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1 …a pensar, enquanto o Irmão Neville estava a dar esses avisos. O Irmão Moore
estava a dizer no outro dia, estava a falar do Espírito do Senhor vindo ao edifício. Ele
disse, “Ficou tão real ali que eu até pensei que o rapto tinha chegado.” E disse, “Eu olhei
à volta e vi os outros aqui sentados.” Disse, “Não, ainda não chegou, porque se eles
ainda estão aqui, então eu sei que ainda estou aqui. Assim, por vezes o Espírito do
Senhor faz isso bom para nós.
2 Estamos tão contentes por termos muitos amigos que nós vemos no edifício -
demasiados para tentar mencionar. Eu acabei de reparar, ao chegar à porta, no irmão
Carpenter, o homem que me casou a mim e à minha esposa. O Irmão Carpenter tem
sido uma grande bênção para nós aqui na igreja e tem sido uma bênção para nós pelo
ministério e prega em quase todo o lado. E nós estamos contentes por o ter com, oh,
muitos outros. [Espaço em branco na fita.]
3 Agora há outra questão aqui que me foi dada ontem à noite:

“Irmão Branham, as  cinco virgens néscias  de Mateus 25 são contadas
como o remanescente Gentio? Eu entendo que as cinco virgens néscias foram
salvas, mas têm de passar pelo período da grande tribulação. Está correcto? Se
é  assim,  qual  será  o  destino  final  delas?  Podem  ser  as  ovelhas  que  são
separadas dos bodes em Mateus 25:2?”

Muito bom teólogo, de acordo com o que… eu penso isso também, que elas são o
remanescente. A virgem adormecida é o remanescente (que é falado em Apocalipse) da
semente da mulher, que cumpre os mandamentos de Deus e tem o testemunho de
Jesus Cristo.

Uma mulher pega numa peça de matéria-prima e estende-a. Bem, agora, isso é o
que ela está a cortar o seu... ou, tira o seu modelo, e coloca-o em algum lugar que ela
desejar, da forma em que ela vai cortar isso. E depois, o que lhe sobra é chamado o
remanescente. Mas ela decide cortar a partir de um certo lugar pela sua própria ideia.
Mas o que sobra é chamado o remanescente.

Agora, se reparar, havia cinco virgens néscias e cinco virgens sábias. Todas elas
eram virgens, feitas a partir do mesmo material. Mas, por eleição… Deus escolheu a Sua
noiva por eleição antes da fundação do mundo; colocou os nomes deles no livro da vida
do Cordeiro, morto antes da fundação do mundo. Antes de o mundo sequer começar,
Deus na Sua mente, sendo infinito…

4 E nós por vezes usamos a palavra predestinação, mas as pessoas ficam aí presas
nesta era da igreja em que nós vivemos. Foi certamente uma grande coisa usada nos
dias dos mártires, porque eles certamente criam nisso. Mas afastou-se disso agora, para
as ideias legalistas - o ensinamento legalista na igreja, que veio… Que era uma coisa
boa, porque tudo isso tinha ido para o Calvinismo na Inglaterra,  até que eles nem
tinham mais reavivamentos. E John Wesley veio, pregando a doutrina Arminiana que
equilibrou aquilo. Deus vai sempre equilibrar.

Assim, a virgem néscia foi a que não tinha azeite na sua lâmpada, que eu creio que
foi lançada nas trevas exteriores onde haverá pranto, choro e ranger de dentes. Se
comparar isso, ou as suas notas de rodapé, vai chegar novamente à grande tribulação. E
eu penso que são esses que ficam e passam pela grande tribulação. É uma lição extensa
aí, se tivéssemos tempo para entrar nela. Se você…

5 Agora, lembre-se, eu já disse que o primeiro… Quando você ouve as fitas, estas
coisas são de acordo com a forma como eu creio que estão certas, veja. Agora, se
estiverem erradas, eu não sei que elas estão erradas, e eu só posso dizer aquilo que eu
creio. E eu não pretendo ferir os sentimentos de ninguém. Nós devemos colocá-los de
parte quando entramos aqui. E depois, pegue nas coisas que foram ditas e pesquise e
veja se é realmente as Escrituras ou não.

É a melhor forma de o fazer. Depois, porque num dia como nós estamos a viver
agora, num país onde o grão já foi colhido e colhido e colhido e colhido, por todo o tipo
de coisas,  bem, é difícil  fazer  com que as pessoas entendam, como acontece num
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território virgem. Você diz-lhes, eles crêem. É assim que acontece.

6 Mas agora, um virá com esta ideia e outro virá com esta ideia. E nós temos cerca
de novecentas e tal igrejas denominacionais diferentes e cada uma é contrária (no seu
ensinamento) à outra. E alguém tem de estar errado e alguém tem de estar certo.
Agora a única prova disso, é voltar a trazer à Bíblia, veja. Deixe que a Bíblia…

Agora, muitas vezes, as pessoas colocam a sua própria interpretação. Mas nós
damos o nosso melhor, para não colocar nenhuma interpretação humana nisso. Apenas
lemos como está e dizemos, “É assim.”

E então eu sempre reparei, se vir apenas o que Ele disse, vai fazer com que tudo
encaixe correctamente na Escritura. É quase como montar um puzzle. Você tem de olhar
para o modelo antes de poder unir o puzzle da forma certa. Se não o fizer, eu sempre
disse, você tem um… Na sua cena, você teria uma vaca a comer erva em cima de uma
árvore. Assim não ia parecer correcto.

7 E se nós deixarmos o Espírito Santo… Quem escreveu a Bíblia? O Espírito Santo
moveu-se  sobre  homens  e  escreveram a  Bíblia.  Depois  sem o  Espírito  Santo,  não
importa se você tem muito boa instrução, você nunca vai entender, porque… Até Jesus
deu graças  a  Deus  por  Ele  ter  escondido dos  olhos  dos  sábios  e  dos  entendidos  e
revelaria às criancinhas que estivessem dispostas a aprender. E todos os discípulos eram
mais ou menos iletrados e não tinham instrução a não ser um, que foi Paulo.

E Paulo disse que ele teve de esquecer tudo o que ele já soubera para encontrar
Cristo. Por isso ele disse à igreja de Coríntios, ele não veio com a sabedoria do homem e
grande discurso, porque então a fé deles estaria na sabedoria dos homens. Mas ele veio
a eles no poder e demonstração do Espírito Santo, para que a fé deles repousasse nas
obras do Espírito Santo, de acordo com a Palavra de Deus.

E é aí  que nós estamos a tentar ficar tão próximos agora, porque antes que a
semana termine… ou, quando a semana terminar, vocês vão ver. Foi exactamente o que
aconteceu, esse pequeno fio a vir pela era.

8 (Obrigado por colocarem o quadro um pouco mais alto. Parece melhor).

Agora, oh, gostava que tivéssemos o Inverno inteiro, para que pudéssemos ver
todo o livro de Apocalipse e passar por ele. É um tal… belos ensinamentos aí. Eu lembro-
me - acho que já foi há vinte anos atrás, ou vinte e cinco - quando a igreja ainda era
nova, nós começamos no início do Outono e foi até quase ao Outono seguinte, passando
pelo livro de Apocalipse.

Eu lembro-me de tomar o livro de Jó. Oh, Irmão Wright, eu fiquei tanto tempo
nisso, que finalmente uma mulher escreveu-me e perguntou-me, ela disse,  “Irmão
Branham, nunca mais vai tirar Jó desse monte de cinza?”

Bem, eu estava a tentar mostrar algo, porque ali mesmo foi onde tudo chegou, a
esse lugar - até ao ponto em que… foi aí que o Espírito do Senhor chegou a ele. Quando
a luz começou a brilhar, e os trovões a soar, o Espírito veio sobre o profeta e ele viu a
vinda do Senhor. E eu queria chegar a uma conclusão com isso. Foi por isso que eu o
deixei sobre o monte de cinza por tanto tempo, para que pudéssemos chegar a uma
conclusão.

E eu sei que pode ficar um pouco cansativo, para alguns. Eu fico nervoso também,
quando ouço alguém a andar à volta de alguma coisa. Parece que ele podia avançar e
chegar ao ponto. Mas talvez Deus esteja a guiar essa pessoa por um propósito para isso.

9 Agora de volta a este remanescente, antes de deixarmos a pergunta. Eu espero
estar a entender, isto… eu realmente creio que o remanescente é escolhido por Deus. Eu
creio nisso, que Deus escolheu o remanescente antes da fundação do mundo e tem pela
Sua presciência…

Não é a palavra… agora veja o predestinado, veja, porque é uma palavra perigosa
entre o povo, veja. Mas Deus, antes da fundação do mundo, na Sua grande mente
infinita,  escolheu a  igreja… escolheu Jesus,  escolheu a  igreja,  e  podia  predizer  no
princípio o que seria no final. Se Ele é infinito, não há nada que Ele não soubesse. Ele
conhecia toda a pulga que existiria na terra e quantas vezes iria piscar os olhos. Agora,
isso é apenas como… e quanta banha iriam fazer e quanto todos eles fariam juntos. Isso
é infinito, é infinito. Você apenas… não há forma de o explicar. E Deus, é isso que Ele é,
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o Deus infinito.

10 Assim, se reparar, a Bíblia disse que nos últimos dias o anticristo que viria sobre a
terra…

Agora ouça com atenção! Esse é o único defeito… acho que ele pode encontrar
milhões delas nas minhas; mas no nosso precioso Irmão Billy Graham, no outro dia,
aquele sermão notável que ele pregou no Domingo passado - e eu certamente achei que
foi uma mensagem oportuna - mas ele disse que Satanás até está a enganar o eleito.

Não. A Bíblia disse que ele enganaria o eleito se possível  fora. Mas isso não é
possível, porque Deus escolheu-os desde a fundação do mundo. Vê? O cordeiro… Jesus
Cristo foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Quando Deus até coloca na Sua
mente, quando Ele fala essa Palavra, nunca pode mudar. Nunca pode ser alterada, veja,
porque Ele é infinito e as Suas palavras vão acontecer.

11 Pense, a própria… a terra em que nós estamos nesta noite é a Palavra de Deus
manifestada. O mundo foi  formado por coisas que nem existiam. Ele apenas disse,
“Haja,” e houve. Como é fácil então para Deus curar um corpo enfermo, se Ele consegue
construir uma criação por apenas falar. Veja, a Sua Palavra… Se nós pudéssemos ter fé
ao vermos o que é a Sua Palavra!

Nós estamos tão presos à terra e estamos tão conglomerados nas nossas mentes
que… Oh, eu não sei. Nós tivemos tantas versões diferentes, uma deste e uma daquele.
E levou-nos a um lugar, tudo confuso.

Mas se conseguir soltar tudo, voltar a saber que Ele é Deus e as Suas palavras não
podem falhar como Ele não pode falhar… E se essa Palavra falhar, então Deus falha. E se
Deus falha, Ele não é Deus, veja. E lembre-se, Ele não pode dizer uma coisa aqui e
outra coisa aqui. Ele tem de permanecer com a Sua primeira decisão para ser Deus. Por
isso, nós apenas…

12 E Ele apenas nos pede uma coisa: crer que o que Ele disse é a verdade e Ele vai
fazer  com  que  aconteça.  Oh,  como  é  belo!  Você  esperava  que  algo  espontâneo
acontecesse.  Por  vezes é  apenas necessário  um pouco de fé.  Não vai  produzir  um
milagre, mas se você se firmar nisso, vai fazê-lo ultrapassar isso. Permaneça com isso.

Como  Ele  disse,  “A  semente  de  uma  mostarda,  a  mais  pequena  de  todas  as
sementes…” Mas já reparou? A mostarda não se mistura com nada. Não se consegue
cruzar a mostarda com nada. Não se mistura. E se você tiver fé - só um pouco de fé que
não se mistura com incredulidade, ou com qualquer igreja ou dogmas… Permaneça com
Deus. Permaneça com isso - vai fazê-lo ultrapassar o nevoeiro, vai fazê-lo ultrapassar
isso. Sim! Permaneça com essa fé.
13 Agora, o princípio, quando Deus… A Bíblia disse, em Apocalipse, que o anticristo,
nos últimos dias (Agora veja estas igrejas todas a juntar-se), o anticristo, nos últimos
dias, enganaria todos os que estivessem na terra cujos nomes não estavam escritos no
livro da vida do Cordeiro desde a fundação do mundo. Quando é que o seu nome foi
colocado no livro da vida? Antes de existir um mundo sequer, você foi escolhido para
receber o Espírito Santo nesta era.

Eu junto-me a Eddie Perronet:

Eu ancorei a minha alma no abrigo do descanso,
Para não navegar mais nos mares bravos da dúvida;
A tempestade pode varrer o abismo bravo, tempestuoso,
Mas em Jesus estamos salvos para todo o sempre.

14 Não há nada que nos possa separar. Deus não pode… não pode voltar atrás com a
Sua Palavra. E se Ele é infinito e lhe dá o Espírito Santo aqui, sabendo que Ele o vai
largar aqui, que tipo de negócio é que Ele tem? Se você não está enganado na sua
experiência, se você tem o Espírito Santo…

Mas veja o que a Bíblia disse, Efésios 4:30, “Não entristeçais o Espírito Santo pelo
qual estais selados até…” ao próximo reavivamento? Isso soa bem? Estais selados até ao
dia da redenção. Até quando? Até à redenção.

Você pega num vagão, enche-o na linha.  E quando está perfeitamente cheio…
Agora,  eles  não  podem  deixar  ir  o  vagão  ainda.  O  inspector  tem  de  vir.  E  ele
inspecciona, para ver se está alguma coisa solta que vá abanar. O vagão pode estar… O
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vagão pode estar completamente carregado, mas se tiver lugares soltos, eles têm de
voltar a carregá-lo.

E  é  esse o  problema,  muitos  de nós  não recebem o Espírito  Santo.  Quando o
inspector passa, ele encontra muitos lugares soltos, veja, por isso ele não o vai selar
ainda.

15 Um grande teólogo veio ter comigo no outro dia… ou, não foi no outro dia. Foi há
três ou quatro anos atrás. E ele disse, “Quero perguntar-lhe uma coisa.” Disse, “Abraão
creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça.”

Eu disse, “É verdade. Certo.”

Disse, “O que é que o homem podia fazer a não ser crer?”

Eu disse, “É tudo o que ele podia fazer.”

Ele disse, “Então onde é que você vai chegar com esta coisa do Espírito Santo fora
disso?” Agora, você sabe que ele era um Baptista. E ele disse, “Onde é que você vai com
este  Espírito  Santo?”  Disse,  “Se o  homem crê… No minuto  em que você crê,  você
recebeu o Espírito Santo.”

Eu disse, “Não, não. Agora, você está a fazer uma contradição nas Escrituras. As
Escrituras não se contradizem, veja. Paulo perguntou-lhes, «Recebestes vós já o Espírito
Santo desde que crestes?»”

E ele disse, “Bem…”

Eu disse, “É verdade que Abraão, o pai da fé, deu… Ele tinha a promessa de Deus e
creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Mas Ele deu-lhe o selo da circuncisão
como um sinal de que Ele tinha recebido a sua fé.”

16 Agora, se Ele ainda não o selou com o Espírito Santo, Ele ainda não recebeu Nele a
sua fé.  Você tem alguns lugares soltos,  veja.  Você pode crer,  sim; mas há muitos
lugares soltos. Mas quando você carrega bem todos os lugares soltos, então Ele sela-o
com o Espírito Santo até ao dia da sua redenção. Essa é a confirmação de Deus de que
Ele recebeu a fé que você professou Nele.

Abraão professou a fé e Deus disse, “Eu te darei um sinal agora de que te recebi.”
E Ele deu-lhe um sinal da circuncisão.

Agora, quando você recebe Cristo como Salvador pessoal e crê Nele, pede-Lhe para
limpar a sua vida… E depois, quando Ele volta com o Espírito Santo e lhe dá o sinal do
Espírito Santo, então você está selado até à sua redenção.

17 Este vagão aqui, se estiver solto… Depois de estar tudo armazenado e eles fecham
aquela  porta  e  colocam  um  selo  sobre  isso  e  está  selado  até  ao  seu  destino,  a
companhia de caminhos-de-ferro ia colocá-lo na prisão para o resto da vida se rompesse
esse selo. Eles não podem ser rompidos. Está selado até ao seu destino. Não é para
todas as  pessoas ao longo da linha abrirem e olharem e examinarem e olharem e
tirarem algumas coisas e colocarem outras lá dentro. Não, não!

Esta igreja vai dizer, “Bem, isso é dogma. Isto não serve para nada, não serve para
nada.” Quando Deus lhe dá o Espírito Santo, está encerrado. Você sabe onde está. Você
sabe o que aconteceu. E você está selado até ao dia da sua redenção, o seu destino a
partir desta jornada terrena. Oh, bem! Isso devia fazer com que qualquer pessoa tivesse
fé, cresse em Deus e se levantasse no poder do Espírito Santo.

18 Agora, estas virgens que não receberam o Espírito Santo, lembre-se, a única coisa
que lhes faltava era o azeite nas suas lâmpadas. Está certo? A Bíblia disse que o azeite
simboliza o Espírito Santo. É por isso que nós ungimos os enfermos com azeite, e assim
por diante, porque é um símbolo do Espírito Santo. Agora. E então se o Espírito Santo
não veio sobre elas, elas não o tinham. E então quando Ele veio, eles disseram… Agora,
para as virgens que tinham o azeite, disse…

Veja, elas estavam lá na era da igreja. Houve algumas delas ali que eram boas
pessoas, mas não estavam nesta luz da estrela, o que eu quero dizer é com o pavio
mergulhado no azeite, veja. E estava fora. Tinha-se apagado. Elas tinham-se separado.
Paulo  disse  no  seu  dia,  “Separaram-se  de  nós,  parecendo  não  ter  a  fé,”  veja,  e
afastaram-se deles. “Afastaram-se de nós porque não eram dos nossos.”

Agora, começou lá na era primitiva de Éfeso e vem até este dia hoje, a mesma
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coisa. Cada uma dessas eras, o que aconteceu lá sobrepôs-se até estas eras aqui. Nós
vamos ver isso mais profundamente daqui a pouco.

19 Agora, repare que esta virgem no entanto foi para onde havia pranto e choro e
ranger de dentes.

Deixem-me dizer isto, meus preciosos e amorosos amigos, porque normalmente na
igreja aqui… Quando eu venho aqui, eu chego aqui e tenho um serviço de cura, e oro
pelos enfermos e por todo o país em algum lugar. Mas este é o tempo, de que eu vos
tenho falado há muito tempo, guardem a vossa consciência. Agora queremos chegar e
ser honestos e verdadeiros uns com os outros, porque estamos no último dia.

