deixou-lhe uma coisa. Um nome escrito no livro, para que quando o Cordeiro fosse 
imolado você fosse reconhecido com isso. Oh! Vamos guardar isso para esta noite. Vamos só continuar a 
ler mais um pouco. Bem, bem! Como é que vamos chegar ao versículo três esta noite - ou ao capítulo 
três? Nem sequer vimos quatro ou cinco versículos disto. Agora, no entanto, estamos prestes a terminar. 
Vou só ter de ler e deixar isto.

Em quem, também, fomos feitos herança, havendo sido…

O quê? Como é que recebemos esta herança aqui? Como é que a recebemos? Porque andamos de 
forma correcta? Como é que recebemos esta herança? Porque fomos predestinados. Amém. Ufa! Meus 
irmãos Arminianos, eu sei que isto é muito duro. Eu não pretendo magoar, mas faz-me tão bem saber 
que… Você entende. Você entende, irmão, muito bem. Só não vê. Você tem da mesma forma, veja. Está 
muito bem, veja. Você está bem, mas… Oh, mas é tão bom olhar para isso. Tal como o Irmão Neville 
disse acerca da arcada ontem: “Vá buscar um escadote, vá à volta e veja o que tem.” Sim, senhor. É 
isso que… o que é isto? O Espírito Santo de Deus é o nosso escadote para nos dizer o que temos, veja.

93

Veja, uma herança. Oh, bem! Sendo que tipo de herança?94

…sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o 
conselho da sua vontade…

Quando Ele foi… Antes de Ele ser um papá, antes de Ele ser Deus, antes de Ele ser um salvador, 
antes de Ele ser um curador, antes de tudo isto, Ele predestinou, colocou o nome do Cordeiro no livro, 
olhou através da Sua presciência e viu o seu nome, colocou-o ali também. O que é isto? E passado um 
pouco nós viemos ao mundo, nascidos de pais em pecado; nós andamos no mundo, você sabe. A 
primeira coisa que acontece - como aquele Judeu de nariz empinado, Paulo, você sabe - a fazer barulho; 
e, a primeira coisa, é que algo disse: “Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui!”

Você diz: “Oh, Aba, Pai!”

Aqui nós começamos a chegar, veja. Predestinou-nos para a nossa herança Nele, que nos foi 
predestinada. Nós herdamos antes da fundação do mundo, veja. Oh! Pelo Seu próprio propósito para 
fazer operar a Sua própria boa vontade, exactamente, para ser um Deus e salvador.

Em quem, também, vós confiais, depois que ouvistes a palavra da verdade…

E quem é a verdade? Jesus é a verdade, a verdade do evangelho. E qual evangelho? Só há um 
evangelho. Gálatas 1 dizia: “Ainda que um anjo pregue qualquer outro evangelho, seja anátema. Este é o 
evangelho, o evangelho da vossa salvação; não é outro. Não há outro nome dado debaixo do céu pelo 
qual deveis ser salvos.” Mas no nome de quê? [A congregação diz: “O Senhor Jesus Cristo.”] Oh, bem!
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…em quem… tendo nele também crido, fostes selados…

Oh, “Tendo crido!” Como é que podemos passar ao lado disso, irmãos? Vamos deixar isso para hoje à 
noite, o que dizem? Oh, bem! Não consigo ir mais longe esta noite. Vamos deixar isso para hoje à noite. 
Não consigo deixar essa palavra “selado”, como é que você entra ali, veja.