Agora é aí que vocês, preciosos Nazarenos e Peregrinos de Santidade, falharam na
santificação, vejam. Agora, sabia que Judas Iscariotes viveu até esse mesmo lugar?
Judas cria no Senhor Jesus como Salvador, aceitou-O como Salvador. E ele também
estava santificado. Ele estava santificado, em João 17:17, quando Jesus disse, “Pai,
santifica-os pela verdade. A Tua palavra é a verdade.” E Ele era a Palavra. Muito bem.

Em Mateus 10, foi-lhes dado poder para curar os enfermos, ressuscitar os mortos,
expulsar demónios. E eles foram a todas as partes do país e expulsaram demónios e
voltaram rejubilando e  clamando e  louvando a  Deus.  E  Jesus disse-lhes,  “Não vos
regozijeis porque os demónios se vos sujeitam, mas regozijai porque os vossos nomes
estão no livro da vida.” Está certo? E Judas estava com eles.

Judas  estava  com eles.  Mas  isso  foi  um ano  e  seis  meses  antes  de  Jesus  ser
crucificado.

20 Agora,  então  quando  se  chegou  ao  Pentecostes,  para  que  Judas  recebesse  o
Espírito Santo e assim por diante, ele mostrou as suas cores. Ele negou Jesus e tornou-
se um traidor para Ele.

E foi exactamente aí que esse espírito veio - passou por Lutero, Wesley, trouxe
essa igreja à santificação com a vida virgem. Pura, limpa, santa, boa - as melhores
pessoas que você já conheceu. Mas quando se trata de… quando eles vão falar em
línguas  e  receber  o  Espírito  Santo,  os  Nazarenos,  os  Peregrinos  de  Santidade,  os
Metodistas Livres, eles dizem, “Isso é o diabo.”

E ali mesmo é quando você blasfema do Espírito Santo e fecha-se para sempre,
“Porque todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do homem será perdoado;
mas todo aquele que falar contra o Espírito Santo nunca lhe será perdoado.”

21 Lembre-se, todos os discípulos falaram em línguas. Jesus Cristo morreu na cruz, a
falar em línguas. Assim se não conseguir lidar com eles aqui,  se não conseguir ser
agradável com eles aqui, então e lá? Se estes são demónios, eles também eram então.
Então vê onde isso mostrou a sua cor?

Aí vem essa virgem, limpa como as outras, vidas puras. Vou pegar no Nazareno à
moda antiga, nas igrejas dos Peregrinos de Santidade, que realmente acreditam na
santificação. Não se consegue apontar com um dedo nas suas vidas. Completamente
limpas. Era bom que todos vivêssemos assim. Está certo. Tem de ser.

22 Agora, nós sabemos que temos muitos Pentecostais que são imitadores. É verdade.
Mas enquanto vir um dólar falso, você sabe que isso foi feito a partir de um verdadeiro.
Está certo. E há um verdadeiro Espírito Santo, um verdadeiro que fala em línguas e
mostra sinais e prodígios e tem sido assim desde o Pentecostes. Por isso temos de ter os
imitadores.

Nós temos de ter uma mulher má que não preste, para fazer com que a verdadeira
mulher brilhe. Nós temos de ter noite, trevas obscuras, para mostrar que a luz do sol é
gloriosa. Está certo. Você tem de estar doente para apreciar a boa saúde. É uma lei de
prós e contras; e foi  sempre assim, e sempre será, enquanto existir  tempo. Agora,
assim, foi aí que a igreja se moveu.

23 Agora, não foi Jesus que disse que nos últimos dias (em Mateus 24), que os dois
espíritos estariam tão próximos que enganaria o eleito se possível fora? Vê? Mas aquele
que foi escolhido desde a fundação da terra tem vida eterna. Vida eterna, você não se
pode livrar disso. É eterna como Deus é eterno. Você não pode deixar de existir como
Deus não pode deixar de existir (está certo), porque você faz parte de Deus. Você é um
filho e filha de Deus. A sua vida foi mudada e você faz parte de Deus. Você tem vida
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eterna. Oh, eu amo-O. E você?

24 Agora, alguém me deu um papel aqui, apenas uma pequena pergunta. Não vamos
levar muito tempo agora a respondê-la. E lembre-se, sempre que você coloca uma
pergunta, eu vou dar o meu melhor para a ver se puder. Mas esta era uma pergunta
importante.

“Alguém  queria  saber  se  estava  errado  para  as  mulheres  darem
testemunho ou cantarem, ou darem mensagens em línguas,  interpretar  as
mensagens, ou profetizar na igreja.”

Não, não está errado, enquanto vier em ordem no seu lugar, veja. A igreja está em
ordem e só quando… A verdadeira forma de fazer  isso para aqueles que falam em
línguas e assim, ou as mensagens, é serem dadas antes da mensagem que vem do
púlpito. Nunca durante essa altura, porque o Espírito Santo está a mover-se num lugar
de cada vez, como Paulo falou aí.

Mas as mulheres são dotadas com a profecia e com línguas e interpretações, e tudo
o resto menos pregar. Elas não devem ser pregadoras. É proibido que elas preguem nas
igrejas (está certo), e tomem o lugar, ou ensinem ou qualquer coisa, na igreja. Mas no
que respeita a dons, a mulher tem todos esses… pode ocupar um ou qualquer desses
nove dons espirituais de acordo com I Coríntios 12 e não há impedimento nenhum para
que a sua mensagem venha no seu lugar. Vê?
25 Cada mensagem espera pelo seu tempo. Se houver um que fala em línguas, não há
intérprete, que se cale até que haja intérprete, veja. E estas mensagens são dadas
normalmente antes da reunião. Depois o profeta, ou o pregador - que é um profeta do
Novo Testamento, um pregador - quando ele vem, Deus começa a mover-se por ele,
veja. Depois quando ele termina, depois a mensagem começa, outra… depois antes… É
sempre em ordem, sempre. Mas uma mulher tem direito.
26 A seguir, gostava de levar algum tempo para responder isto, vou ler o cabeçalho:

O INÍCIO DE TRÊS FÉS TRADUZIDAS A PARTIR DE UMA SÓ BÍBLIA

Washington, 15 de Outubro. Estudiosos Católicos, Protestantes e Judeus trabalham
em equipa para iniciar uma nova tradução conjunta das Escrituras que pode provar ser o
cânone da Bíblia há muito esperado.

Mais algumas coisas aqui que eu gostava de estudar um pouco antes de fazer o
anúncio. Por outras palavras, você vê exactamente aquilo que estamos a tentar dizer,
exactamente aquilo que a Escritura diz que vai acontecer nestes dias, que estas coisas
vão  juntar-se  e  formar  uma  imagem  à  besta.  Exactamente.  Eles  têm  tentado  e
trabalhado nisso e agora têm a melhor oportunidade de sempre para apresentar isso,
porque está mesmo nas mãos deles. E é por isso que estou a trazer estas mensagens
proféticas, porque penso que é oportuno.

27 E se houver alguém que possa voltar todas as noites, nós vamos tentar começar
cedo e sair cedo. E se eu não terminar o tema, então vou anunciar para o dia seguinte
de manhã. Se nós não passarmos o 19, do versículo 9 até ao 20 esta noite, vamos
começar de manhã às dez horas. Nós vamos dizer no final do serviço, como estamos.

Depois amanhã à noite, sobre a igreja de Éfeso, começando, passando pelas sete
noites:  Éfeso,  a  era da igreja de Éfeso;  e Esmirna e Pérgamo e Tiatira  e Sardes e
Filadélfia e Laodicéia no próximo Domingo.

28 E sabendo que estas grandes jóias estão colocadas no caminho, é muito difícil para
mim não lhes tocar até ao tempo. Ao vê-las ali e sentindo o Espírito a alimentar no meio
do povo, faz-me querer saltar rapidamente e dizer alguma coisa acerca delas. Mas eu
tenho apenas de me afastar e colocá-las na era e no tempo delas.

Assim se você não consegue vir  à noite, tenha a certeza que recebe a fita, ou
alguma forma em que possa ter isso, porque eu quero que isso vá a toda a parte. E eu
fiz isto porque eu sinto-me guiado pelo Espírito Santo a fazer isso. É a única razão por
que o estou a fazer. E se eu não achasse que ia ajudar a igreja…

E neste dia, lembre-se, a hora vai chegar em breve onde nós não vamos poder ter
estas reuniões e você tem de as fazer agora enquanto temos tempo para as fazer. Veja,
nós não sabemos em que altura eles vão parar isto, agora.
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29 E assim haverá uma união entre as igrejas e elas vão unir-se, vão formar a cabeça
da confederação das igrejas, já que você tem agora um grande edifício das Nações
Unidas  e  toda  a  denominação  está  lá.  E  você  vai  ter  de  pertencer  a  uma  destas
denominações ou vai ser expulso. E é nesse tempo que nós temos de mostrar as nossas
cores e ter a certeza que sabemos - não é adivinhar, mas saber o “assim diz o Senhor”
acerca de onde você está colocado.

A pequena igreja tem sempre estado na minoria. É um grupo pequenino, um fio
pequeno como uma fita vermelha que passa pela Bíblia. Mas é sempre a igreja. E nós
queremos ter isso em mente.

30 Agora só um pequeno comentário antes de lermos novamente. Esta manhã nós
vimos a suprema deidade da revelação de Jesus Cristo, que… Deus revelou-O a nós
nesta manhã como a suprema deidade, o grande EU SOU. Não eu fui ou eu serei; EU
SOU, sempre. E nós vimos neste primeiro capítulo de Apocalipse, da revelação…

É a revelação de quê? De Jesus Cristo. Qual é a primeira coisa em que Ele Se
revela aqui? O Deus do céu. Não um deus trino, mas um único Deus. Um Deus. E Ele
revela-Se dessa forma no início da revelação e fala quatro vezes no primeiro capítulo,
para que não haja um engano.

A primeira coisa que você tem de saber, é que Ele não é um profeta. Ele não é um
deus amador. Ele não é um deus secundário. Ele é Deus! Ele é Deus. E assim por isso a
revelação surgiu e nós ainda continuamos com isso esta noite, enquanto nós vemos a
Sua séptupla característica do Seu ser.

31 E, oh, que Deus nos possa ajudar enquanto ensinamos estas palavras. Eu estudei
do ponto de vista histórico. Mas espere até eu chegar ao púlpito aqui para a inspiração,
porque eu sinto que estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. E o seu
espírito, a sua parte, a língua de fogo (o Espírito Santo) que em si vem para outro e
outro e outro, isso incendeia o grande corpo de Deus e coloca-o em fogo. E é aí que… as
revelações.
32 Agora, o que nós estamos a falar, esta pergunta foi-me colocada, “Será que as
mulheres…?” e assim por diante, isso foi exactamente o que lançou a igreja no caos no
princípio. Eles tiraram toda a solenidade da audiência e colocaram-na no púlpito. Mas
Deus é o Deus da audiência. Ele opera em todo o ser humano. Ele vive em cada coração
em que Ele pode entrar. Ele encontra essas pessoas com dons e opera através delas.

Agora, se o diabo não os conseguir apanhar nalguma coisa, então ele vem e faz um
grande  ajuntamento  de  nada  e  faz  com que  as  pessoas  fujam.  Como Paulo  disse,
“Quando vos ajuntardes, se todos falarem em línguas, e vierem os indoutos, não vão
dizer que estais loucos? Tolos? Alguém a falar em línguas e isto e isto fora de ordem e
tudo o resto, isso não vai funcionar. Mas,” disse ele, “então se alguém profetizar e
revelar o segredo do coração, então eles vão dizer que verdadeiramente Deus está
convosco.”

Mas se alguém falar em línguas por uma revelação e der a interpretação disso -
algo para edificar a igreja - então a igreja inteira é edificada por isso; algo que vai falar
e Deus a falar em línguas que nós não sabemos e vai dar a um e interpreta por outro; e
diz uma certa coisa, que acontece exactamente da forma que foi dito. Então aí vocês
têm o Espírito do Senhor no meio de vós. E, oh, vamos lutar por isso, amigos. Vamos
manter essa chama acesa.
33 Agora, antes de abrirmos este grande cânone da Escritura, pergunto-me se seria
pedir muito se apenas nos levantássemos e mudássemos a nossa postura por alguns
minutos enquanto oramos.

O Deus Todo-poderoso que voltou a trazer ao Senhor Jesus de entre os mortos, e O
tem apresentado a nós, passados mil e novecentos anos, como o Deus infalível do céu,
nós Te agradecemos por isto e pela Sua presença connosco dia a dia no nosso caminho
diário. E estamos muito felizes por saber que nesta hora de confusão em que o mundo
não sabe o que fazer… Eles abrem buracos no chão e estão a fortificar-se com cimento.
Mas, ó Deus, eles não se podem esconder da ira de Deus.

Só  há  um,  um  remédio,  Senhor,  e  estamos  tão  contentes  por  o  aceitarmos:
“Quando eu vir o sangue, passarei sobre vós.” Oh, como estamos contentes por essa
protecção absoluta e suficiente esta noite do sangue do Cordeiro de Deus, o sumo-
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sacerdote, em pé na glória esta noite fazendo intercessões sobre a nossa confissão.
Estamos tão contentes por O termos connosco esta noite, o grande orador, o grande
Espírito Santo, o grande dador da unção, o grande dador da vida.

E agora, Senhor Deus, enquanto eu chamei estas pessoas a reunir-se aqui debaixo
deste telhado esta noite e nós reunimo-nos aqui como uma igreja, ou como uma porção
dela,  nós  reunimo-nos  não  no  nome deste  Tabernáculo,  ou  no  nome de  qualquer
indivíduo, mas no nome de Jesus Cristo. Permite que o Espírito que dominou o Seu
corpo e a Sua mente e O controlou, venha a nós esta noite e interprete a Palavra e
pregue a Palavra;  e  a  dê aos nossos corações famintos enquanto esperamos Nele,
porque pedimos em Seu nome e para a Sua glória. Amém. Podem sentar.

34 Agora para vocês que têm as vossas Bíblias, abram no capítulo 1 de Apocalipse
começando no versículo 9. Os vossos lápis e papéis… e eu vou tentar dar-vos pequenas
datas e assim por diante, enquanto avanço.

Agora, na verdade isto é… Esta manhã foi mais do género de sermão, colocando a
fundação sobre a deidade da revelação, Deus a ser revelado em Cristo. Quantos crêem
nisso? Deus foi revelado em Cristo, Jeová revelado em Cristo. Agora onde está Deus
para ser  revelado? Na Sua igreja,  com o Seu povo,  em nós.  O mesmo Espírito,  as
mesmas obras, a mesma manifestação, o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma
longanimidade, bondade, paciência, paz, misericórdias - tudo o que estava em Cristo
está na igreja.

Lembre-se,  mantenha isto  em mente:  tudo o que Deus era,  Ele  derramou em
Cristo. Ele era a plenitude da Divindade corporalmente. E tudo o que Cristo era, Ele
derramou na igreja. Deus sobre nós, Deus connosco, Deus em nós - a propriedade trina
de Deus, Deus manifestado de três formas diferentes: Pai, Filho, Espírito Santo.

35 A revelação mostra que Ele não é três deuses; nem está cortado em três bocados.
Mas Ele é um Deus, esse era Deus nos dias da paternidade; Ele era Deus nos dias do
filho; Ele é Deus nos dias da dispensação do Espírito Santo. O mesmo Deus. Não são
três diferentes, não são três pessoas, não são três personalidades; Ele é uma pessoa,
uma personalidade.

Você não pode ser uma personalidade sem ser uma pessoa. Alguém diz, “Ele não é
três pessoas, mas Ele tem três personalidades.” Não se pode dividir isso, porque se Ele
tem uma personalidade,  Ele  é  uma pessoa.  Tem de ser  uma pessoa para  ter  uma
personalidade. Assim Ele é uma pessoa, uma personalidade; o mesmo ontem, hoje e
eternamente; Alfa, Ómega; Aquele que era, que é e que há-de vir. Oh, Ele é tudo. Eu
gosto muito disso.
36 Veja a Sua natureza, a Sua vida, as Suas obras. Deviam ser manifestadas aqui
mesmo no Seu Tabernáculo, como foi no dia Dele. Não estou a dizer isto para criticar,
Deus sabe - não é só aqui, mas por todo o mundo. Estou contente por isso. Então nós
sabemos onde estamos porque temos esse mesmo Espírito em nós, movendo-se em nós
e mostrando que Ele está aqui.

Não somos nós, é Ele. Nós não podemos fazer essas coisas. É Deus. Para além
disso, no mundo científico Ele permitiu que a Sua fotografia fosse tirada. Connosco, em
nós, à nossa volta, sobre nós, por nós, operando dentro e fora de nós. Oh, como é
maravilhoso!

Eles costumavam cantar uma canção:

EU SOU o que falou com Moisés na sarça ardente,
EU SOU o Deus de Abraão, a brilhante estrela da manhã.
EU SOU a rosa de Saron; oh, de onde dizeis que eu venho?
Conheceis o meu Pai, ou podeis dizer o nome dele?
Oh, quem dizeis que eu sou, ou de onde dizeis que eu venho?
Conheceis o meu Pai, ou podeis dizer o nome dele?
Eu sou o Alfa, o Ómega, o princípio desde o fim.
EU SOU toda a criação, e Jesus é o nome.

37 Oh, como é maravilhosa, a revelação! Agora, lembre-se, você não pode chegar com
isso aos teólogos. Não vem por aí. Apenas vem como uma revelação. O baptismo na
água usando o nome de Jesus Cristo só pode ser dado como revelação. Jesus e Deus
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sendo a mesma pessoa só pode vir como revelação. A Bíblia inteira está edificada sobre
revelação. A igreja inteira está edificada sobre revelação. Mateus 17 diz, “Pois eu vos
digo que sobre esta rocha [a revelação espiritual] edificarei a minha igreja, e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela.”

Nós desafiamos a qualquer um que nos mostre em algum lugar, na história ou na
Escritura, onde alguma pessoa tenha sido baptizada no nome do Pai, Filho, Espírito
Santo, fora da igreja Católica até ao dia de Martinho Lutero. Depois a igreja Protestante,
foi…

38 E todo o mal… Ouça, enquanto entramos nas eras da igreja. Todo o mal que existiu
nessa primeira igreja, sobrepôs-se na seguinte, continuou até que finalmente terminou
na completa apostasia nos últimos dias. Todo o mal continua a sobrepor-se em cada
igreja, até o pequeno ismo que começou como… Em Génesis, a vinha começou a crescer
e abriu caminho pela igreja e surgiu nos últimos dias. Não admira que a Bíblia diga que
bem-aventurados  são  aqueles  que  escaparem naquele  dia.  Sim,  senhor,  que  vão
escapar destas coisas.