Herança por predestinação. Eu herdei alguma coisa. Qual herança? Tinha de haver alguém que me 
deixasse uma herança. Ora, você diz: “Jesus deixou-lhe uma herança.” Peço perdão, Jesus nunca me 
deixou uma herança, Jesus nunca lhe deixou uma herança. Ele apenas desceu e pagou pela sua herança, 
levou-o até à sua herança. Mas o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação 
do mundo. Deus deu-lhe a sua herança. A sua herança existiu primeiro. Jesus apenas veio… Aqui está a 
forma como eles tentam fazer isto: Deus a dizer: “Bem, há muitas pessoas que estão perdidas e eu 
não… quero que elas sejam salvas, por isso vou enviar Jesus e talvez Ele vá… alguém sinta pena e saiba 
o que eu fiz e se salve.” Oh, misericórdia! Eu não ia gerir o meu escritório assim - mesmo da forma má 
como eu faço a gestão por vezes. Vê? Eu não faria assim. Então e Deus?
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Deus, pela Sua presciência, viu exactamente quem seria salvo e quem não seria salvo. Ele enviou 
Jesus para salvar aqueles que Ele já tinha escolhido. Não foi Paulo que disse, cinco versículos antes 
disto, que Ele nos escolheu Nele antes de existir um mundo sequer? Essa é a nossa herança. Deus 
escolheu-nos e deixou que Jesus viesse e pagasse o preço. O quê? O derramamento do Seu sangue para 
que nenhum pecado fosse imputado a nós. Nada que você faça. Bem, se você…
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“Aquele que peca voluntariamente depois de receber o conhecimento da verdade, não há mais 
sacrifício.”

Agora, é aí que você se levantava outra vez, e dizia: “Então e isto, Irmão Branham?”

Mas lembre-se, veja, “…que receberam o conhecimento da verdade.” Eles nunca receberam a 
verdade; eles apenas receberam o conhecimento disso, veja. É impossível para aqueles que antes foram
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iluminados e foram feitos participantes do Espírito Santo, provaram do poder da boa Palavra… Como 
aqueles crentes fronteiriços lá naquela altura. Tantos já me escreveram cartas sobre isso.

Aqueles crentes fronteiriços avançaram até ali, Josué e Calebe foram até lá. Porquê? Agora vamos 
chamar a isso o Espírito Santo, a terra lá. Aqui estão eles aqui atrás, ou aqui, digamos que isto é o 
Espírito Santo e eles estão aqui, veja. É aí que a promessa está, está ali. Bem, eles disseram: “Envia dez 
espiões, um de cada tribo, para que todas as nossas tribos possam saber qual é a nossa herança, onde 
é que nós vamos ser colocados lá, onde é que nós vamos ser colocados. Assim eu vou enviar alguns 
espiões.”
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Eles chegaram todos ali e disseram: “Oh, bem! Nós vamos ser chamados fanáticos religiosos! Oh, oh! 
Ah, não podemos fazer isso” - veja.

Josué e Calebe disseram: “Eu vou ver como aquilo se parece.” Assim eles foram até aqui e olharam à 
volta. Bem, eles estenderam a mão aqui e cortaram um grande cacho de uvas e voltaram. Disseram: 
“Rapazes, ela é boa, é boa! Aqui está, provem algumas.”

Aqui está o que eles disseram: “Oh, isso é bom, mas, oh, olhem para esses grandes… Oh, não 
podemos fazer isso. Levantarmo-nos contra todas aquelas grandes denominações, todas aquelas 
grandes coisas? Oh, é muito mau, não podemos fazer isso. Não, senhor! Não temos forma de fazer isso. 
Não, senhor.” E eles começaram a dizer: “Oh, vamos voltar para as panelas de carne do Egipto. 
Podíamos lá ter ficado. Não podemos fazer isto. Esta estrada é demasiado estreita. Oh, não podemos 
fazer isto, não podemos fazer aquilo.”

O velho Calebe disse: “Fiquem calmos, todos vocês!”99

Josué disse: “Calem-se, todos vocês! Deixem-me falar.”

“Oh, ai, ai, ai, não podemos fazer isso! Oh, não podemos. Bem, se eu tivesse de desistir da minha 
festa de cartas, Irmão Branham… Se eu tenho de deixar o meu cabelo crescer como uma mulher idosa, 
eu não sei o que faria. Se eu tiver de tirar os meus calções, se eu tiver de deixar… você sabe. E se eu 
tivesse de largar os meus charutos, se eu tivesse de fazer isso!” Seu pobre exemplo deliberado. Sim. 
“Não pode fazer isso.”

Josué disse: “Oh, é boa. Aleluia! Nós podemos conquistá-la.” O que foi isso? Eles estavam a olhar 
para as grandes cidades que estavam muradas. E Josué e Calebe estavam a olhar para uma promessa 
que Deus fez. Permaneça com a Palavra, não importa quem você seja. Permaneça com a Palavra!

Pedro disse: “Arrependei-vos, cada um de vós, e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a 
remissão dos vossos pecados, porque a promessa vos diz respeito a vós [Qual terra prometida?], e a 
vossos filhos e aos que estão longe, a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.”
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Não deixe que isto o magoe (para encerrar), por favor não deixe, veja. Aí, vocês, Peregrinos de 
Santidade e Nazarenos, vocês chegaram à santificação, avançaram até aqui ao ponto em que até 
conseguiam ver as uvas e depois viraram-se e voltaram para trás. Vêem o que aconteceu? É esse o 
problema. Vocês nunca chegaram a entrar na terra. Mostre-me um Nazareno ou Peregrino de Santidade, 
ou qualquer um deles, no contexto de hoje, que tenha grandes campanhas de cura e sinais e prodígios 
feitos. Mostre-me um. Vocês deixaram-se ficar no Egipto, voltaram para a panela com alho. Pararam em 
Cades-Barnéia. Está certo.

Veja, deixe-me dar-lhe um lugar em Hebreus, no capítulo seis. “Porque é impossível que aqueles que 
uma vez foram iluminados [Vocês sabiam o que era certo. Senão, sabem agora, vejam], e foram feitos 
participantes e provaram dos dons celestiais…”
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Provaram, veja. As pessoas vão à igreja e sentam-se e dizem: “Sabe, talvez eles estejam certos. 
Isso pode estar certo. Pode ser, é o mesmo, mas digo-lhe, rapaz, é preciso muita fé para fazer isso.”

“Provaram dos dons celestiais e tiveram o sangue do concerto como uma coisa profana… com o qual 
fostes santificados.”

Como um pregador. A sua mãe envia-o. Ele diz: “Eu tenho um chamado para ser um servo do 
Senhor.”

“Muito bem. A primeira coisa que eu tenho de fazer é lavar numa tábua, querido. Vou enviar-te para 
uma escola.” É a pior coisa que ela podia ter feito. Está certo. Eles vão tirar tudo aquilo que Deus está a 
tentar colocar dentro dele.

Então… Agora veja.102

“Porque  se  pecamos  voluntariamente,  se  pecamos  voluntariamente  depois  de  termos  recebido  o
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conhecimento da verdade…” O conhecimento - vêem na Escritura e sabem que a Bíblia diz que Ele é o 
mesmo ontem, hoje e eternamente - vêem que isso é o conhecimento da verdade. Ao ver isso, nós 
rejeitamos e temos o sangue do concerto como…

Um homem diz: “Oh, sim, eu creio em Deus.” Muito bem, dê o primeiro passo.

“Claro, eu creio na santificação.” Muito bem, você está na fronteira, aqui mesmo pronto a receber o 
Espírito Santo. Mas você olha para ali e diz: “Não tenho a certeza. Se eu me tivesse de comportar 
como… eu não sei. Sabe o que chamam àquelas pessoas? Hum, hum, eu não sei se posso fazer isso ou 
não. Não, acho que vou lá e apenas tornar-me um membro” - veja.