39 Agora peça a Deus para… enquanto estamos a falar sobre Apocalipse, peça-Lhe
para lhe dar uma revelação sobre isto, porque só pode ser conhecido pela revelação. E
você  só  pode  ser  salvo  pela  revelação.  Você  tem  um  conhecimento  disso
intelectualmente, mas não pode ser salvo até que lhe seja revelado. Ninguém pode
chamar a Jesus o Cristo, a não ser pelo Espírito Santo. É o que a Bíblia diz. Ninguém
pode dizer que Jesus é o Cristo até que tenha recebido o Espírito Santo.

Ele pode dizer, “O pastor diz isso. A Bíblia diz isso.” É verdade. “A igreja diz isso.” É
verdade. Mas você mesmo não sabe até que o Espírito Santo lhe tenha revelado e até
que Ele venha a si. “Ninguém pode chamar a Jesus o Cristo, a não ser pelo Espírito
Santo.” Não é por conhecimento, não por intelectualidade.

40 Como é que eles vão fazer uma Bíblia que… tentam espremê-la, fazer com que
encaixe a Judeus, a Católicos e a Protestantes, quando eles são tão opostos como o dia
é para a noite? Pensava que os Judeus não caíam nessa. Acho que talvez seja a hora
para que isso chegue, onde tudo tem de entrar nesta grande apostasia. Assim, em todas
as coisas apenas…

Lembre-se, nós não podemos parar isso. Mas a única coisa que podemos fazer é
lançar a luz ali, talvez dar-se como mártir e afastar-se. Assim essa é a única forma de o
podermos fazer, mas muitos vão ter de fazer isso. E assim é dessa forma que a Bíblia
está estabelecida e as coisas a que nós chegamos. Se eu não tiver cuidado vou entrar
nisso.

41 Agora, a primeira coisa no livro de Apocalipse, começa a dizer que é a revelação de
Jesus Cristo, quem Ele é. Agora Jesus Cristo é o Deus Todo-poderoso. Nós sabemos
isso. Quantos crêem nisso? Digam, “Amém.” Ele é o Deus Todo-poderoso e Ele tem um
nome. Esse nome é o único nome dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos,
Jesus Cristo.

Por que é que eles têm medo disso na piscina é o que eu não consigo imaginar,
veja. É porque aquele espírito infiltrou-se lá na era de Esmirna e entrou nessa grande
era de trevas e fez disso uma doutrina e veio com ela até estes últimos dias. Agora, veja
a história e a Bíblia enquanto passamos por isso esta semana, como mostram essas
coisas.

42 Agora a seguir, foi dado por Cristo a João, através de um anjo, para ser dado às
suas quê? Igrejas - para revelar às suas igrejas. E as sete estrelas na Sua mão eram os
sete mensageiros das sete igrejas. E todo o homem que vai ter a mensagem vai ter isso,
a mesma mensagem verdadeira que começou no princípio.

Amanhã quando nós chegarmos a esses lugares profundos ali, para ver como Deus
fez mover estas coisas, é maravilhoso. Vai fazer com que clame. Eu lia e depois andava
um pouco e chorava e voltava e sentava-me outra vez e depois andava mais um pouco.
Eu estava tão feliz, sabendo que… Como é que Deus seria tão maravilhoso para nós que
nos permitia ver essa coisa na hora em que estamos a viver?

Ora, é como Jesus disse que um homem vendeu tudo o que tinha para comprar um
certo  diamante.  Você vende o  mundo,  as  coisas  do mundo e  tudo o  resto  que lhe
pertence, para ter isto. Está certo. Coloca toda a sua âncora nisso. É a âncora da alma
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para ver a Sua revelação da Sua Palava.

43 Agora, quem ler é abençoado. Está certo? E nós dissemos esta manhã que se você
não conseguir  ler,  quem ouvir  é  abençoado.  Agora,  começa com uma bênção para
aqueles  que se  vão sentar  e  ouvir  a  ser  lido  e  é  uma maldição sobre  aqueles  que
tentarem acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa disso.

Então se a Bíblia claramente revela que Jesus era o Deus Todo-poderoso, então ai
daquele que vai tirar daí. Sim. É uma revelação. Todo aquele que acrescentar alguma
coisa… É um cânone completo da revelação. É o último livro de Deus, são as Suas
últimas palavras. E qualquer revelação que surja contrária a isso, vem de uma falsa
profecia. Não é Deus, porque isto é a verdade.

E, lembre-se, este é o único livro na Bíblia que Cristo mesmo subscreveu. Pense
nisso! O único livro que é a Sua revelação - o único livro em que Ele coloca o Seu selo e
as  Suas  bênçãos  e  as  Suas  maldições  -  bênçãos  para  aqueles  que  vão  receber,
maldições para aqueles que não vão receber.

44 Agora. Agora nós chegamos à Ilha de Patmos, agora, para começar, no versículo 9.
Em primeiro lugar, nós queremos dizer que é… O título disto é “A Visão de Patmos.”
Aconteceu depois  de Cristo,  entre 95 e 96 d.C.  O lugar  foi  a  Ilha de Patmos.  Está
localizada a quarenta e oito quilómetros da costa da Ásia Menor, a oeste, na direcção da
igreja de Éfeso, no Mar Egeu na fronteira com o Mediterrâneo. É nessa posição que ela
está.

Pense! Agora, uma pequena ilha a quarenta e oito quilómetros da costa da Ásia
Menor no Mar Egeu, na direcção da igreja de Filadél… ou da igreja de Éfeso, onde foi
dada a primeira mensagem, onde João era pastor na altura. Por outras palavras, ele
olhava para o oriente e estava a ver a sua igreja, de onde ele estava. E a primeira
mensagem foi para a sua igreja, que representava uma era da igreja. Muito bem. A
visão foi dada a S. João o divino, que era o pastor da igreja em Éfeso naquela altura.
45 Em que condição então estava esta ilha? Onde é que estava e em que condição
estava? Muito bem. É conhecida na história por ser uma ilha rochosa cheia de serpentes,
escorpiões, lagartos e assim por diante. Tem quarenta e oito quilómetros de perímetro e
está cheia de rochas. Era usada, nos dias de João, como Alcatraz [ilha ao largo da
Califórnia, usada como prisão de alta segurança até 1963 - Trad.], um lugar onde os
imperadores Romanos… onde o império enviava criminosos para o exílio,  os piores
criminosos, que não conseguiam manter presos e assim por diante. Colocavam-nos ali
naquela ilha para morrer - deixavam-nos ficar ali até que morriam.

Pergunta: por que razão João estava ali - um homem santo, um homem justo, um
homem de boa reputação, bom carácter, nunca em dúvida. Por que é que este homem
estava ali? A Bíblia disse, “Pela Palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo.”

46 Agora  temos  a  história.  A  Ilha  de  Patmos,  no  Mar  Egeu,  a  quarenta  e  oito
quilómetros da costa, com aproximadamente quarenta e oito quilómetros de perímetro,
rochosa, cheia de lagartos e escorpiões e assim por diante e usada como prisão como
Alcatraz. Eles colocam um prisioneiro que não conseguem manter na prisão aqui, um
criminoso assim tão horrível, colocam-no em Alcatraz.

E agora eles colocaram este santo João, o divino, o último dos discípulos, e o único
que morreu de uma morte natural. João, antes de ir para a ilha, foi acusado de ser um
bruxo e foi fervido num barril de azeite durante vinte e quatro horas, sem sequer uma
queimadura. Não se consegue ferver o Espírito Santo numa pessoa. É fogo. Ferveram-no
durante  vinte  e  quatro  horas  num barril  de  azeite,  sem lhe  fazer  mal  nenhum.  E
disseram… a razão que os Romanos deram foi  que ele era um bruxo e enfeitiçou o
azeite. As coisas que a mente carnal consegue pensar!

47 Agora, veja, quando eles nos chamam leitores da mente e adivinhos e Belzebus, vê
de onde vem esse espírito? Mas vê de onde vem o verdadeiro Espírito? É a era da igreja,
veja. Vinte e quatro horas, ferveram-no em azeite a ferver e nunca lhe tocou. Oh, como
Deus o capacitou com o Seu Espírito Santo. A sua obra ainda não estava terminada.

Eles colocaram-no na ilha durante dois anos. E enquanto Deus o teve ali, só com
Ele, escreveu o livro de Apocalipse enquanto o anjo do Senhor o revelou a ele. E depois
assim que aquilo terminou, ele voltou para a sua terra e foi pastor da igreja em Éfeso e
morreu e foi sepultado em Éfeso. João, o divino.
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48 Oh, que base agora! Muito bem. A igreja então com João, ou, debaixo de grande
perseguição, João escreveu o versículo 9:

Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na tribulação, e no
reino,  e  paciência  de  Jesus  Cristo,  estava na ilha  chamada Patmos,  por
causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo.

Por outras palavras, ele tomou a Palavra de Deus e estava a provar que era a
Palavra de Deus e Cristo veio por ele e testificou que ele estava certo. Aí tem. A Palavra
de Deus a ser manifestada nele, provando que Ele era o servo de Deus.

Então eles não conseguiram negar isso, por isso tiveram de lhes dizer que ele era
um bruxo. “Ele enfeitiçou o azeite e não o feriu; e ele enfeitiçou o povo e eles não foram
curados; e ele era um adivinho que não podia… Um tipo de pessoa má, um maligno…
um espírito mau.” E foi por isso que eles o colocaram ali, pensavam que era perigoso ele
estar no meio da sociedade.

Mas ele estava apenas a cumprir a vontade de Deus e Deus tinha um propósito em
toda aquela condição.

49 Ele não o pôde usar - e todas as perseguições e assim - porque os santos vinham,
“Oh, Irmão João, o que vamos fazer com isto? E o que vamos fazer?” João era um
profeta. Nós sabemos isso. E assim eles estavam a colocar estas questões.

Assim Deus fez com que o Império Romano pegasse nele e o colocasse ali na ilha. E
Ele disse, “Agora, anda, João. Eu quero mostrar-te algo que vai acontecer.” O último dos
apóstolos. Não havia mais ninguém para escrever senão João. Assim eles enviaram-no
para a Ilha de Patmos de 95 até 96 d.C. e ele escreveu. E ele disse, “…eu sou vosso
irmão, e companheiro na tribulação…”

Agora, ele não falou da grande tribulação. Essa não foi a grande tribulação e não
vem à igreja. A grande tribulação vem para os Judeus, não para a igreja. Assim não foi
a tribulação… a grande tribulação.

50 Agora o versículo 10:

Eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim… uma voz…
de trombeta,

“Eu estava em Espírito no dia do Senhor…” Agora, você não pode fazer nada até
que entre no Espírito. Deus não o pode usar. Todos os seus esforços são em vão até que
primeiro o faça no Espírito. “Se eu cantar, vou cantar no Espírito. Se eu orar,” disse
Paulo, “vou orar no Espírito.” E então se me vier alguma coisa que seja boa, tem de me
ser revelada pelo Espírito e confirmada pela Palavra, manifestada pelos resultados que
produz.
51 Agora como, por outras palavras, se eu dissesse, “Jesus Cristo prometeu na Sua
Palavra que se eu me arrependesse, e fosse baptizado no nome de Jesus Cristo, então
receberei o dom do Espírito Santo,” a primeira coisa que tenho de fazer é arrepender-
me. Foi-me revelado que é verdade. Então é ser baptizado no nome de Jesus Cristo.
Então o resultado é que eu vou receber o Espírito Santo.

Se eu estou doente e Ele me prometeu que se eu cresse e pedisse aos anciãos da
igreja que me ungissem com azeite e orassem sobre mim, a oração da fé salvará o
doente. “Senhor, eu creio. Eu sigo as Tuas instruções.” O Irmão Neville ora sobre mim,
unge-me com azeite, isso está resolvido. Continuo. É só isso. Está terminado.

52 Oh, você diz que não se sente diferente, no entanto. Jesus não nasceu quando
Deus O matou antes da fundação do mundo, quando Ele era o Cordeiro de Deus morto
antes da fundação do mundo. Mas na própria mente de Deus, Ele já estava morto. Nem
eu estava aqui. Nem você estava. Mas no livro de Deus, se os nossos nomes estavam lá,
foram colocados antes da fundação do mundo.

Quando Deus diz alguma coisa, tem de acontecer. Assim quando você cumpre os
requisitos de Deus, lembre-se, Deus vai manifestar-se e vai cuidar do resto. Continue
como uma obra terminada.

Oh, não é maravilhoso? Oh, bem, pense! Diga apenas a Deus… Deus disse, “Faz
isto e eu vou fazer isto.” Bem, se eu fizer isto, Ele tem de fazer aquilo.

53 Agora, o diabo vai dizer, “Vês, Ele demora.”
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Isso não faz diferença nenhuma. Daniel orou uma vez e foi vinte e um dias antes
de o anjo chegar até ele. Mas ele não ficou desanimado. Ele sabia que Ele viria. Assim
ele esperou apenas até que Ele chegou ali. É essa a ideia. Oh, é aí que você recebe a fé.
Agora nós temos de sair  disso. Nós teríamos um serviço de cura rapidamente, não
teríamos? Está certo. Sim, uma fé.

Mas nós queremos um serviço de cura na alma, para curar o interior, porque é isso
que  vai  durar.  Você  recebe  a  vida  eterna.  A  vida  eterna  não  se  desvanece  nem
envelhece. Permanece, da mesma forma.

54 Agora, ele entrou no Espírito antes que alguma coisa acontecesse. A primeira coisa
que ele fez… Ele estava na ilha chamada Patmos, todas estas coisas que ele fez, e ele
disse, “Ouvi uma voz,” e tudo isto. Mas antes que alguma coisa acontecesse, ele estava
no Espírito. E se reparar que na sua Bíblia, tem um grande Espírito com letra maiúscula,
o Espírito Santo. Amém! Ele entrou no Espírito. Oh, eu acho que isso é maravilhoso.

“Eu estava no Espírito no dia do Senhor…” Em que dia? No dia do Senhor. Agora,
há uma grande discussão. Vamos acalmar isso, só por um minuto.

Agora, como dissemos esta manhã, alguns disseram que a revelação de S. Mateus
17 foi Pedro. A igreja Católica disse que Ele edificou a Sua igreja sobre Pedro. Ele foi o
primeiro papa. Como é que ele pode ter sido um papa e ser casado, veja? E disseram
que Pedro foi para Roma e foi lá sepultado. Digam-me um lugar, na história ou em
qualquer outro lugar, onde Pedro tenha ido a Roma. Paulo foi, mas Pedro não. Muito
bem.
55 Assim vemos que todos estes ismos e assim, apenas se infiltraram, veja. Mas… e as
pessoas hoje são… Onde quer que vá,  uma grande igreja tem um certo prego que
esteve na Sua mão. Você sabe quantos pregos é que eles têm, pregos autênticos, hoje?
Dezanove. Eles têm ossos, têm bocados de túnicas, e tocam e manuseiam. E nós não
temos essas coisas. Nós não precisamos disso.

Cristo está vivo! Ele está em nós; não é um prego, ou uma parte da cruz, ou um
bocado de osso, ou algo assim. Ele é o Deus vivo, vivo em nós agora, a manifestar-Se.
Nós só temos um artigo como memorial. É a ceia do Senhor, a comemoração da Sua
morte. Mas no que respeita a Cristo, Ele está connosco e em nós. E é isso que nós
queremos mostrar - a glória do Espírito Santo ao mundo. Mostrar até que as luzes se
apaguem. Muito bem.
56 Agora, assim, veja, nós tomamos esse outro lado da Estrada. Você sabe que eu
sempre tentei ser isto e o Senhor sempre me revelou isso. Há um extremo e outro
extremo. Mas mesmo no meio da estrada está a verdade. Já reparou em Isaías, onde
Ele  disse  que  haveria  um  alto  caminho?  Isaías  35?  E  lembra-se  como  os  nossos
preciosos irmãos Nazarenos costumavam cantar aquela canção,  você sabe,  “O alto
caminho da santidade, o alto caminho da santidade?”

Agora se ler correctamente a sua Bíblia, lá não diz “o alto caminho da santidade.”
Diz ali que haverá um alto caminho e um caminho e será chamado, não o alto caminho
da santidade, mas o caminho da santidade. “E” é uma conjunção que termina a sua
frase, veja. “Haverá um alto caminho e um caminho, e será chamado o caminho da
santidade.” Não é um alto caminho de santidade.

Veja, uma estrada é construída, um caminho… Uma boa estrada é construída… a
parte mais alta está no centro, porque permite que todo o lixo seja levado para ambos
os lados. É isso. Quando um homem vem realmente a Cristo, ele tem os seus olhos
centrados em Cristo. Se ele for um pouco emocional, ele vai ser um fanático. Se ele for
um pouco frio, ele vai para este lado e vai ser um pepino daquele lado, veja, intelectual.
Mas a coisa principal está mesmo no meio da estrada, com Espírito suficiente em si para
o manter quente e a andar (Amém!) e sabendo o suficiente para se manter debaixo da
obediência para com o Espírito e mover-se como o Espírito se move. Não é até - ou não
é depois - apenas como o Espírito se move.

57 A igreja Católica disse que a revelação era Pedro. A igreja Protestante disse que era
Cristo. Mas a Bíblia ensina que foi a revelação que Ele deu… Deus deu-lhe acerca de
Cristo. “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.”

…Bem-aventurado és tu, Simão… filho de Jonas: …carne e sangue não to revelaram
[nenhum homem (seminário, ou mosteiro, nada) te ensinou isto], mas o meu Pai que
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está no céu to revelou.

E… tu és Pedro, …sobre esta pedra edificarei a minha igreja; e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela.

58 Agora nós chegamos a outro lugar aqui onde eles têm duas ideias diferentes. Agora
eu posso estar errado. Se estiver, que Deus me perdoe. Mas eu vou discordar com os
Adventistas do Sétimo Dia que dizem que ele esteve no sétimo dia, no dia do Senhor. Os
irmãos Adventistas do Sétimo Dia e muitos deles, afirmam que foi o dia de Sábado que
ele chamou o dia do Senhor.

A igreja Cristã chama-lhe o dia do Senhor, o Domingo, o primeiro dia. E nós vemos
muitas vezes que a igreja Cristã ainda hoje, o povo Protestante, se refere a isso como o
dia do Senhor, o Domingo. Isso não está na Escritura.

O Domingo era o primeiro dia da semana na Bíblia, não era o dia do Senhor. E nem
era o sétimo dia, o Sábado. Seria impossível ser um desses dias, porque levou a João
dois anos para escrever o Apocalipse - que… eles eram, haveria muitos desses sétimos
dias e primeiros dias, que passaram.

59 A Bíblia… o Apocalipse, foi escrito de 95 a 96 d.C. - dois anos. Foi o dia do Senhor.
O dia do Senhor é exactamente aquilo que dizia e foi isso. João foi levado no Espírito até
ao dia do Senhor. Este é o dia do homem. Mas o dia do Senhor virá. Ao longo das
Escrituras… Nós vamos ver que ele esteve no dia do Senhor - foi arrebatado no Espírito
e foi levado até ao dia do Senhor. Amém. Está certo. Veja, ele estava no dia do Senhor.
A  Bíblia  fala  do  dia  do  Senhor.  Nós  vamos  chegar  a  isso  daqui  a  pouco,  a  muitas
Escrituras.

60 A primeira coisa, o dia de Sábado, como nós falamos sobre isso, o dia de Sábado
não  é  manter  um certo  dia.  Nós  não  temos  nenhum mandamento  para  guardar  o
Sábado. Nós não temos nenhum mandamento para guardar o primeiro dia como Sábado
no Novo Testamento.

A Bíblia disse em Hebreus, no capítulo 4, se Jesus lhes tivesse dado descanso, “não
teria  então falado de outro dia?”  Está certo.  Mas ainda resta um descanso,  ou um
Sábado - guardado, para o povo de Deus. Porque aquele que creu ter entrado no seu
descanso, terminou as suas obras como Deus das Suas.

Veja. Oh, glória ao Senhor! Continuo a sentir-me tão bem, que falo muito depressa.

61 Repare. No dia de Sábado… Deus fez a terra em seis dias e ao sétimo dia Ele entrou
num descanso e nunca mais voltou a construir mais mundos. Depois Ele deu-o ao povo
como um memorial,  porque… Você não o pode guardar agora, porque quando você
guarda o Sábado aqui, do outro lado do mundo já é Domingo, veja. Assim isso mostrou
que era para um povo, por um espaço de tempo - para Israel.

Mas então, ainda resta um Sábado - guardado para o povo de Deus.

Porque nós, os que… temos crido, entramos no repouso, tal [estou a ler
em Hebreus, no capítulo 4]… embora as suas obras estivessem acabadas
desde a fundação do mundo.

Porque, em certo lugar… disse assim… do dia sétimo…

E, outra vez, determinou um certo dia, dizendo por David… [vocês que
estão a anotar, Hebreus 4]

Determina outra vez um certo dia, Hoje, dizendo por Davi, muito tempo
depois, como foi ouvido, quando… ou dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não
endureçais os vossos corações.

Porque, se Jesus lhes houvesse dado repouso (dia)… não falaria depois de
outro dia.

Portanto resta ainda… um repouso [ou um Sábado - para guardar].

62 A  palavra  “Descanso,”  Sábado  é  uma  palavra  forte  para  nós,  que  significa
“descanso.” É uma palavra Hebraica que significa “um dia de descanso - um dia de
Sábado. Não trabalhem; descansem.”

Porque, se Jesus lhes houvesse dado repouso… não falaria… não falaria
depois de outro dia.
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Portanto resta ainda… um repouso [ou um Sábado - para guardar] para o
povo de Deus.

Porque nós que entramos no seu repouso, nós mesmos… repousamos das
nossas… obras, como Deus das suas.

Nós nunca mais voltamos ao dia seguinte da semana nem começamos novamente.
Nós entramos num descanso.

Jesus a falar nas beatitudes, Ele disse, “Ouvistes dizer os antigos, «Não matarás.»
Eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão sem razão, … já o matou.»”

“Ouvistes dizer os antigos, «Não cometerás adultério.»” Isso são os mandamentos.
“Mas eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher para a cobiçar já cometeu
adultério com ela no seu coração.” Está certo?

63 Assim todas estas coisas foram memoriais, sinais apenas, prodígios, à espera que o
tempo chegasse.

Agora, quando Jesus terminou isso, Mateus 11, as beatitudes, Ele disse, “Vinde a
mim, todos os que estais trabalhosos, [cansados] e oprimidos, e eu darei descanso às
vossas almas. Tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim; porque sou manso e
humilde. [Está certo?] Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos e eu darei
descanso à vossa alma. Se trabalhardes um dia, dez dias, cinco anos, trinta e cinco
anos, cinquenta anos, noventa anos e estiverdes cansados e fatigados, vinde a mim. Eu
vos darei descanso. Eu tirarei todo esse fardo de pecado sobre vós e entrarei em vós e
vos darei o perfeito descanso e satisfação.”

64 Agora o que é esse Descanso? Vamos esclarecer isto só por um pouco, vamos ver o
que é. Alguns deles dizem, “Ora, você vai juntar-se à igreja.” Não. “Você coloca o seu
nome no livro.” Não. “Bem, um certo tipo de baptismo na água.” Não. Vamos esclarecer
isso e ver o que é. Gostava de fazer isso aqui mesmo, enquanto estamos à espera?
Vamos ver onde foi João. A que tipo de dia é que ele foi?

Quando Jesus morreu na terra e as Suas obras terminaram, Ele entrou nalgum
lugar.

65 Agora vamos voltar a Isaías, no capítulo 28, e no versículo 8, creio que é, agora.
Isaías 28:8 e vamos ler Isaías 28 - o profeta a falar setecentos e doze anos antes de
acontecer. Agora quantos é que gostavam de saber o que é o verdadeiro Sábado? O que
é o verdadeiro descanso? Aqui está. Agora aqui está onde o profeta falou sobre isso e eu
vou  mostrar-lhe  onde  aconteceu.  Veja.  Isaías  28:8:  “Porque  todos  [o  profeta  a
profetizar sobre estes dias.]…”

Porque  todas  as  suas  mesas  estão  cheias  de  vómitos  e  imundície  [as
pessoas a tomar a comunhão e fumam e bebem e mentem e roubam] e não
há lugar limpo.

A quem, pois, se ensinaria o conhecimento?...

A quem se consegue ensinar o conhecimento hoje?

66 Quantos ouviram Billy Graham hoje? Foi um sermão maravilhoso que ele pregou,
sobre como uma pessoa consegue crer numa mentira e continuar com essa mentira e
até justificar-se e pensar que estão a fazer  o que é certo.  “O público Americano a
tomar,” disse ele, “e a dizer, «O filtro de um homem sábio e o cigarro de um fumador.»”
- aceitando uma das mentiras do diabo e em vez de fazerem dele um tolo, seja quem
for, fumam uma coisa dessas e tentar fazer dele um sábio. Ele é um tolo por fumar,
quando isso está cheio de morte e de cancro e de tudo o resto. E no entanto ele suga
aquilo pelos seus pulmões. Ele é um tolo. Não é o filtro de um homem sábio - não existe
tal coisa. Um homem sábio não usa isso.

“Não há vida para além de Oertel 92,” [campanha publicitária de uma marca de
cerveja - Trad.] ou algo assim. Não há vida para além de Cristo. Essa é a verdadeira
vida. O que é que faz os homens e as mulheres beberem essa coisa? Porque estão a
tentar satisfazer essa sede ali, que Deus colocou ali para se ter sede Dele. E estão a
tentar satisfazer aquilo com as coisas do mundo e é por isso que temos essas coisas. É
por isso que as pessoas se comportam assim, porque estão a tentar matar essa sede de
Deus que está nelas. E o diabo está a dar-lhes morte em vez de vida.
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67 “Todas as mesas estão cheias de vómito.” Os ministros, tudo o resto, falam disso.
“Não faz mal ter um pouco de diversão.” Não existe tal coisa.

A  quem,  pois,  se  ensinaria  o  conhecimento?  E  a  quem  se  daria…  a
entender  doutrina?  Ao  desmamado  do  leite,  e  ao  arrancado  dos  seios?
[Agora já não somos bebés.]

Porque  é  mandamento  sobre  mandamento,  mandamento  sobre
mandamento,  regra sobre regra,  regra sobre regra,  um pouco aqui,  um
pouco ali.

Assim por lábios gaguejantes, e por outra língua, falará a este povo.

Ao  qual  disse:  Este  é  o  [quê?  Guardar  o  Sábado]  o  descanso,  dai
descanso… [Vinde a  mim todos  os  que estais  cansados  e  oprimidos]  dai
descanso ao cansado; e este é o refrigério; porém não quiseram ouvir.

Quando é que isso aconteceu? Setecentos e doze anos mais tarde, quando no dia
de Pentecostes os lábios gaguejantes vieram sobre as pessoas e foram cheias do Espírito
Santo, e começaram a falar em outras línguas. E o Espírito Santo tomou conta das suas
vidas e terminaram as suas coisas mundanas. Então eles entraram num descanso com
Cristo.

Paulo disse em Hebreus, no capítulo 4, “Nós os que entramos no seu descanso
terminamos com as nossas coisas mundanas, como Deus terminou das suas.” No dia da
Sua criação Ele entrou no Seu descanso e nós entramos com Ele depois de as nossas
obras mundanas terminarem. Aí está o seu verdadeiro Sábado.

68 Assim Paulo foi tomado e entrou nesse Espírito do Sábado e foi transportado pelo
Espírito Santo até ao dia do Senhor.

Por que é que nós temos guerras? Por que é que nós temos problemas? Por que é
que está nação contra nação? Jesus veio como sendo o Príncipe da vida e eles mataram-
No. Dentro de algumas semanas ou mesmo agora há renas e Pais-Natal e canções de
Natal e todo o tipo de coisas a aparecer, que é uma cerimónia pagã. É um artigo da
igreja Católica, as pessoas a pagar elevadas quantias e a trocar presentes e coisas assim
- é pagão. O Natal é um dia de adoração.
69 E, a propósito, Cristo não nasceu no dia vinte e cinco de Dezembro, também. Não
podia ter nascido. Se já esteve na Judeia, os montes estão cheios de neve, pior do que
aqui. Nasceu em Abril, quando toda a natureza surge. Agora. Mas é a tradição deles.

E por que é que nós fazemos essas coisas? Porque nós seguimos as tradições dos
homens,  em  vez  dos  mandamentos  de  Deus.  Então  uma  coisa  assim  não  teria
importância, mas eles fazem disso um dia comercial. É uma desgraça, uma vergonha
para eles por fazerem uma coisa assim. Uma cerimónia pagã!

Quando é que o Pai Natal teve alguma coisa que ver com Jesus? Quando é que o
coelho da Páscoa ou uma galinha, colorida com algum tipo de tinta, ou algo assim, ou
algum tipo de coelho branco, teve alguma coisa que ver com a ressurreição de Jesus
Cristo?

Não vê como o mundo comercial…? É por isso que eles vendem estes velhos livros
de rock and roll e fotografias sujas e vulgares… e coisas assim. É porque a natureza das
pessoas deseja essas coisas sem sentido. É porque há alguma coisa de errado nos seus
corações. Eles nunca entraram nesse descanso com Deus nem terminaram com estas
coisas. Quando entram nisso e recebem o Espírito Santo, então eles terminam com o
mundo e com as coisas do mundo.
70 Deus transportou-os. Oh, eu não creio que ele foi tomado como Paulo, agora, até
ao terceiro céu e que viu coisas; ou como o precioso Espírito Santo fez há algumas
semanas aqui,  permitiu-me ver… Por outras palavras,  eu tinha medo da morte e o
Espírito  Santo  levou-me  lá  e  mostrou-me  o  que  aquilo  era.  Vocês  ouviram  o
testemunho.

Então quando eu voltei, então, “Morte, onde está o teu aguilhão?” Transportado
para ver o que estava para além da cortina, Ele permitiu-me voltar para vos dizer que
para  além daquilo  nós  não  somos  fantasmas  nem espíritos.  Nós  somos  homens  e
mulheres - jovens, nunca morremos, nunca ficamos doentes, para lá do véu. A morte
não pode fazer mais nada por si a não ser levá-lo a esse lugar.
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71 Agora, João foi transportado desde a Ilha de Patmos, no Espírito, até ao dia do
Senhor. Este é o dia do homem. Os homens lutam. Mas o dia do Senhor virá quando
estes reinos se tornarão reinos do nosso Senhor e do Seu Cristo. Então haverá o grande
milénio, o dia do Senhor, o dia da Sua vinda, do Seu juízo. Esse será o dia do Senhor.

Este é o dia do homem. É por isso que eles lhe batem e fazem o que querem
consigo. Mas virá um tempo… Chamam-lhe… eles chamam-lhe “fanático religioso” e
“fanático.” Mas virá um tempo, veja, em que eles não vão fazer isso. Eles vão gritar e
gemer e cair a seus pés.

A Bíblia disse, em Malaquias 4, que você até vai caminhar sobre as cinzas, depois
de eles serem queimados - não ficará deles nem raiz nem ramo. É exactamente o que a
Bíblia diz. “Os justos pisarão as cinzas dos ímpios.” Exactamente. Não ficará deles nem
raiz nem ramo, nada onde voltar. E eles vão desaparecer.

Agora este é o dia do homem: dos actos do homem, das obras do homem, da
igreja do homem, das ideias do homem. Mas o dia do Senhor vem aí.

72 Agora. Ele estava em Espírito no dia do Senhor. Muito bem. E a primeira coisa que
ele ouviu quando ele estava no Espírito no dia do Senhor… Agora nós temos o versículo
10:

…em espírito no dia do Senhor, e ouviu… uma voz, como… uma trombeta…

(Não vamos passar por uma parábola sequer. Se tivermos de ver isso amanhã,
podemos ver, veja. Alguém que olhe para o relógio, para que eu não fique até tarde.)
Muito bem.

Agora, “No Espírito no dia do Senhor…” Agora lembre-se, qual é a primeira coisa
que tem de fazer? Entrar no Espírito. Como é que estas revelações vão chegar até si?
Entrar no Espírito. Como é que você vai receber o Espírito Santo? Ao entrar no Espírito.
Entrar no Espírito.

Quando você era um pecador e você ia a uma dança, você entrava nesse espírito.
Oh, bem! Você começava a bater palmas e batia com os pés e festejava e atirava o
chapéu para o chão e andava à volta e comportava-se de forma absurda. Você estava
no espírito daquilo.

Consegue imaginar um homem… que era um adepto das danças indo a uma dança,
dizendo, “Bem, estão todos a divertir-se, penso eu.”

“Oh,” diriam eles, “Não danças! Sai daqui,” veja.

73 Vai a um jogo de basebol, alguém faz um home run [jogada do basebol - Trad.], ou
algo assim, senta-se e olha, e diz, “Bem, acho que foi muito bom.” Não, você não seria
um adepto de basebol. Você não seria um verdadeiro… você não estaria no espírito do
basebol.  Quando  alguém faz  um home  run,  você  levanta-se,  e  grita,  “Uau!  Bem!
Vitória!” Arranca o chapéu da cabeça de alguém, assim. Ninguém diz nada sobre isso.

Então,  na  igreja,  quando  você  entra  no  Espírito,  levanta-se  e  clama,  “Glória!
Aleluia! Glória ao Senhor! Alguém vira-se e diz, ”Fanático religioso.“

Muito bem, Irmão Wood, vou fazer-lhe uma pergunta. Se nós somos fanáticos
religiosos por fazermos isso, então eles são fanáticos não religiosos lá. Eu preferia ser
um fanático religioso, não é, do que um fanático não religioso. Bem! Claro que sim! Os
fanáticos não religiosos.

74 Agora ele estava no Espírito. Ele entrou no Espírito. Então as coisas começaram a
acontecer.  E  depois,  quando  ele  chegou  ali,  ele  ouviu  uma trombeta.  Agora,  uma
trombeta sempre anuncia a aproximação de alguma coisa. Como, quando você vem…
quando um rei se aproxima, eles fazem soar uma trombeta. Quando Jesus se aproximar
Ele vai soar uma trombeta. Está certo? Quando José saía eles soavam uma trombeta.

E agora algo está a surgir. João entrou no Espírito e ele ouviu uma trombeta. Ele
ouviu uma trombeta. E ele virou-se para ver o que estava atrás dele, quando ele ouviu a
trombeta depois de ele entrar no Espírito.

75 Talvez ele estivesse a dançar, a saltar, a correr à volta da ilha. Ele estava passar
um bom momento, ele estava no Espírito. Assim… e ele… Isso pode parecer sacrílego,
mas eu não quero dizer isso dessa forma, veja. Podia ser!

Sim, ele podia estar a fazer isso. Eu creio que ele estava, estava a passar um bom
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momento no Espírito, a louvar a Deus - porque foi exactamente isso que aconteceu
quando o Espírito desceu sobre eles da primeira vez.

Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, cambalearam como homens e mulheres
bêbados  e  comportaram-se  como se  estivessem bêbados  e  balbuciavam e  faziam
barulho assim, até que as pessoas disseram, “Estes estão cheios de mosto.” Foi assim
que  eles  se  comportaram  da  primeira  vez.  Assim  o  Espírito  veio  novamente,  ele
provavelmente comportou-se da mesma forma, veja. Não há nada de novo acerca disto.
Esta é uma religião à moda antiga, sim.
76 No Espírito no dia do Senhor.

Agora nós ouvimos isso. Então e agora? Agora, o que é que ele estava a fazer? Ele
foi transferido da ilha, agora, no Espírito, até ao dia do Senhor. E mal ele chegou lá ao
dia do Senhor ele ouviu uma trombeta. O que é isto? É alguém a aproximar-se.

Alguém importante a aproximar-se. A trombeta soa, alguém está a chegar. Ele
olhou. Aleluia! A trombeta, “A dizer, eu sou o Alfa e o Ómega, o primeiro e o último.
[Não foi o anúncio da segunda parte, ou da terceira parte; mas da única parte.] Eu sou
tanto o Alfa como o Ómega. Antes de te mostrar alguma coisa, eu quero que saibas
quem eu sou. Amém.”

A maior de todas as revelações é a deidade, a deidade suprema do nosso Senhor
Jesus Cristo. Você não pode chegar ao primeiro fundamento até crer nisso, sair… Foi o
que Pedro disse. “Arrependei-vos e [depois vêem a deidade] sede baptizados no nome
de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.” E depois estão prontos para entrar
no Espírito.

A primeira coisa que você tem de saber é a deidade de Cristo. “Eu sou o Alfa e o
Ómega. Eu sou de A até Z. Não há mais nada para além de Mim. Eu estava no princípio;
eu vou estar no fim. Eu sou aquele que era, que é e que há-de vir, o Todo-poderoso!”
Pense nisso! Foi isso que a trombeta disse.

77 Tem cuidado, João! Entraste no Espírito. Algo vai ser revelado. O que é isto? O som
de uma trombeta. A primeira coisa, “Eu sou o Alfa e o Ómega,” o princípio de todas as
revelações.