E sabe o que acontece? Ele disse que é impossível para eles alguma vez entrar. Eles pecaram e 
deixaram passar o dia da graça. A Bíblia disse isso. Eu sei que é duro, mas a Bíblia disse: “Provaram dos 
dons celestiais e tiveram o sangue do concerto pelo qual…”

Eles dizem: “Eu creio na santificação, numa vida boa, limpa, santa.”103

Claro, mas quando viu o baptismo do Espírito Santo e o baptismo e todas estas coisas na Bíblia e 
você fez o quê? Teve o sangue do concerto pelo qual foi santificado como uma coisa profana. O que é 
que o levou até aí, homem? O que é que o fez deixar de ser um pecador imoral? O que é que tirou o 
pecado da sua vida e o tabaco e a bebida e as mulheres e essas coisas da sua vida que não deviam lá 
estar? O que é que fez isso? O sangue do concerto! Então você chegou perto o suficiente para provar 
as uvas da outra terra e teve vergonha do evangelho? Medo da sua denominação? Deus tenha 
misericórdia! Sim, senhor. “Tiveram o sangue do concerto como uma coisa profana, e desprezaram as 
obras da graça. É impossível para esse sequer entrar na terra.”

O que aconteceu? Eu pergunto-lhe. Agora, eu sou uma pessoa que usa tipos e qualquer homem que 
conhece a Bíblia usa tipos. Algum desses homens chegou alguma vez a essa terra prometida? Nenhum 
deles. Quem chegou, quem foi até lá? Aqueles que foram lá primeiro, voltaram e disseram: “Nós podemos 
conquistá-la.”
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“Nós podemos ter o Espírito Santo porque Deus disse isso! Pedro disse no dia de Pentecostes, se eu 
me arrependesse e me baptizasse no nome de Jesus Cristo, receberia o Espírito Santo, porque a 
promessa é para mim. Eu estou disposto a fazer isso. É minha, a promessa é minha.” Entende? “Agora a 
promessa é minha. Eu recebo-a. É minha!” Claro que é. Eles foram os únicos.

“Oh” - diz você - “mas, Irmão Branham, na ressurreição…” Eles não vão estar lá. “Oh, não vão?” 
Não, senhor. Jesus disse…

Eles disseram: “E tu te fazes tão grande como Moisés e disseste que era… que viste Abraão.” E 
disseram: “E Abraão já está morto… ora, tu nem tens cinquenta anos de idade e dizes que viste 
Abraão?”
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Ele disse: “Antes que Abraão existisse, EU SOU.” Oh, bem! O EU SOU, o Deus sempre presente, 
eterno. Não é ontem, não é amanhã; EU SOU, veja. O Deus sempre presente, o Elohim, EU SOU. Depois 
eles pegaram… eles iam matá-Lo ali mesmo.

Eles disseram: “Bem, os nossos pais comeram maná no deserto durante quarenta anos. Deus fez 
chover pão do céu e alimentou-os. Eles foram à igreja e foram bons membros de igreja durante quarenta 
anos. [”A minha mãezinha morreu aqui mesmo nesta igreja“ e tudo o resto]. Os nossos pais comeram 
maná no deserto durante quarenta anos.”

E Jesus disse: “E estão todos mortos. [Mortos significa ”separação eterna.“] Eles estão todos 
mortos. Mas eu vos digo, que eu sou o pão da vida que veio de Deus do céu. Um homem que coma 
deste pão do Espírito, esse tem a vida eterna e não pode perecer. E eu o levantarei no último dia.” Oh, 
irmão, não é Ele maravilhoso?

Não é Ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso?
Não é Jesus o meu Senhor maravilhoso?
Olhos viram, ouvidos ouviram, o que está gravado na Palavra de Deus;
Não é Jesus nosso Senhor maravilhoso?

Está certo? Nós vemos o Seu Espírito de discernimento a passar pelo nosso meio. Nós vemo-Lo a 
operar milagres e sinais e prodígios. Nós ouvimos isso escrito aqui mesmo na Palavra e vemos confirmado 
ali. Oh, bem!
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Olhos viram, ouvidos ouviram, o que está gravado na Palavra de Deus;
Não é Jesus nosso Senhor maravilhoso?