Ó pecador, inclina-te. Arrepende-te agora, antes que seja tarde de mais. “Eu sou o
Alfa e o Ómega.” Essa foi a primeira coisa que Ele lhe disse - quem Ele era. Quem é este
que se aproxima? É este o Rei Jesus? O Rei Deus? O Rei Espírito Santo? Ele disse, “Eu
sou tudo isso. Eu sou desde A até Z. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o imortal, o
eterno.”

Um pouco mais tarde nós vemo-Lo na Sua séptupla característica. Veja o que Ele é
então. “Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ómega, o primeiro e o último. Eu
existi antes que houvesse um princípio; e depois não haverá mais fim, eu vou continuar
a estar aqui,” por outras palavras; “o primeiro e o último.”

…e: O que vês, escreve-o num livro, e envia-o… às sete igrejas que estão
na  Ásia:  A  Éfeso…  a  Esmirna…  a  Pérgamo…  a  Tiatira…  a  Sardes…  a
Filadélfia… a Laodicéia.

78 Muito bem, a primeira de todas as revelações é a suprema deidade de Jesus Cristo.
Você deve saber quem Ele é quando ouve a voz. Muito bem. A mesma voz que soou no
Monte  Sinai,  a  mesma  voz  que  soou  no  Monte  da  Transfiguração,  o  mesmo… um
semelhante ao Filho do homem. Agora veja neste versículo seguinte. Muito bem. “E
virei-me [no capítulo 12 agora]…”

Vamos deixar estas igrejas por um minuto, porque esta próxima semana vem aí
com estas igrejas, veja. Assim vamos passar isso.

Mas Ele disse, “Vou ordenar-te para que envies esta mensagem que te estou a
mostrar.” Quem é? “Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o supremo. Eu sou o Todo-
poderoso. E eu vim para te dizer que te estou a dar uma mensagem para sete igrejas.
Eu quero que escrevas, prepara [veja], às sete igrejas que estão na Ásia.”

Agora, eram igrejas lá naquela altura, com a natureza nelas que representava estas
eras futuras da igreja.

79 Agora.
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E virei-me para ver quem falava comigo. E, virando-me, vi sete castiçais
de  ouro;

“Sete castiçais de ouro.” Agora, na versão King James [versão Inglesa da Bíblia -
Trad.], que vocês provavelmente têm - seja Scofield [Bíblia de estudo com comentários
de Scofield -  Trad.],  ou talvez uma Thompson Chain [Bíblia de estudo -  Trad.],  ou
alguma delas - não está correcto aí. Não diz “castiçais.” Diz “lamparinas.” Lamparinas,
creio que está certo, a palavra correcta, dizia na tradução original. Veja, por outras
palavras, estes sete castiçais de ouro eram sete igrejas.

Ele diz um pouco mais tarde, no versículo 20 aqui, “…os sete castiçais que viste são
as sete igrejas.” Assim, veja, se fosse uma vela, em breve seria consumida e queimada,
passado  um pouco.  Mas  não  são  velas;  é  uma  lamparina.  É  mostrado  como  uma
lamparina.

“…virando-me, vi no meio das… das sete lamparinas um semelhante ao Filho do
homem.”

80 Agora, veja. A vela arderia passado pouco tempo; seria apagada. Não haveria mais
nada. Passadas algumas horas estaria queimada. Mas uma lamparina… Uma lamparina é
assim.

Aqui,  vamos  ver  uma  Escritura  aqui.  Vamos  ver  Zacarias  4:1,  depois  talvez
possamos ver em Zacarias ali o que nós queremos. Zacarias 4:1 e eu creio então que
talvez nisto nós vamos ser capazes ver claramente aquilo que nós queremos. (Não
consigo encontrar Zacarias em Sofonias, pois não?) Muito bem. Muito bem. A minha
velha Bíblia está quase gasta. Zacarias 4 e 1. Ouça com atenção agora. Você vai ter
uma bela imagem aqui:

E tornou o anjo [O profeta agora, quinhentos e dezanove anos antes de
Cristo]… E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um
homem que é despertado do seu sono [Agora o profeta está numa visão],

E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal [Agora essa é a
mesma palavra que é traduzida como lamparina.] todo de ouro, e um vaso…
de azeite no cimo [que era a lâmpada] com as suas sete lâmpadas; e cada
lâmpada posta no cimo tinha sete canudos: [Veja, as mesmas eras da igreja
a surgir, veja.]

E, por cima dele, duas oliveiras, [Agora que tipo de… O que é que eles
ardiam nessas lâmpadas no tempo do Bíblia? Alguém sabe? Azeite. Que tipo
de azeite? Azeite da oliveira. Duas oliveiras, o que é isto? O Velho e o Novo
Testamento. Duas ao lado,] uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua
esquerda.

E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é
isto?

Então, respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o
que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu.

E  respondeu  e  me  falou,  dizendo:  Esta  é  a  palavra  do  SENHOR  a
Zorobabel,  dizendo:  Não  por  força,  nem  por  violência,  mas  pelo  meu
Espírito, diz o SENHOR dos Exércitos. [Ele vai restaurar Jerusalém.]

81 Agora, o que é um castiçal? É uma lamparina. E repare como é belo. Aqui, quando
ele se virou,  ele  viu  isto  como o Filho do homem aqui,  de pé no meio destas sete
lamparinas de ouro, que representam as sete eras futuras da igreja. E cada canudo, ou
lamparina, ligada ao grande incensário principal de azeite. E no… este azeite chega a
uma  lâmpada  de  forma  estranha  que  tem  um  pavio  dentro  dela  e  o  pavio  está
mergulhado no azeite.

E  enquanto…  Eles  derramavam o  azeite  no  topo  do  pé  que  enchia  o  canudo
principal, o grande ramo, e passava para os tubos assim. E a lâmpada, com o pavio
dentro deste canudo no… continuava a arder dia e noite. Você nunca tinha de o acender.
Nunca se apagava. Eles apenas continuavam a deitar azeite no tubo principal.

E estas lamparinas viriam assim - tinham as lâmpadas no topo. O pavio da lâmpada
corria até aqui; recebia a sua vida daqui. Oh, que diferença para uma vela! Como é
diferente. É uma lamparina e está a consumir azeite.
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82 Agora estas lamparinas, o fogo que estava nestas lamparinas no Velho Testamento,
quando eles acendiam uma lâmpada, eles não conseguiam acender a lâmpada seguinte
com o mesmo fogo que tinham na mão. Eles acendiam uma lâmpada, depois pegavam
nela e acendiam outra lâmpada; depois pousavam-na e acendiam esta lâmpada; depois
pegavam nela e acendiam esta lâmpada com o mesmo fogo com que começaram no
princípio.

Oh!  Espero  que  consigam  entender.  Jesus  Cristo  o  mesmo  ontem,  hoje  e
eternamente. O mesmo fogo do Espírito Santo acendeu cada uma daquelas igrejas ao
longo das eras.

83 Não foi  Jesus que disse em S. João 15, “Eu sou a videira, vós sois os ramos”?
Agora. Ele é a videira principal; nós somos os ramos.

Agora, a videira não produz fruto… [espaço em branco na fita]… você consegue ver
uma árvore citrina, como uma laranjeira. E pode tirar um ramo de uma… bem, eu diria,
de uma toranja e abrir um espaço numa laranjeira e colocar essa toranja lá, vai crescer.
Você vai aqui e pega num ramo de limoeiro e coloca-o numa laranjeira, vai crescer.

Ou pega numa romã e usa-a ou em qualquer citrino -  tangerina,  ou tângelo -
qualquer  um  desses  citrinos  e  coloca-os  nesta  árvore  e  vai  usar  a  vida  daquela
laranjeira. Mas não vai produzir laranjas. Vai produzir toranjas; vai produzir tângelos;
vai produzir limões. Mas está a aproveitar a vida da videira verdadeira.

Mas se essa videira produzir outro ramo, vai ser da mesma vida que está nela. Vai
produzir uma laranja, porque no princípio na raiz está a vida de uma laranjeira. Mas os
outros podem viver a partir disso, enquanto estiverem na natureza do citrino. Mas não
pode produzir o fruto do original, porque não pertence ao original.

84 É assim com a igreja. Eles dividiram a videira e enxertaram o Presbiteriano, o
Metodista,  o  Baptista  e  assim  por  diante.  Está  a  gerar  frutos  Baptistas,  frutos
Presbiterianos, frutos Metodistas. Mas se já… se essa árvore voltar a produzir outra
videira, vai ser do mesmo tipo de videira que foi produzida no dia de Pentecostes, a
videira original.

Vai falar em línguas, e vai ter poder e os sinais do Cristo ressuscitado nela. Porquê?
Porque está a aproveitar os recursos naturais que estão lá plantados. Na verdade, não
estão lá plantados; nasceram lá. Amém! Oh, bem! Não pensei nisso logo.

Veja,  os  outros  estão  enxertados  lá.  Enxertaram-nos  na  árvore,  por  isso  eles
produzem o seu próprio tipo de fruto. Eles não podem tirar isto, eles não crêem nisso,
porque nunca souberam nada acerca disso. Mas se eles nasceram nessa mesma vida
que surge daquela árvore, essa é a única coisa que eles conseguem produzir, é a vida
do ramo original.

85 Estas lamparinas encaixam-se todas numa grande taça, num grande suporte. E
nove diferentes… ou, sete lamparinas diferentes surgem daí. E quando fizeram isso,
cada uma dessas luzes estava a usar o recurso principal da sua vida. E a sua luz devia-
se à vela mergulhada lá neste recipiente principal.

Oh, que bela imagem de uma dessas sete estrelas que representava isso, com a
sua vida acesa com o Espírito Santo aqui. E pela fé ele arde com o Espírito Santo e a sua
vida é uma vela… ou, não uma vela, mas um pavio que está mergulhado no Espírito
Santo, em Cristo. E através desse pavio, ele está a usar a vida de Deus para dar luz à
sua igreja. Oh, que imagem do verdadeiro crente!

Que tipo de luz é que ele está a dar? O mesmo tipo de luz que houve quando a
primeira vela foi acesa.

Quando a primeira era da igreja começou, foi Éfeso. Paulo, o anjo daquela igreja,
uma das estrelas.

Há sete estrelas, que significam sete anjos, sete mensageiros. Esta semana eu
posso pegar na Escritura e na história e provar-lhe que cada um desses é verdade em
cada anjo. E cada anjo teve a mesma luz. Está certo. Então mesmo entre estes anjos,
esse grande que viria.

86 Repare.

Agora eles estão a aproveitar este recipiente principal de azeite. A luz, a vida, está
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mergulhada em Cristo. Você está morto. A sua vida está escondida em Cristo através…
escondida em Deus através de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Não há forma de o
afastar dali. Como é que você pode fazer isso? Ninguém se pode misturar consigo. A
ponta da sua vida está a arder com o Espírito Santo. Oh! A arder, a dar luz.

Onde está mergulhada a outra ponta da sua vida? Em Cristo. Você está morto e
escondido em Cristo. O Espírito Santo está a bloquear isso ali, para que você possa… o
diabo não lhe pode tocar. Amém. Ele pode rugir e fazer barulho. Nem a morte lhe pode
tocar. “Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Graças a Deus, que
nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo.”

87 O final deste versículo, vamos ler:

…e, virando-me, vi sete castiçais de ouro;

E no meio dos sete castiçais um semelhante… ao Filho do homem…

Bem, reparou? Estrelas, castiçais, lâmpadas. O que é que isso significa? O que é
que isto significa? Que a dispensação em que nós estamos a viver é noite. As velas e as
luzes e as estrelas significam noite. E o que é que uma estrela faz? Reflecte a luz do sol,
até que o sol volte. Bendito seja o nome do Senhor!

E um verdadeiro ministro de Deus não reflecte uma lanterna qualquer, um fósforo
qualquer, uma palha a arder. Ele reflecte o brilho dourado de Cristo à igreja - que Ele é
o mesmo e que Ele está vivo e que está a brilhar sobre mim. Amém. É essa luz que ele
reflecte. A estrela reflecte a luz do sol, veja. Assim nós estamos a reflectir a luz do Filho
de Deus, estamos a fazer a mesma coisa que Ele fez, dando luz. Que tipo de luz? A luz
do Evangelho para aqueles…
88 Agora vamos observá-Lo mais um pouco enquanto vemos o resto do versículo 13:

E no meio [isso é entre eles] dos sete castiçais um semelhante… ao Filho
do homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos
peitos com um cinto de ouro.

Agora aqui estão mais provas de que esta doutrina está certa acerca do dia do
Senhor. Reparou Nele? Ele não era um sacerdote durante esta altura. Nem era um Rei.
Ele  era  um juiz.  Repare,  um sacerdote,  o  sumo-sacerdote,  quando ele  entrava no
santuário, ou quando entrava para ministrar o serviço, ele cingia-se à volta da cinta. Ao
apertar a sua veste à volta da cinta significava que ele estava a servir. Nunca cingia
sobre o seu ombro.

Mas aqui Ele vem, avançando com o vestido cingido à volta do topo com a faixa
pelos peitos, pelo peito, com um vestido de ouro cingido no topo. O que é isto? Um
procurador, um juiz; o juiz, com a sua faixa sobre o seu ombro, cingido aqui; não era
em baixo como um sacerdote. Veja, isso mostra que Ele não estava no Seu sacerdócio
agora. João foi até ao dia do Senhor e viu-O a vir como juiz.

89 Você crê que Ele é um juiz? Vamos ler S. João 5:22 rapidamente e vamos ver se
Ele é um juiz ou não. S. João 5 e 22:

E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo;

Está certo? Ele é o juiz, o juiz supremo. E João mostra que Ele não estava no dia da
Sua profecia como profeta; nem estava lá nos dias do Seu reinado; mas Ele estava no
dia do Senhor como juiz.

Agora, quantos sabem que o sacerdote tendo a sua veste - a sua faixa - à volta da
cinta significava que ele estava no serviço? Qualquer pessoa que leia os Testamentos,
que conheça o Velho Testamento, sabe isso. Quando um sacerdote está cingido por
aqui, ele está no serviço. Ele é um servo. Mas Ele estava cingido aqui, um juiz.

90 Vamos ler um pouco mais à frente: “…um vestido comprido, e cingido pelos peitos.”
(Está certo. Por aqui.) Ele era um juiz.

Agora nós vamos ler a séptupla glória da Sua pessoa. Oh, bem! Isto faz-me gritar
antes de chegar a isso! Repare. Oh, isto é uma coisa tão maravilhosa Ouça: “E a sua
cabeça…” Agora veja.  Há sete coisas aqui  que ele  menciona:  a  Sua cabeça,  o  Seu
cabelo, os Seus olhos, os Seus pés, a Sua voz… Sete coisas que ele menciona aqui, a
séptupla glória de Jesus Cristo. Deixe-me ler.

E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve;… os
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seus olhos como… chama de fogo;

…os seus pés,  semelhantes… o latão reluzente,  como se tivessem sido
refinados numa fornalha, e a sua voz… a voz de muitas águas.

E ele tinha na sua destra sete estrelas; e da sua boca saía uma aguda
espada de dois  fios;  e  o seu rosto era como o sol,  quando na sua força
resplandece.

Que visão! O que é que ele viu aqui? O Filho de Deus glorificado, e um símbolo.
Agora, vamos estar prontos, agora.

91 (Oh, bem! Achei que isso era bom; são apenas oito [horas]. Ainda nem sequer
comecei. Muito bem. Isso é bom. Agora, peço desculpa, estes irmãos estão de pé. Põe-
me nervoso por os ver de pé, veja, porque eu sei que as pernas estão a doer. Se eu
tivesse alguma forma, irmãos, ou alguma coisa que eu pudesse fazer eu tenho a certeza
que o faria. E eu quero muito que entendam isto. E fiquem de pé por um pouco… E Deus
vos recompensará ricamente, essa é a minha oração.)
92 Agora. Agora repare. A primeira coisa agora que nós reparamos, a Sua cabeça e o
Seu cabelo eram brancos como a lã. A Sua cabeça e o Seu cabelo eram brancos como a
lã. Agora, não significa que isso se devesse a Ele ser idoso. Não foi essa a razão. Ele não
era idoso quando fez isto; Ele era… foi por causa da Sua experiência, e qualificação e por
causa da Sua sabedoria. Porque Ele é eterno e o eterno não pode envelhecer. Entende?

Vamos abrir primeiro e vamos ver a Sua imagem aqui assim, e vamos descobrir o
que Ele é. Agora, vamos abrir em Daniel 7:9 por um minuto. Veja a mesma imagem em
Daniel, onde Ele vem como… aqui como o Ancião de dias. E quase toda a gente, os
estudiosos da Bíblia, sabem exactamente onde é que nós nos estamos a dirigir, agora
mesmo. Daniel 7 e no versículo 9. Eu vou começar no 8:

Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu… outra ponta
pequena, diante da qual três das pontas primeiras foram arrancadas; e eis
que nessa ponta havia  olhos,  como olhos… de homem, e  uma boca que
falava grandiosamente.

Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos…

Agora ouça. Ouça com atenção, agora. Conseguem ouvir bem lá atrás? Digam,
“Amém,” se conseguirem. Eu pedi à minha esposa ali atrás… eu acho que este microfone
aqui está… Está mais alto aqui, não está? Eu falo muito alto, acho eu, neste.

93 Muito bem. Agora Daniel 7:9:

Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de
dias se assentou; a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua
cabeça, como… a limpa lã [Ancião de dias]; o seu trono, chamas de fogo, e
as rodas dele, fogo ardente.

Um rio  de fogo manava e saía  de diante dele;  milhares  de milhares  o
serviam, e milhões… de milhões estavam diante dele; assentou-se o juízo, e
abriram-se os livros.

Cabelo branco. Qualquer pessoa sabe que os antigos juízes antigamente, como os
juízes  Ingleses,  costumavam  usar  uma  peruca  branca  como  a  neve.  Quantos  se
lembram disso? Os antigos juízes usavam uma peruca branca porque eles eram… E aqui
Ele está a mostrar mais uma vez. E João está lá no dia do Senhor. Ele viu-O como o juiz.
Amém! Não como sacerdote, não como rei, não como profeta; mas como juiz. O Pai (S.
João 5:22) entregou-Lhe todo o juízo. E Ele é o juiz agora, veio para julgar as nações.

Oh, esse dia quando O vir assim! O Seu cabelo era branco como a neve. Daniel viu-
O, chegando ao Ancião de dias. Veja-O a misturar esses dois. Muito bem.

94 … assentou-se o juízo, e abriram-se os livros.

Então,  estive  olhando,  por  causa  da  voz  das  grandes  palavras  que
provinha da ponta… [Não, tenho o lugar errado, não tenho?]

Daniel 7:9, sim. Aqui estamos:

…e as suas rodas…

Um rio  de fogo manava e saía  de diante dele;  milhares  de milhares  o
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serviam…

Então,  estive  olhando,  por  causa  da  voz  das  grandes  palavras  que
provinha da ponta; estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo,
desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo.

E, quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio [esses são todos os
poderes Gentios e reinos que vão cair]; todavia, foi-lhes dada prolongação
de vida até certo espaço de tempo.

Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha um como o
filho do homem… nas nuvens do céu… [Como é que nós O vimos a vir esta
manhã no versículo 3? Vindo nas nuvens do céu.]

…um como o filho do homem; e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram
chegar até ele.

E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos,
nações… línguas o servissem; o seu domínio é um domínio eterno, que não
passará… e o seu reino, o único que não será destruído.

95 Chegou ao Ancião de dias cujo cabelo era branco como a lã. E João virou-se e ele
viu um como o Filho do homem de pé no meio dos sete castiçais de ouro, com um
cabelo branco como a neve. O juiz! Não estava cingido pela cinta; mas estava cingido
pelos peitos, aqui. Um juiz! Com a faixa de juiz sobre o Seu ombro, Ele estava com uma
veste dourada, pura, santa, refinada, que sustinha a Sua justiça - a Sua cobertura. Ele
estava coberto até aos pés. Veja a séptupla manifestação da Sua pessoa e da Sua
glória.

96 Agora, creio eu, o versículo 14:

E a sua cabeça… a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca,
como a neve, e os seus olhos como… chama de fogo;

Cabeça, cabelo… olhos como chamas de fogo. Pense nisso! Aqueles olhos, que uma
vez estiveram tristes com lágrimas humanas, agora tornaram-se chamas de fogo. Em
fúria, Ele está ali como um juiz furioso. Por que é que você O rejeitou? Oh, pecador,
pense nisto. Pense nisso, membro morno de igreja. Pense nisso, Católico, Baptista,
Presbiteriano, Pentecostal.

Pense nisso, Católico. A sua virgem Maria teve de ir ao Pentecostes e receber o
Espírito Santo e cambalear e comportar-se como uma mulher embriagada. A própria
mãe de Cristo teve de receber isso antes que lhe fosse permitido ir para o céu. Como é
que vocês, mulheres, vão chegar lá sem isso?

Pensem nisso, homens, cada um de vocês.

97 O Seu cabelo… e os Seus olhos uma vez estiveram tristes com lágrimas humanas.
No entanto quero que repare numa coisa acerca desses olhos. Quando Ele esteve aqui
na terra, eles estavam tristes com lágrimas como um homem, porque Ele chorou na
sepultura de Lázaro. Certo. Cheio de pena, a Sua parte humana. Ele estava vestido… Ele
era Deus vestido de humanidade para tirar  o pecado. Mas no entanto,  atrás dessa
humanidade Ele tinha algo atrás Dele que conseguia olhar directamente até ao coração
de um homem e saber tudo sobre ele. Porquê? Havia algo atrás Dele, apesar de Ele
estar vestido de carne mortal. Mas eles não sabiam quem era.

“Se não crerdes,” disse Ele, “que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados.” Está
certo. “Se eu não faço as obras do meu Pai, então não me creiais. Mas se eu faço as
obras do meu Pai, então crede nas obras se não podeis crer em mim.” Oh, como Ele
tentou levar a mensagem até eles, a revelação. Conseguia olhar para dentro do coração
de um homem e saber tudo acerca dele.

Como eu penso nisso!  Aqueles  olhos,  que uma vez olharam pelas  montanhas,
olharam para a face do sofrimento e pôde chorar como um homem. Mas no entanto,
podia tomar o Espírito de Deus atrás dessa visão humana ali e ver todas as coisas -
coisas que existiram e coisas que existiram antes e coisas que viriam, predizer o fim
desde o princípio. Isso é porque Deus estava atrás daqueles olhos humanos.

Deixe que Deus entre na sua vida e tome controlo de si e Ele vai-lhe mostrar coisas
futuras; porque não é mais você. É o Espírito Santo na sua vida ali, a olhar através
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desses olhos mortais para ver as coisas.

98 Oh, glória a Deus! “Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne e os vossos
filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão
sonhos.” Aleluia! Por vezes Ele tem de o pôr a dormir, para que Ele possa olhar através
de si. Mas Ele vai mostrar-lhe muitas vezes, com certeza.

“Os  vossos  jovens  terão  visões,  os  vossos  velhos  sonharão  sonhos.  Sobre  as
minhas servas e sobre os meus servos derramarei do meu Espírito.” Não é, “sobre os
meus diáconos e pastores e sobre os meus…” É sobre todo aquele que queira. “Sobre
toda a carne derramarei do meu Espírito.”

Você pergunta-se por que é que eu grito; mas está a vir nestas eras da igreja.

99 Ali estava Ele, aqueles olhos. E lembre-se, um dia esses olhos que estavam tristes
com lágrimas, esses olhos vão estar no julgamento. Agora eles estão como chamas de
fogo percorrendo toda a terra e não há nada que aconteça que Ele não saiba. Oh, bem!

Está gravado - percorrendo toda a terra observando cada movimento, entendendo
todo o pensamento, sabendo tudo o que você está a fazer, as intenções do coração, o
que você pretende fazer. Ele sabe tudo acerca disso. Ele sabe se você O ama. Ele sabe
se as suas intenções são certas para O servir. Ele sabe tudo acerca disso. E como vai ser
quando você estiver ali naquele dia, quando todo o pecador estiver nu perante Ele, e Ele
estiver ali no julgamento do trono branco?
100 Que Deus me livre daquele lugar. Eu não quero ver isso. Quando um Deus furioso
avançar ali, com fogo a brilhar nos Seus olhos com a justiça, com a peruca branca sobre
a  Sua  cabeça  assim  e  os  Seus  olhos  a  brilhar  com  fogo  que  conhece  todos  os
pensamentos do seu coração, e tudo o que você já pretendeu fazer, esconda-me na
rocha das eras ferida por mim.

O velho amigo costumava cantar, “Quando este mundo estiver em chamas, fica ao
meu lado. Fica ao meu lado. Deixa que o teu seio seja a minha almofada. Esconde-me
na rocha das eras.” Deus, eu não quero o Teu juízo. Eu não quero o Teu… O que eu
quero é a Tua misericórdia, Senhor. Dá-me da Tua misericórdia; não da Tua justiça. Dá-
me  apenas  a  Tua  misericórdia;  não  as  Tuas  leis,  não  qualquer…  Dá-me  apenas
misericórdia, Senhor. É tudo o que eu posso pedir. Eu não trago nada comigo. Eu não
sirvo para nada, para nada mesmo. Eu simplesmente me ligo à Tua cruz, Senhor. É tudo
o que eu sei, veio um tomar o meu lugar.

101 Veja a Sua séptupla característica da Sua pessoa e vai ver que… o que Ele fez. A
Sua cabeça era branca como a neve, como a lã, o cabelo branco. E os Seus olhos eram
como… Vamos  ver.  A  Sua  cabeça  era  branca  como a  neve;  e  os  Seus  olhos  eram
chamas  de  fogo.  E  os  Seus  pés  eram  como  bronze,  como  se  fosse  queimado  na
fornalha…

Veja agora. Nós reparamos onde Ele está coberto, você sabe. Agora veja. A Sua
cabeça, os Seus olhos e agora Ele vai até aos pés Dele - como bronze. Veja o contraste
para aquela imagem ali, que João viu de Jesus e o que Daniel viu do império do mundo,
a cabeça de ouro e assim por diante.

Veja o que isto foi aqui, ali - bronze. O que é que representa o bronze? Bronze
representa juízo, juízo divino. Mostra que o Seu propósito completo é vir aqui à terra
como Deus, para ser feito carne. E Ele morreu por nós e tomou os juízos de Deus, o
juízo divino e recebeu um reino que é sólido e de bronze e não se pode mover. Não há
nada mais duro que bronze. Eles nunca encontraram nada com que o temperar.

102 O juízo - o bronze representa o juízo divino a passar. Olhe para a serpente de
bronze  no  deserto.  O  que  representava  aquela  serpente  de  bronze?  A  serpente
representava  o  pecado,  mas  sendo de  bronze… o  juízo  já  estava  passado  sobre  o
pecado.

Agora, repare também nos dias de Elias, quando eles tinham rejeitado Elias como
profeta - aquela pequena ponta solta da antiga era da igreja. Um dia destes eu vou
trazer  e  vou  mostrar-vos,  Israel  teve  também sete  eras  da  igreja  e  vou  tipificar
exactamente com estas. E na era da igreja deles, nos dias de Elias, eles recusaram-no.
E houve três anos e seis meses em que não houve chuva. E o profeta ancião disse que
os céus pareciam como bronze - o juízo divino sobre as nações porque rejeitaram Deus,
e deram ouvidos a Jezabel.
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103 Bronze também representa o juízo divino no altar, onde o sacrifício foi morto. O
altar de bronze, morto. A fundação era bronze, o juízo. Ele pisou o lagar do vinho do
furor de Deus e tomou sobre Si todo o juízo.

Abra em Apocalipse 19:15 só um minuto. Vamos ver o que Ele fez. Apocalipse 19 e
15, vamos ler só um momento, se eu conseguir encontrar. Sim. Vamos começar por
volta do… vamos ver, por volta do versículo 12:

E os seus olhos eram… chama de fogo; e sobre a sua cabeça havia muitos
diademas; e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão… ele mesmo.

E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual se
chama é a Palavra de Deus.

Agora,  lembre-se.  O  Seu  nome  não  era  a  Palavra  de  Deus.  O  Seu  nome  era
chamado assim, veja. O Seu nome era chamado A Palavra de Deus.

E  seguiam-no  os  exércitos…  no  céu… os  exércitos  no  céu  em cavalos
brancos, e vestes de linho fino, branco e puro.

E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações; e ele
as regerá com vara de ferro; e ele mesmo é o que pisa [o que é isso?] pisa o
lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso.

104 O que é que Ele fez? A ira de Deus estava sobre nós por sermos pecadores. Está
certo? Ninguém se podia salvar. Não há nada que nós possamos fazer. Nós nascemos
todos em pecados, formados em iniquidade; viemos ao mundo a falar mentiras. E o que
é que Ele fez? Ele veio à terra (Aleluia!) e pisou o lagar do vinho.

Toda  a  ira  do  Deus  Todo-poderoso  foi  derramada  sobre  Ele.  “Tu  és  digno,  ó
Cordeiro de Deus, porque foste morto;” tomando sobre Si os pecados do mundo e Ele
carregou os nossos pecados; e Deus derramou o furor da Sua ira sobre Ele. E “Ele foi
ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a
paz estava sobre Ele e por Suas pisaduras fomos sarados.”

Nunca um homem morreu como aquele homem. Ele sofreu até que o sangue e a
água se separaram dentro do Seu corpo e gotas de sangue caíram da sua sobrancelha
antes da Sua morte - o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-poderoso.

105 Um dia esses pés de bronze da justiça… (Glória!) Quando Ele vier como juiz, Ele vai
pisar o anticristo e todos os Seus inimigos. Aleluia! Ele vai caminhar sobre a terra com
uma vara de ferro na Sua mão. Amém!

Oh,  arrependa-se,  amigo  pecador,  enquanto  tem  uma  oportunidade  de  se
arrepender. Você tenta afastar isso e pensa que é apenas uma história que não vai
acontecer. Vai acontecer. “Podia mesmo acontecer comigo.” Vai acontecer consigo. Os
pés de bronze vão pisar os inimigos Dele, porque Ele sofreu e pisou o lagar do vinho do
furor de Deus, para pagar pelos nossos pecados. E depois nós, vermes culpados, pobres,
miseráveis que somos, empinamos o nosso nariz e lemos uma espécie de livro ateu e
tentamos pensar que não há Deus; e dizemos, “Não há nada disso e o juízo não pode
vir.”

Ele vai pegar nesses pés de bronze e vai esmagar o Seu inimigo. Ele vai pisar o
anticristo. Ele vai pegar nessas igrejas apóstatas e vai lançá-las naquela eternidade,
algures num fogo consumidor onde ela será consumida e será acabada. E Ele vai reinar
na terra, Ele e a Sua igreja para sempre. Glória!

106 A cabeça branca como a lã - a justiça, a experiência, a eloquência, a suficiência, a
sabedoria. O branco da idade mostra sabedoria, idade. Ele sabe o que está a fazer. Ele é
a fonte da sabedoria. Ele é a fonte da experiência. Ele é a fonte de tudo o que é bom.
Por isso, Ele está representado neste como o Filho do homem, estava vestido com este
cabelo branco solto.

Daniel  viu-O muitas centenas de anos… setecentos anos e disse que Ele era o
Ancião de dias. Um semelhante ao Filho do homem, veio em poder e uniu-se a este
Ancião de dias e o julgamento começou.

107 Agora quero perguntar-lhe uma coisa. Eu estou a falar consigo, igreja morna. Dez
virgens saíram a encontrar o Senhor; cinco delas eram sábias, cinco eram néscias -
como vimos esta manhã, essa árvore enxertada. Agora, lembre-se, quando elas saíram
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a  encontrar  Deus…  Agora  veja,  a  Bíblia  disse,  “abriram-se  os  livros.”  Daniel  7:9,
“abriram-se os livros.” Esse é o livro do pecador.

E foi aberto outro livro. Quem veio com Ele? A igreja do rapto. Oh! Milhares de
milhares de milhares de milhares vieram com Ele e ministraram para Ele - a Sua esposa,
a noiva. Oh, glória! A Sua esposa veio com Ele, a igreja. O julgamento começou e os
livros foram abertos. E foi aberto outro livro, isso era as virgens adormecidas. E todo o
homem foi julgado a partir do livro.

Vai-lhe ser perguntado por que é que você não o fez, e depois então? Você já sabe
agora. Você já sabe. Podia não saber antes, mas agora sabe, veja. Onde… se o justo
será salvo um pouco aqui e um pouco ali, onde é que esse pecador e essa pessoa ímpia
vão  aparecer?  Aquele  que  rejeita…  já  sabe  e  então  rejeita,  onde  é  que  eles  vão
aparecer? Os Seus pés como bronze - o juízo divino.

108 Agora vamos ver. Nós vamos… em breve vou chegar ao fim da página agora.

…o cabelo como lã… e os seus olhos… chama de fogo;

E os seus pés, semelhantes… a latão… refinados numa fornalha, e a sua
voz… a voz de muitas águas.

A voz de muitas águas. O que representam águas? Se quiser apontar, abra em
Apocalipse 17:15; e você vai ver que a Bíblia disse, “As águas que viste… são números e
multidões e povos, e línguas.” Muito bem.

Voz. Que coisa horrível para uma alma estar à deriva no mar da vida - sem um
piloto para o guiar, solto, a flutuar com as marés - ouvir o rugido das grandes cataratas,
das quedas-de-água. Que coisa horrível que seria para uma alma à deriva - a voz de
muitas águas.

O que é a Sua voz? É o juízo, a voz dos ministros, através do Espírito Santo que
clamou ao povo em todas as eras, ali. A voz de muitas águas clamou… para um grande
número e multidões. A voz dessas sete estrelas na Sua mão para toda a era da igreja:
pregando o baptismo do Espírito Santo, o baptismo em nome de Jesus, falando em
línguas, o poder de Deus, a ressurreição de Cristo, a segunda vinda, o juízo divino.

A voz de muitas águas surgiu desse que se parecia com o Filho do homem. Muitas
águas.

109 Como  será  ao  saber  que  esteve  sentado  nas  reuniões  e  ouviu  que  se  devia
concertar com Deus e receber o Espírito Santo; e uma alma à deriva, ao ouvir essa voz
a  clamar  nessa  reunião  em que  você  se  sentou  e  ouviu  os  juízos  de  Deus  serem
pregados e recusou - as grandes cataratas logo abaixo, as grandes cataratas que o vão
levar para a sua perdição eterna.

A voz de muitas águas - a quarta característica Dele, a voz de muitas águas. Como
é que você vai fazer isso? Quando está gravado na glória, quando a voz esta noite está
gravada? A sua voz está  gravada.  Os seus pensamentos estão gravados.  “Como o
homem pensa no seu coração, assim é.”

Repare, a sua voz fala mais alto no céu do que os seus… quero dizer,  os seus
pensamentos falam mais alto no céu do que a sua voz na terra. Claro que sim. Deus
conhece os pensamentos e as intenções do coração. Ele sabe tudo acerca disso. Ele
disse aos Fariseus, “Hipócritas. Como podeis falar coisas boas, quando da abundância do
coração fala a boca? Chamais-me «Mestre, bom,» e eu sei que posso olhar para vocês e
ver que sois hipócritas. Vocês não estão a falar a sério.” Oh, como vai ser naquele dia
quando aquela voz soar lá das muitas águas - muitas eras da igreja a formar isso.

110 Quero perguntar-lhe mais uma coisa. Deixem-me dizer-vos uma coisa a vocês que
são salvos. Deixem-me dizer-vos isto.

Agora, a vossa alma à deriva, vocês pobres náufragos que andam à deriva até essa
grande catarata lá, tenham cuidado. Vai ser uma coisa horrível quando você souber que
não há salvação para si lá. Você não pode ser salvo lá. Você sabe que a sua perdição
está mesmo perante si. Quando você souber, que dentro de alguns minutos vai ouvir
aquela voz a dizer, “Apartai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade, para o fogo
eterno que está preparado para o diabo e para os seus anjos.” Você vai saber quando
ouvir aquelas grandes cataratas, um rugido daquelas vozes daquelas reuniões, enquanto
você está a passar por isto. Oh, que coisa horrível! Que pesadelo! Não deixem que isso
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vos  aconteça.  Arrependam-se.  Acertem  as  coisas  com  Deus  agora  enquanto
conseguirem acertar.

111 Agora quero perguntar-lhe mais uma coisa. O que é melhor para um homem que
está ancorado, deitado de costas debaixo da árvore de folha perene a ouvir o riacho a
correr? Oh! Essa é a igreja, assentada em lugares celestiais com a voz de Deus a correr
suavemente e a falar com eles. Vê o que isso é? É uma condenação para o pecador e
uma bênção para o salvo.

Um homem que está com o seu barco ancorado a salvo na rocha, Cristo Jesus, e
apenas se deita, e ouve, como pode descansar! Entra nesse descanso. Como eu gosto
de ir até onde as águas correm. Se formos pescar, ou qualquer coisa, normalmente eu
tento encontrar um lugar onde a água esteja a correr, porque dá-lhe descanso. Você
ouve-a a falar durante a noite. Oh, bem!

112 Não é belo quando você pode ancorar a sua alma em Cristo num lugar desses, até
que consegue ficar em silêncio perante Ele e ouvir a Sua voz a falar consigo? “Eu sou o
Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te dá a vida eterna. Eu amo-te. Conheci-te
antes da fundação do mundo. Coloquei o teu nome no livro. Tu és meu. Não temas. Sou
eu. Não tenhas medo. Eu estou contigo.”