Dentro de mais dois ou três minutos, vai haver um serviço de baptismo na água feito aqui. E aqueles107
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que vão ser baptizados, deixem que as mulheres vão para aqui e os homens para este lado. E agora os 
homens à minha esquerda, aqui deste lado. E as mulheres aqui. Vai haver irmãs ali com roupas prontas. E 
se algum homem ou alguma mulher aqui esta manhã está convencido que crê na Palavra de Deus e crê 
que Deus cumpre a Sua promessa, que se um homem se arrepender completamente de todos os seus 
pecados…

Agora, o sangue ainda não fez nada. Não, é apenas a sua fé em Deus. E Deus está a chamar, a 
fazer “vuuuum, vuuuuum, vuuuum,” a chamá-lo. É o que está a fazer isso agora. “Vuuuum, vuuuum.” “Eu 
nunca fui baptizado.” “Vuuuum, vuuuum.” “Bem, se eu pudesse começar e fazer de forma diferente.” 
“Vuuuum.” É isso mesmo - começar. Depois você faz diferente, depois de dar o primeiro passo, veja. 
Você tem de se voltar, dar o primeiro passo, veja.

Você diz: “Bem, eu nunca vi isso assim.”

Bem, querido irmão, eu quero que me mostre uma Escritura em que algum homem… eu já proponho 
este desafio há trinta e um anos de ministério à volta do mundo, perante bispos e assim por diante, para 
que uma pessoa, uma pessoa, que tenha sido baptizada de outra forma, a não ser no nome de Jesus 
Cristo. E todos os que não foram baptizados no nome de Jesus tiveram de vir e ser baptizados 
novamente no nome.

108

Deus só teve um nome e o Seu nome é Jesus. Esse era o Seu Filho. Ele tomou o nome do Seu Filho. 
Deus… agora, Jesus, o corpo era um homem. Nós sabemos isso. Esse era o Filho de Deus que foi feito 
sombra. Agora nós não cremos no tipo da unidade, as pessoas que dizem que Deus é como o seu dedo. 
Nós cremos que há três atributos de Deus. Três atributos de Deus, em que Deus se manifestou. Mas há 
um Deus, veja. Está certo. Nós não cremos… Nós cremos no… Deixe-me dizer assim, nós cremos que 
Deus viveu em três ofícios. Ele teve um ofício na terra numa certa altura.

(Agora, vocês, mulheres, vão para este lado e vocês, homens, vão para este lado, os que se estão 
a preparar. E eles estão a preparar-se para o serviço de baptismo agora).
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E, agora, Deus teve três ofícios. Um deles foi chamado Paternidade, ou a dispensação do Pai; o 
outro foi chamado a qualidade de Filho; e o outro foi chamado Espírito Santo. Agora, hoje, em que 
dispensação é que o Pai está a operar? [A congregação diz “Espírito Santo.”] Espírito Santo. O que é 
que Ele foi nos dias passados? [“Jesus.”] Jesus. O que é que Ele foi nos dias anteriores a esses? [“Pai.”] 
Mas era apenas um Deus. Está certo? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três, esses três ofícios de 
um Deus. Um Deus.
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Mas agora, Pai não é um nome. Está certo? Quero perguntar-lhe uma coisa. Agora eu quero dar-lhe 
Mateus 28:19, onde Jesus disse: “Ide ensinais todas as nações, baptizando-as no nome [n-o-m-e], 
nome do Pai…”

Agora eu quero ver se você conhece bem a sua Escritura. Diga-me quando eu sair da linha. E Ele 
disse-lhes: “Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for baptizado 
será salvo. Aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crêem. Em meu nome 
expulsarão demónios [É tudo verdade?], falarão novas línguas, pegarão em serpentes.” Agora eu vou ler-
vos, Mateus…
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Agora ouça. Eu peço a qualquer historiador. Agora isto está na fita, por isso vai a todo o mundo. Eu 
peço a qualquer historiador que venha ter comigo e me traga algum texto da Escritura, qualquer texto 
da… não da Escritura, qualquer texto da Escritura ou qualquer história, qualquer verso da história que 
mostre que algum Protestante, alguém, tenha sido baptizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo até 
que a igreja Católica o ordenou no Concílio de Nicéia. Agora isso está nas fitas que vão por todo o 
mundo. Trinta e sete línguas diferentes em que elas são traduzidas. Eu vou pagar o seu bilhete para 
atravessar o oceano. Está certo.