Então eu canto:

Eu ancorei a minha alma no abrigo do descanso,
Para não navegar mais nos mares bravos da dúvida;
A tempestade pode varrer o abismo bravo, tempestuoso,
Mas em Jesus estou salvo para todo o sempre.

Lembre-se, a mesma voz que fala consigo suavemente vai condenar o pecador. O
mesmo dilúvio que salvou Noé, destruiu o pecador. Vê o que eu quero dizer? - a voz de
muitas águas.

113 Veja agora, “O cabelo como lã e os olhos como chamas de fogo; os pés como
bronze e uma voz de muitas águas.”

E  Ele  tinha na Sua destra  sete  estrelas.  Agora  vamos ver  o  versículo  20 aqui
mesmo:

O  mistério  das  sete  estrelas,  que  viste  na  minha  destra,  e  dos  sete
castiçais  de  ouro.  As  sete  estrelas  são  os  sete  anjos  [ou  os  sete
mensageiros, sete ministros] das sete igrejas, e os sete castiçais, que viste,
são as sete igrejas.

Ele interpreta isso para ele, para que não houvesse nenhum engano - um anjo para
cada era da igreja. Oh, isso vai ser muito bom esta semana, quando voltarmos à história
e pegarmos nesses anjos e virmos o ministério que eles tiveram. Eles tiveram o mesmo
ministério, exactamente o mesmo ao longo da era naquela pequena igreja.

114 Há algum tempo atrás alguém disse, “Sabe, a igreja Católica, é muito bom que seja
a verdadeira igreja, porque permaneceu ao longo das eras.”

Eu disse, “Isso não é nenhum mistério, quando tinha todos os governos e tudo o
resto a suportá-la, como se aguentou, e evitou as tempestades. Mas o mistério para
mim é como é que aquela pequena minoria conseguiu evitar a tempestade - os que
foram serrados, e lançados aos leões e colocados em macas, e comidos e queimados e
mortos e tudo o resto - e como eles sobreviveram.” Mostra que a mão de Deus estava
com eles. É só isso. E ainda hoje a sua luz continua a brilhar. Amém. Sim, senhor.
115 Agora, “as sete estrelas que estavam na minha destra…” Ele tinha sete estrelas na
sua destra, que significa os sete ministros das sete eras. Oh, é belo, como nós voltamos
e vemos o ministro que trouxe a mensagem à igreja de Éfeso; e o ministro que trouxe a
mensagem e se firmou com ela até à morte - lá na igreja de Esmirna e para a igreja de
Pérgamo,  de  Tiatira  e  ao  longo  da  era,  até  esta  era  agora  -  os  ministros  que
mantiveram… e trouxeram a luz e se firmaram com ela, de volta ao original no princípio
e trouxeram a luz.

Ele tinha-os na Sua destra. Pense. Destra não significa exactamente… Como Cristo
sentado à destra de Deus, não significa que Deus tenha uma mão direita, porque Deus é
um Espírito. Mas Cristo era a destra do poder. O seu braço direito, o homem que está ao
seu lado, o mais próximo.
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116 E lembre-se, as sete estrelas estavam na sua destra. Pense. Eles estavam a retirar
a corrente, a luz, Dele. Eles estavam completamente debaixo do controlo Dele, na Sua
destra.

Todo o verdadeiro  servo de Deus é  da mesma forma,  seguro… Quem os pode
magoar? Quem os pode magoar? Como um dos anjos clamou, lá no princípio… Lembre-
se, um anjo significa um mensageiro. Nós vamos entrar nessas coisas mais profundas
mais tarde durante a semana. Um anjo significa mensageiro. E ele disse, “O que nos
pode separar do amor de Deus que está em Cristo?” A doença? O perigo iminente? A
nudez?  A  espada?  A  morte?  “Estou  convencido,”  disse  Paulo,  “que  nada  nos  pode
separar do amor de Deus que está em Cristo.” Porque nós estamos completamente
submissos à Sua destra.

Uma pessoa diz, “Fanático religioso, fanático religioso!” Isso não me incomoda
nada. “Tu és um fanático religioso.” Eles nem ouvem. Estão completamente rendidos e
retiram a vida do Seu braço direito de poder, reflectindo a Sua luz em mansidão e
bondade e gentileza e paciência. Sinais e prodígios e milagres - deixe que o mundo
chame feitiçaria, seja o que for que quiserem chamar. Não faz diferença nenhuma para
nós,  porque  nós  sabemos  que  estamos  rendidos  e  estamos  na  Sua  destra.  Não  é
maravilhoso? Bem!

117 Agora vamo-nos apressar, porque não queremos que fiquem cansados. “Na sua
destra sete estrelas…”

Agora a sétima, e última, representação da Sua pessoa:

…e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; [quer dizer, essa é a
sexta]… e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios;…

Agora, a voz de muitas águas; e da sua boca… Na sua destra tinha sete estrelas e
da sua boca sai uma espada de dois fios; …

Agora, sabe o que é, na Bíblia, a espada de dois fios? Vamos entender isso, para
que vocês saibam. Vejam Hebreus 4:2 - atrás uma ou duas páginas, e vocês vão ver,
vejam. Hebreus está logo atrás de Apocalipse aqui. Judas, e depois os Hebreus. Agora,
vejam com atenção agora. Ou, Hebreus, no capítulo 4 de Hebreus. Aqui estamos. Muito
bem. Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 12:

Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada
alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do
coração.

E depois eles dizem que você lê a mente. É a Palavra de Deus, manifestada na Sua
igreja - mais aguda que qualquer espada de dois gumes.

118 Ora, acabei de me lembrar de uma coisa. Eu não sei se escrevi uma escri… veja
Apocalipse 19, só um minuto. Vamos ver isto mais uma vez. Eu penso que está certo.
Talvez, Apocalipse 19, por volta do 11:

E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco [Aqui vem o branco novamente,
juízo]; e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro; e
julga e peleja com justiça.

Sabe quem é, não sabe? Muito bem.

E os seus olhos eram… chamas de fogo;  [quem era Ele?] e sobre a sua
cabeça havia… diademas [Oh, oh. Ele chegou ao reino agora]; e tinha um
nome escrito, que ninguém sabia senão… ele mesmo.

E estava vestido de uma veste salpicada de sangue; e o nome pelo qual se
chama é A Palavra de Deus.

O  que  saiu  da  Sua  boca?  O  que  saiu…?  O  cavaleiro  do  cavalo  branco.  Em
Apocalipse… também no 7, quando… creio que é no 8, quando o cavalo branco… não, é
6. Quando o cavaleiro do cavalo branco surgiu, foi-Lhe dado um arco, para conquistar
e… para conquistar.

119 E saiu uma espada da Sua boca. O que é que Ele era? O cavaleiro do cavalo branco
de Apocalipse.
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Repare na espada. Da Sua boca sai uma aguda espada de dois gumes, a Palavra. E
finalmente, pela Sua Palavra, quando é manifestada a todos os filhos de Deus, Ele vai
pisar  todas  as  nações com a Sua Palavra  por  esta  aguda espada.  Veja  aqui  o  que
aconteceu enquanto vemos isto:

…na sua destra…; e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o
seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece.

Uma aguda espada de dois  fios.  O que estava a sair  da boca desta pessoa? A
Palavra de Deus. É uma aguda espada de dois gumes. O que estava a fazer? A discernir
os pensamentos do coração, as intenções… vai mais fundo que a carne, que as células
de sangue, até ao osso, até à medula do osso, até para além disso - até discernir os
pensamentos e intenções do coração. É isso que a Palavra de Deus faz.

120 E a Palavra se fez carne e habitou entre nós.

E agora a Palavra faz-se carne na Sua igreja, habitando entre nós - os Seus anjos
na Sua mão, a ministrar. Deus depende da Sua igreja. Deus está a contar connosco
nesta  era,  para  trazer  esta  luz  do  evangelho  a  um mundo  a  morrer,  preso  pelas
tradições pagãs. Deus está a colocar o peso sobre mim e sobre vocês. Ai de nós, se os
pagãos morrerem sem saber disso.

Oh,  eles  carregaram  a  leitura,  a  escrita  e  a  aritmética,  e  alguns  panfletos
religiosos;  e não fizeram mais do que um grupo de prosélitos.  Eu estou a falar  do
Evangelho. O Evangelho não é apenas a Palavra. Paulo disse isso.

Paulo disse que o evangelho não veio a nós apenas por palavra, mas essa palavra
manifestada. Quando a Palavra pelo Espírito Santo… A Palavra está plantada no coração
que tem o Espírito Santo e produz aquilo que a Palavra diz que devia produzir. E a
Palavra pode discernir os pensamentos do coração. Glória! Oh, bem! Oh, discerne os
pensamentos e intenções do coração, a Palavra faz isso.

121 Sai da Sua boca uma aguda espada de dois fios.

Acordem os pagãos! Alguma coisa tem de acontecer um dia destes. Sim. A Palavra
de Deus. O Seu nome era a Palavra de Deus, a Palavra manifestada. Veja. Jesus disse,
“Ide por todo o mundo…” Marcos 16, a Sua última saudação à igreja antes de Ele voltar
para Se revelar na era da igreja. Ele comissionou a igreja: “Ide por todo o mundo e
pregai o evangelho a toda a criatura.” O quê? Pregai o evangelho. Marcos 16, “Pregai o
evangelho a toda a criatura.” O que é isso? Por outras palavras, demonstrai o poder do
Espírito Santo. Tinha de ser.

122 Agora veja. Não é apenas ensinar a Palavra. Ele nunca disse para ensinar a Palavra.
Ele disse, “Ide pregar o evangelho.” Não foi ensinar a Palavra; pregai o evangelho.

E  estes  sinais  seguirão  aqueles  que  crêem  neste  evangelho;  em  Meu  nome
expulsarão demónios; falarão novas línguas.

Se pegarem numa serpente; ou se beberem algo mortífero, não lhes faria dano
algum; se eles… impuserem as mãos sobre os enfermos… sararão.

…e eles saíram, [disse a escritura] pregando por toda a parte, o Senhor operando
com eles, … confirmando a Palavra com sinais que se seguiram.

Esse  é  o  evangelho,  o  evangelho  a  ser  demonstrado.  Estes  sinais  seguirão  a
quantos? Até ao fim do mundo, em cada era. Aí está essa minoria a surgir, a suster essa
luz. Não admira que Jesus dissesse, “Não temas, pequeno rebanho. Ao Pai agradou dar-
vos o reino,” - ao pequeno rebanho. À minoria, sempre; não é à maioria.

123 Muito bem.

Agora  mais  uma citação,  e  já  chegamos  ao  20.  Assim vamos  ver  aqui,  neste
versículo aqui. Agora, o 16:

E ele tinha na sua destra sete estrelas; [Agora vamos ver o… o Seu rosto]
e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios; e o seu rosto era como o
sol, quando na sua força resplandece.

Se abrir em… vamos ver, Mateus 17. Vamos ver aqui enquanto estamos a ver isso,
por isso estamos apenas a passar… E muitas destas pessoas que estão a apontar isso,
ou a escrever, vamos deixá-las ler isso, para que saibamos.
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Mateus 17, muito bem:

Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago, e a João… e os
conduziu em particular a um alto monte,

E transfigurou-se diante deles; e o seu rosto resplandeceu como o sol, e
os seus vestidos se tornaram brancos como a luz.

Ele transformou-se. O que é que Ele fez? Passou-se em transformação até ao dia
da Sua vinda.

124 Agora veja.  Algumas horas antes disto,  Jesus tinha afirmado, aqui  no capítulo
seguinte: “Em verdade vos digo, que alguns dos que aqui estão… [Quantos sabem o que
eu vou dizer?] Alguns dos que aqui estão não passarão, não morrerão, até verem o Filho
do homem vindo na glória.”

Está certo? E Ele tomou a Pedro, a Tiago e a João, as três testemunhas - porque no
Velho Testamento toda a palavra era estabelecida por três testemunhas - e levou-os ao
monte.

Repare o que veio primeiro. Oh, eu não consigo parar aqui mesmo. Eu tenho de ver
isto. Veja. Qual foi  a primeira coisa que eles viram? Eles levaram Jesus ao topo da
montanha… ou, Ele levou-os ao topo. E Ele foi transfigurado perante eles, transformado.
A Sua veste resplandeceu como o sol no meio da sua força. E apareceram com Ele
Moisés e Elias.

Em que forma é que o Filho do homem vem agora? Primeiro vai aparecer… será
Moisés e Elias.

125 Agora, repare. Antes de Jesus voltar à terra… Agora isto é um pouco antes do
tempo, mas o espírito de Elias vai voltar à terra e vai converter os corações dos filhos de
volta aos pais. A Bíblia disse isso. Jesus viu-o aqui. Os apóstolos viram-no aqui - a
ordem da vinda do Filho do homem glorificado. Ele tem de ser glorificado e tem de
voltar.

A primeira coisa antes de O verem foi o quê? Elias. Depois o quê? Moisés; Israel a
voltar, aqueles que guardam a lei. E depois o Filho do homem glorificado. Aleluia! Vê a
ordem da Sua vinda? O espírito de Elias, ou a testemunha da última era da igreja, veja,
vindo em poder para O manifestar.

126 Depois  144000 Judeus  reúnem-se no Monte  Sinai,  onde Israel  se  tornou uma
nação. A nação mais antiga no mundo, a bandeira mais antiga no mundo - tem a sua
própria nação, a sua própria bandeira, o seu próprio exército, a sua própria moeda, e
tudo o resto.  São um dos membros da sociedade das nações porque eles são uma
nação. Jesus disse que eles nunca seriam abandonados até que tudo se cumprisse.

Os mistérios sobre como é que aquele grupo de Judeus… Perseguidos por toda a
parte, e rejeitados e expulsos e abandonados, como a igreja, ao longo destas eras de
rejeição; e no entanto Jesus disse, “Quando virdes a figueira a gerar os seus rebentos
[essa nação a voltar para ser uma nação novamente], o tempo está à mão, mesmo às
portas. Em verdade vos digo, que esta geração não passará sem que todas estas coisas
se cumpram.”

Esta dificuldade… este povo não passará. Hitler tentou matá-los. Mussolini tentou
matá-los. Estaline tentou matá-los, todos os outros. Mas eles nunca serão abolidos, ou
banidos da terra. Eles serão um povo e uma nação, lá. Amém! Virá Moisés e Elias. Oh!
Espero que entendam.

127 Muito bem.

“O sol brilha na sua força,” o Seu rosto transformado, transfigurado. Agora outra
coisa em Apocalipse 21:23, se quiserem apontar, na Nova Jerusalém (21:23) Ele é o
Cordeiro que está na cidade, que é a luz dela, a brilhar; porque eles não precisavam de
luz na cidade. O sol não nascerá, porque o Cordeiro que está no meio da cidade será a
luz dela. E as nações que estão salvas andarão na luz do Cordeiro. Amém. Ele é a luz do
Cordeiro. Oh, não estão contentes com isso? Não é apenas isso, mas Ele é também, na
vinda (João viu-O no dia do Senhor), o sol da justiça.

Vamos a Malaquias. Malaquias, o último profeta do Velho Testamento - Malaquias,
no capítulo 4.
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128 Tenho uma pequena história para contar acerca da minha preciosa esposa, sentada
ali atrás. Eu dei-lhe muito trabalho antes de nos casarmos. Eu tenho tentado compensar
isso depois que nos casámos.

E eu não sabia se me queria casar novamente ou não, por isso ela ficou muito
triste. E eu pensei que ela era uma menina muito boa para a deixar ir. Que algum bom
homem casasse com ela que cuidasse dela. E eu pensei que nem era digno disso. Eu
não sou - da sua bondade, de qualquer forma. Por isso ela ficou muito abalada e não
sabia o que fazer. Isto foi há anos atrás - há cerca de vinte anos atrás.

Ela ficou tão triste, ela começou a chorar dia e noite. E eu estava a tentar afastar-
me dela.  Não  porque  eu  não  a  amasse;  porque  eu  não  queria  tirar  o  tempo dela.
Porque, deixe-a encontrar outra pessoa, algum bom homem, porque é uma menina
demasiado boa para a deixar ir assim, e eu vou com ela, e coisas assim. E eu pensei que
ela me amava e eu sabia que a amava.

Assim, eu pensei, “Bem, vou tentar… vou marcar um encontro com outra mulher e
vou sair e vou fazê-la sentir-se mal com isso.” E eu quase que a matei. Eu detestei isso,
depois. Ela ficou muito abalada.

Eu disse-lhe, eu disse, “Tu és uma menina demasiado boa. Eu não quero tirar o teu
tempo assim.”

E ela disse, “Mas eu só te amo a ti,  Bill.  E és o único que eu amo.” Disse, “Eu
sempre te amei.”

Eu  disse,  “Agradeço  por  isso.  Mas,”  eu  disse,  “sabes,”  eu  disse,  “eu  sou  um
eremita.” Eu disse, “eu vou viver como um eremita, vês? Eu não me vou casar.”

129 E ela ficou tão abatida com isso, você sabe - pobrezinha. E ela saiu para a sombra
e ficou ali. Ela ajoelhou-se e disse, “Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não Te quero
desobedecer e, ainda assim, eu amo o Bill. E eu não sei o que fazer. Senhor, podes dar-
me um pouco de consolo? Podes ajudar-me um pouco? Eu nunca Te pedi isto antes na
minha vida, Senhor, e espero nunca ter de Te pedir novamente,” disse ela. “Mas se Tu
me ajudares e me deixares abrir  esta Bíblia e me deres uma escritura… eu já ouvi
pessoas a dizer que Tu fizeste isso.”

E quando ela abriu estava em Malaquias 4: “Eis que vos dou… ou que vos envio o
profeta Elias antes desse terrível dia do Senhor.”

Ela disse, “Eu levantei-me dali satisfeita por nos irmos casar.”

Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno; todos os soberbos e
todos os que cometem impiedade serão como palha; e o dia… que está para
vir os abrasará, diz o SENHOR dos exércitos, de sorte que lhes não deixará
nem raiz nem ramo.

Mas  para  vós  que  temeis  o  meu nome… nascerá  o  sol  [s-o-l]  o  sol  da
justiça e salvação trará debaixo das suas asas…

130 “O sol brilhará na sua força.” Oh! A força do Filho de Deus a brilhar no nosso meio
esta noite, de pé no meio dos sete castiçais de ouro na Sua séptupla característica, aqui
como juiz; como um que sofreu e morreu por nós e tomou sobre Si o juízo divino; e
pisou o lagar, o furor de Deus.

Para o pecador Ele é uma catarata horrível, para a alma perdida sobre o mar da
vida; e para a igreja um doce Salvador - ancorada no descanso e ao ouvir o riacho que
corre  enquanto  você  se  deita  e  descansa,  perfeitamente  satisfeito  em Cristo.  Que
tempo!

A brilhar sobre nós com os Seus raios quentes, “Não temas. Eu sou aquele que era,
que é e que há-de vir. Eu sou o Todo-poderoso. Para além de mim não há outro. Eu sou
tanto o Alfa como o Ómega. E te darei a ti que tens sede das fontes da água da vida
livremente.”

Oh, que promessa e que relação amorosa que é - e o Cordeiro no meio da cidade
que não precisa de luz; e Ele é o Sol da justiça com cura nas Suas asas.

Ele é o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã.
Ele é o mais belo dos milhares para a minha alma.
Na tristeza Ele é o meu consolador, na luta é Nele que me firmo,
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Ele diz-me para colocar Nele toda a preocupação. Aleluia!
Ele é o lírio do vale, a brilhante estrela da manhã.
Ele é o mais belo dos milhares para a minha alma.

131 Sim, senhor!  Oh,  essa grande estrela  da manhã,  enquanto surge para brilhar,
saudando o dia que está a nascer, movendo com muita força, dizendo, “O dia está
prestes  a  nascer,  o  sol  está  a  aproximar-se”;  e  Ele  retira-se  de detrás  das  outras
estrelas, (Oh, bem!) com cura nas Suas asas.

Agora  de  volta  à  nossa  mensagem  e  estamos  a  terminar  agora,  para  nos
prepararmos para amanhã à noite, porque já são oito horas e quarenta e cinco minutos.
E nós não queremos manter aqui as pessoas por muito tempo, para que possamos estar
aqui.

132 Muito bem, o Sol da justiça, com cura nas suas asas…

Agora o Seu rosto… Ele era um juiz - outra coisa que mostra que ele estava no dia
do Senhor. Crê nisso? Ele foi até ao dia do Senhor e viu o Senhor como um juiz - não
como sacerdote, não como rei - mas como um juiz.

Ele é um juiz. Não crê nisso? A Bíblia diz que Ele é um juiz. E aqui estava Ele, todo
vestido como um juiz, mostrando o que Ele tinha feito, o que Ele era - o que Ele era
para o pecador, o que Ele era para o Cristão. E aqui está Ele agora, com a voz das
muitas águas e o Seu rosto era como o sol a brilhar na sua força.

133 Agora os resultados, no versículo 16. “E…” Não, peço perdão. É no versículo 17:

Quando o vi, caí a seus pés como morto; [Bem! O profeta não conseguiu
ficar mais de pé, ao ver uma visão assim. Retirou-lhe as suas forças e ele
caiu a Seus pés como morto. Agora veja:] e ele pôs sobre mim a sua destra,
dizendo: Não temas; eu sou o primeiro e o último.

Oh, bem! Não é um profeta;  é Deus!  “Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o
primeiro da revelação, o último da revelação. Eu sou Aquele que era, eu sou Aquele que
é, eu sou Aquele que há-de vir.”

Vamos ver. “Eu sou…”

…e  ele  pôs  sobre  mim  a  sua  destra,  dizendo:  Não  temas;  eu  sou  o
primeiro e o último.

E  o  que  vivo;  fui  morto,  mas  eis  aqui  estou  vivo  para  todo  o  sempre
[Agora mesmo. E depois ele clamou], Amém; e tenho as chaves da morte e
do… inferno.

134 Não tenha  medo.  Por  que  teríamos  medo?  Por  que  é  que  a  igreja  falharia  ao
cumprir a sua… em pensar na Sua Palavra? Vamos parar aqui só por um minuto, porque
estamos a encerrar.

Por que é que esta igreja teria medo? O que é que Ele prometeu que ainda não o
tenha manifestado perante nós? Por  que é que você iria  temer um castigo,  ou um
futuro? “Não temas; eu sou Aquele que era; Aquele que é e que há-de vir; eu sou o
primeiro e o último. Eu tenho as chaves do inferno e da morte aqui mesmo. Porquê? Eu
venci e conquistei tanto o inferno como a morte.” Isso é a sepultura e o Hades, a morte,
o próprio Hades, por si. “Eu venci tudo isso. Eu venci o inferno, a morte, a sepultura.”

Quando Ele estava na terra Ele era o único…

135 Muitos homens saíram para conquistar. Sabia disso? Napoleão saiu para conquistar
o mundo e conquistou. Com a idade de trinta e três… Com a idade de dezassete anos
até aos vinte e cinco, Napoleão foi o proibicionista. Ele não acreditava em beber, nem
nada disso. Ele foi para França. Ele não era um Francês. Ele veio de uma ilha. Ele foi lá
para se ambientar com a França, porque ele não gostava daquilo - não gostava da
França. Mas ele foi conquistado.

E ele saiu e conquistou a França. E ele levou aqueles Franceses e conquistou o
mundo. E com a idade de trinta e três anos ele sentou-se e chorou, porque não havia
mais ninguém para conquistar; e morreu como um alcoólico, derrotado. Ele nem se
conseguia conquistar a si mesmo, veja. E depois, encontrou-se com o seu “Waterloo”
em Waterloo [última batalha de Napoleão que levou ao seu exílio - Trad.]. Ele chegou ao
seu fim em Waterloo. Eu já lá estive e vi  os sinais antigos das relíquias e coisas lá
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quando nós estivemos lá naquela terra.

Agora nós vemos esse conquistador. Ele começou sendo um jovem e tomou o lado
errado para conquistar e morreu em desgraça.

136 Mas houve outro jovem que veio ao mundo uma vez. Ele morreu com trinta e três
anos e conquistou tudo o que podia ser conquistado. Quando Ele estava na terra Ele
conquistou as paixões, o orgulho, Ele conquistou a doença. Ele conquistou os demónios.
Quando Ele morreu Ele conquistou a morte.

Quando Ele ressuscitou Ele conquistou o inferno. Ele subiu e conquistou tudo o que
estava contra a humanidade; e… o lagar do vinho de Deus e pisou-o, e conquistou a
morte, o inferno, a sepultura, a doença, as formalidades, tudo o resto; e venceu tudo
isso e ressuscitou ao terceiro dia e conquistou todas as atmosferas acima e cortou esse
nevoeiro entre Deus e o homem e ligou o céu à terra novamente. Glória! Oh, bem! Ali
está Ele, o poderoso conquistador, desde que Ele rasgou o véu em dois.

Ali está Ele - tem “as chaves tanto da morte como do inferno estão do meu lado.
Não temas.” Colocou a Sua destra (o Seu poder) sobre Ele e levantou-o pelo poder da
Sua destra. Disse, “Não temas. Eu sou Aquele que era, e Aquele que é, e que há-de vir.
Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Aquele que viveu e morreu e está vivo novamente
para todo o sempre. Amém.” Oh!

Eis! O poderoso conquistador,
Eis! Aí está Ele bem visível,
Aí está Ele, o poderoso conquistador,
Desde que Ele rasgou o véu em dois.

137 (Amém!)

…cortou todos os obstáculos dos seres humanos, para que eles pudessem estar
ligados como no jardim do Éden. Agora o homem… eu ia abafar isto, mas vou dizê-lo: O
homem é omnipotente. Vocês não crêem nisso, mas é. Um homem completamente
rendido a Deus é omnipotente. Ele não disse em Marcos 11:22, “Tudo o que disserdes e
não duvidardes em vosso coração, acontecerá. Podereis ter aquilo que dissestes.”

O que acontece quando dois omnipotentes se encontram? Quando Deus e o homem
se unem, dois omnipotentes, algo tem de ser agitado. Tudo aquilo que você disser com
esse poder criativo da omnipotência de Deus, sabendo que Ele prometeu e disse isso na
Sua Palavra, isso cria um poder que vai lá e faz com que coisas aconteçam. Coisas que
não existem, faz como se elas existissem, porque dois omnipotentes se encontraram. Ali
está Ele. Oh! Ele não é maravilhoso?
138 Vamos ver se temos mais algumas coisas boas. O versículo 18, agora o versículo
19. João, o que aconteceu? Quando ele viu o Seu rosto, o resultado, foi que ele caiu a
Seus pés. Ele não conseguia ficar mais de pé. A sua vida humana foi sugada dele. Ele
não conseguia fazer aquilo.

Ele era um conquistador. Ele já tinha conquistador. Agora Ele dá uma ordem e
depois nós começamos no final do capítulo. No versículo 19:

Escreve,  pois  as  coisas  que tens  visto,  e  as  que são,  e  as  que depois
destas hão-de suceder.

[Nós já vimos o versículo 20:] Eis o mistério das sete estrelas, que viste
na minha destra… dos sete castiçais de ouro: as sete estrelas são os sete…
anjos das sete igrejas, e os sete castiçais são as sete igrejas.

139 Oh, é de cortar a respiração, amigo. Vê-Lo de pé ali na suprema… na supremacia
da Sua deidade. Ele é o juiz, o sacerdote, o rei, a águia, o cordeiro, o leão, o Alfa, o
Ómega, o Pai, Filho, Espírito Santo, Aquele que era, que é, e que há-de vir. Pisou o lagar
do vinho do furor de Deus e agradou… tudo, até que Deus disse na cruz, quando Ele
ressuscitou, Ele disse, “Está consumado.” Agradou a Deus até que o Espírito que O
deixou  voltou  na  manhã  de  Páscoa  e  pegou  Nele  e  ressuscitou-O  para  a  nossa
justificação.

Ali João olhou e viu-O de pé ali com os pés de bronze, os olhos como chamas de
fogo a percorrer toda a terra. Daniel viu-O setecentos anos antes disso, na mesma
posição, o mesmo tipo, o mesmo homem, de pé ali - o Ancião de dias, e um semelhante
ao Filho do homem que se juntou a Ele. E todo o juízo foi entregue a Ele, de pé no
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julgamento do trono branco.

Vendo estas coisas, que tipo de pessoa devemos ser, amigos? Deus vos abençoe, é
a minha oração, vejam. Vocês amam-No? Vocês crêem Nele? Ancoraram a vossa alma
Nele?

140 Vamos inclinar as nossas cabeças só um momento, em silêncio e suavemente,
enquanto vamos cantar em sossego, “Eu Ancorei A Minha Alma No Abrigo De Descanso.”
“Nunca mais vou ouvir as cataratas a correr para desviar a minha alma, mas vai falar
uma paz doce à minha alma.” Em silêncio, agora, com reverência, todos.

Eu ancorei a minha alma no abrigo do descanso,
Não vou navegar mais nos mares;
A tempestade pode varrer o abismo bravo, tempestuoso,
Em Jesus estou salvo para todo o sempre.
Eu ancorei a minha alma no abrigo do descanso,
Não vou navegar mais nos mares;
A tempestade pode varrer o abismo bravo, tempestuoso,
Em Jesus estou salvo para todo o sempre.
Brilha em mim (deixa vir os raios da glória, Senhor),
Senhor, brilha sobre mim,
Que a luz do farol brilhe sobre mim;
Oh brilha sobre mim, Senhor, brilha sobre mim.

(Vamos levantar as nossas mãos para Ele.)

Que a luz do farol brilhe sobre mim.
Para ser como Jesus (Sim, Senhor), para ser como Jesus,
Na terra desejo ser como Ele;
Ao longo da jornada da vida da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

[O Irmão Branham começa a sussurrar o refrão.]

Na terra desejo ser como Ele;
Ao longo da jornada da vida da terra até à glória,

141 Gostava de ter a vida Dele a viver em si, reflectindo a presença Dele? Se gostava, e
ainda  não  a  tem,  pode  ficar  de  pé  para  a  oração?  Aqueles  que  gostavam de  ser
lembrados em oração. Deus vos abençoe.

Da manjedoura de Belém (Fiquem de pé agora, fiquem.)
Veio um estranho, (Você vai ser um estranho para o mundo.)
Na terra eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.
Ser como Jesus, ser como Jesus,
(Esse é o meu desejo.)
Na terra eu desejo ser como Ele;
Ao longo de toda a jornada da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.

[O Irmão Branham começa a sussurrar o refrão].

…simples, em humildade e simples…

142 Agora,  Pai  Celestial,  estão  de  pé  muitos  que  querem  receber-Te.  Eles  estão
cansados de vaguear, não sabendo para onde estão a ir - pela maré da vida e sabem
que  talvez  antes  do  amanhecer  o  coração  vai  parar  de  bater.  Depois  as  grandes
cataratas estão à frente deles, à frente de uma alma à deriva.

Eles têm sido iguais a si mesmos; eles têm sido como o mundo. Mas eles querem
ser como Tu agora, Senhor. Recebe-os no Teu reino. Eles são Teus, Pai, porque Tu
conheces os seus corações e as intenções dos seus corações. E Tu escreveste isso assim
e disseste com os Teus próprios lábios: “Aquele que ouve as Minhas palavras e crê
Naquele que Me enviou tem a vida eterna.”

Tu  também disseste,  Senhor,  “Bem-aventurado  aquele  que  lê  e  que  ouve  as
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palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo.” Eles dão conta que o
tempo está próximo. Eles não podem andar mais à deriva, Senhor.

Lança a corda de salvação. Puxa-os para Ti, Senhor. Que eles possam sair daqui
esta noite reflectindo a luz de Jesus Cristo. Eu entrego-os a Ti, Deus Pai, no nome de
Jesus Cristo.  Que eles possam humildemente seguir  o Senhor no baptismo aqui  na
igreja, coloca o Espírito Santo na vida deles, para que possam ser como Jesus pelo resto
dos seus dias. Nós pedimos no Seu nome.

143 Só ser como Jesus, ser como Jesus…

Alguns de vocês, de pé junto ou sentados junto dessas pessoas, que são Cristãs,
peguem na mão delas e cumprimentem-nas. Estendam-lhes a mão, louvem a Deus pela
alma delas. Os nossos altares estão todos cheios aqui de crianças e assim. Nós não os
podemos trazer até aqui.

…pela jornada da vida, da terra até à glória,
Eu só peço para ser como Ele.
Brilha sobre mim, oh brilha sobre mim,
Que a luz do farol brilhe sobre mim;
Oh brilha sobre mim, Senhor, brilha sobre mim,
Que a luz do farol brilhe sobre mim.

144 Sente-se bem? Não se sente bem? Não está feliz por ser Cristão? Cumprimente
alguém que esteja sentado ao seu lado agora, enquanto vamos cantar um hino. “Vamos
Andar na Luz,” nesta bela luz - na luz do Senhor Jesus Cristo a ser manifestado em
carne.

Vamos andar na luz, que bela luz!
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham;
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.

Cantem, todos:

Vamos andar na luz. É uma bela luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham;
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.
Vinde, vós santos da luz proclamar,
Jesus a luz do mundo;
Então os sinos do céu vão soar,
Oh Jesus, a luz do mundo.

Levante a sua mão agora:

Vamos andar na luz, na bela luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham;
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.
Vamos continuar a andar nesta Luz, é uma bela luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham;
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, Ele é a luz do mundo.
Vamos andar nesta luz (na luz do evangelho), na bela luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham;
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.

145 De volta  ao princípio  ao Pentecostes,  quando o Espírito  Santo desceu sobre a
igreja, a mensagem desceu a Esmirna. Ali estava Ireneu, o grande santo de Deus, a
falar em línguas, o poder de Deus a ressuscitar os mortos, a curar os enfermos. Ele
estava a andar na luz. Depois dele veio Columba, o grande santo poderoso de Deus,
muitos dos outros grandes santos levaram a mensagem, andando na luz; na luz do
Evangelho - a mesma luz que brilhou no dia de Pentecostes - Cristo, no meio do Seu
povo, os sete castiçais de ouro a reflectir o Seu brilho como o sol no meio do seu calor.
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Aqui estamos nós em 1961.

Vamos andar nesta luz. É uma bela luz.
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham.
Oh, brilham à nossa volta de dia e de noite,
Oh Jesus, a luz do mundo.

Vamos ficar de pé.

Vamos continuar a andar nesta Luz. É uma bela luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham.
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.

Você ama-O?

Eu O amo, eu O amo,
Porque Ele primeiro me amou;
E comprou minha salvação
No madeiro do Calvário.

146 Nunca mais me vou voltar para as coisas do mundo, eu estou morto para o mundo
e o mundo está morto para mim. Eu só ando em Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Eu
amo-O porque Ele me ama e brilha as Suas bênçãos sobre mim, dando-me a destra de
companheirismo no Seu reino.  Agora  nós  somos filhos  e  filhas  de  Deus e  não nos
parecemos com aquilo que seremos no final. Mas nós sabemos que teremos um corpo
como o Seu próprio corpo glorioso, porque nós O veremos a Ele como Ele é.

Então vamos andar na Luz, uma bela Luz,
Vem onde as gotas de orvalho de misericórdia brilham.
Brilham à nossa volta de dia e de noite,
Jesus, a luz do mundo.

147 Ama-O? Sabe, depois da mensagem cortar e assim, eu gosto de ouvir as pessoas a
entrar nos hinos e a entrar na adoração e a cantar no Espírito. Não há nada mais bonito
do que boas canções. Está certo. Eu gosto das boas canções à moda antiga Pentecostal -
não gosto daquelas vozes treinadas demais que aguentam até ficarem a gritar e ficam
com a cara azul e não sabem o que estão a cantar. Eu gosto de alguém que talvez não
saiba manter uma afinação; mas no entanto tem uma bênção Pentecostal, e agora está
a cantar sobre isso. Oh, como são gloriosas, essas canções melodiosas da cruz. Oh,
bem.

148 A nossa canção de despedida agora:

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Filho de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto,
Leve-o onde quer que for.

Amanhã à noite às sete horas, sete horas em ponto, começam os serviços.

Prostrando ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.

Vamos todos cantar agora:

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Filho de tristeza e dor;
Dará alegria e conforto,
Oh, leve-o onde quer que for.

Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.

149 Agora, terminamos esta noite. Perguntaram-me agora se haverá serviço de manhã?
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Não, amanhã não. Descansem bem amanhã. Talvez amanhã à noite eu não seja capaz
de trazer a mensagem completa, por isso vou continuar no dia seguinte. Sempre que eu
não consiga completar a mensagem, eu vou continuar no dia seguinte. Mas nós temos
isto completo. Eu creio que vocês estão prontos para as eras da igreja. Não estão? Muito
bem. Vamos inclinar as nossas cabeças, enquanto cantamos agora em quietude:

Prostrando ao nome de Jesus,
(Toda a língua confessará,)
Caindo prostrados aos Seus pés,
Rei dos reis no céu O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa.

Precioso nome, Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu;
Precioso nome, Ó quão doce, quão doce!
Esperança da terra e alegria do céu.
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