“Pai, Filho e Espírito Santo” é um dogma Católico falso, inventado, e não é um baptismo Cristão. 
Certo. Lutero trouxe-o da igreja Católica, com o catecismo. Wesley adoptou-o e ele continuou. Mas 
este é o dia da manifestação dos filhos de Deus, quando os mistérios que estiveram escondidos desde a 
fundação do mundo vão ser conhecidos. Esta é a hora. Claro.

Lembre-se, nunca houve uma pessoa na Bíblia baptizada no nome do Pai, Filho, Espírito Santo. 
Durante trezentos anos, depois da morte do último apóstolo, ninguém foi baptizado no nome do Pai, 
Filho, Espírito Santo. Eu já li os “Pais Pré-Nicéia” e “O Concílio de Nicéia”. E a partir dali eles organizaram 
aquilo que eles chamam a igreja universal Cristã e fizeram disso uma organização e forçaram as pessoas 
a entrar nisso, que é a igreja Católica. A própria palavra católico significa “universal,” uma igreja Cristã 
universal, mundial, uma igreja para cobrir o mundo com o seu Cristianismo.
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Eles forçaram as pessoas a entrar nisso. Ali adoptaram… tiraram Vénus e colocaram Maria. Tiraram 
Paulo…  Júpiter  e  colocaram  Paulo.  Continua  a  ser  pagão.  Está  certo.  A  igreja  católica  veio  dali  e
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passados quinhentos anos…

Eles têm uma peça agora em exibição em Louisville agora sobre Ben Hur. Eles tiveram os Dez 
Mandamentos há pouco tempo. Gostava que fizessem uma sobre a… se pudessem, dos mil e quinhentos 
anos de Eras das Trevas. Gostava que fizessem isso. Mil e quinhentos anos de perseguição pagã, quando 
forçaram toda a gente e os mataram, assassinaram-nos, ataram-nos. Colocavam um boi sobre uma mão 
e um boi noutra mão, faziam-nos beijar o crucifixo ou um começava a andar nesta direcção e o outro na 
outra direcção. Eu pus a minha mão, lá na Suíça, atrás dos postes onde eles ficavam lá e lhes cortavam 
as línguas e chamavam-lhes bruxos e tudo o resto. Exactamente. Certo!
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E esse mesmo espírito existe hoje. É apenas a lei que o segura. Espere até que tenha a sua 
liberdade. A Bíblia disse isso. Espere até que mostre as suas cores, até que tenha uma hipótese. Você 
pode votar a favor muito em breve, pelo que eu sei, veja. Vai, vai chegar. Não há forma de o evitar. Tem 
de vir. Está certo. Tem de vir. Está a chegar. Assim, quando chegar, observe. Mas, irmão, quer saber 
esta coisa: eu sei em quem tenho crido. Amém. Marchando em frente, veja. É isso.
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Houve o tempo em que o escritor… quando eu disse que o escritor da Bíblia Lamsa [tradução da 
Bíblia em língua Inglesa - Trad.], quando ele olhou e viu aquele sinal antigo de Deus, exactamente, 
exactamente, três pequenos pontos nele, eu disse: “O que é isso?”
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Ele disse: “Isso é Deus em três atributos.”

Eu disse: “Tal como Pai, Filho e Espírito Santo?”

Ele olhou para mim. Ele disse: “Você crê nisso?”

E eu disse: “Sim, senhor.”

Ele disse: “Eu vi esse discernimento no outro dia à noite. Eu pensei que você era um profeta do 
Senhor.” Disse: “Deus abençoe o seu coração.” Colocou o seu braço à minha volta, disse: “Agora eu sei 
que é.” Ele disse: “Este povo Americano nem sequer sabe o que…” Disse: “Eles não sabem nada.” Disse: 
“Eles estão a tentar pegar num livro Oriental e fazer disso um livro Ocidental. Eles nem sequer conhecem 
a Bíblia deles.” Ele disse: “Não há outro nome dado debaixo do céu, nenhum outro nome; porque todos 
foram sempre baptizados… no nome de Jesus Cristo. Não existe tal coisa como três pessoas num Deus.” 
E esse é o Irmão Lamsa, o Dr. Lamsa, o tradutor da Bíblia Lamsa, que é um amigo íntimo de Eisenhower 
[Presidente dos Estados Unidos de 1953 até 1961 - Trad.] e todos os grandes diplomatas do mundo e 
tudo o resto. Colocou os seus braços à minha volta, disse: “Um dia eles vão disparar sobre si por causa 
disso. Mas” - disse - “lembre-se, todas essas pessoas morrem por uma causa.”

Eu gostava de ser como quando o velho Pedro estava sentado na prisão. Havia ali um pequeno 
rapaz e estava muito nervoso. E ele disse: “Oh, que se passa?”
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Disse: “Sabe que vai ser executado?”

Pedro disse: “Sim.”

Ele disse: “Bem, hoje está prestes a morrer.”

Ele disse: “Sim.”

Ele disse: “Bem, não tem medo?”

Ele disse: “Não.”

Ele disse: “Você deve ser um daqueles que eles chamam Cristãos.”

Ele disse: “Sim.”

Disse: “O que aconteceu?”

E ele disse-lhe. Ele sentou-se e contou-lhe a história. E enquanto contava, chegou ali, disse: “E 
podia ter sido libertado esta manhã. Eu podia ter ido e podia ter-me unido a uma das denominações 
deles e continuar a viver, veja. Eu podia ter sido libertado. Mas eu saí pela porta da cidade e vi Alguém a 
chegar, a entrar na cidade. Eu sabia quem Ele era. Eu disse: «Senhor, para onde vais?» Ele disse: «Vou 
voltar para ser crucificado novamente.»” Disse: “Eu voltei para trás.”

Naquela altura eles disseram: “Quem se chama Simão Pedro?”

Disse: “Eis-me aqui.”

Disseram: “Estamos prontos.” Disse: “Eu tenho estado à vossa espera.” Saiu.
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Aquele rapaz tocou-lhe no ombro e disse: “Espere um minuto, Simão; eu também aceito esse Deus! 
E agora não tenho medo; eu quero ser o próximo.” Está certo. Aleluia! Continua…

Está a pingar sangue, sim, está a pingar sangue,
Este Evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue,
O sangue dos discípulos que morreram pela verdade,
Este Evangelho do Espírito Santo está a pingar sangue.
O primeiro a morrer por este plano do Espírito Santo,
Foi João Baptista, mas ele morreu como um homem;
Depois veio o Senhor Jesus, eles crucificaram-No,
Ele pregou que o Espírito iria salvar os homens do pecado.
Houve Pedro e Paulo, e João o divino,
Eles deram as suas vidas para que este Evangelho pudesse brilhar;
Eles misturaram o seu sangue, como os profetas de antigamente,
Para que a verdadeira Palavra de Deus pudesse ser dita honestamente.
Há almas debaixo do altar, a clamar, “Até quando?”
Para o Senhor punir aqueles que fizeram errado;

(Ouça!)

Mas vão haver mais que vão dar o sangue das suas vidas
Por este Evangelho do Espírito Santo e é uma fonte vermelha de sangue.
Está a pingar sangue, sim, está a pingar sangue,
Este Evangelho do Espírito Santo está a pingar… sangue,
O sangue dos discípulos que morreram pela verdade,
Este evangelho do Espírito Santo continua a pingar sangue.

Só uma Escritura antes de sairmos:

…E perguntaram a Pedro e… aos demais: Que faremos para nos salvarmos, varões 
irmãos?

…Disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja baptizado em nome de Jesus 
Cristo, para perdão dos pecados; e recebereis o dom do Espírito Santo.

Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe; 
a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.

Que o Senhor abençoe agora. Enquanto saímos da frente. Podem ver o baptismo enquanto nós …?…


