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1 Que o Senhor vos abençoe. Alguém aqui conduz um Dodge, um Dodge novo, com a
matrícula WX-2129, estacionado do outro lado da rua ali, deixou as luzes, os faróis e
tudo - ligados. E, se alguém tem esse carro, ora, vá lá rapidamente e desligue as luzes.
Está do lado esquerdo da rua, na Rua Oitava. Acho que é um número de New Albany,
WX-2129, um Dodge vermelho, um Dodge novo. Isto é pelo menos de 1959, 1960, ou
algo assim. E eu não sabia se havia alguém aqui, ou se alguém tinha apenas... de algum
lugar. Muito bem. Era. Então é bom. Agora, não vou dizer que só as senhoras é que se
esquecem disso, porque eu também me esqueço.

2 Bem, certamente que é bom voltar novamente esta noite ao serviço e ter este bom
tempo de companheirismo à volta da Palavra. Estão a gostar disso? Está certo. Nós
estamos a ter um tempo mesmo, mesmo maravilhoso. E agora, nós confiamos que Deus
nos vai ajudar a continuar. Agora, o meu irmão foi buscar um quadro preto aqui, mas é
demasiado  curto.  Não  chega  suficientemente  acima.  Assim amanhã eu  vou  tentar
arranjar isso aqui, puxá-lo para cima e fazer com que… eu quero desenhar algumas
coisas diferentes que gostava de explicar  para que vocês apenas… para que vocês
tenham a certeza que entendem bem.

3 Houve… Ontem à noite, ou ontem, a minha menina, a Sarah… Foi giro. Eu e a mãe
estávamos a olhar para um papel. Ela pegou nas minhas notas e tinha tudo em ordem.
Isaías, e Mateus, e tudo. E mesmo no final do papel, ela tinha, “E a morte… a sepultura
não tem mais vitória e a morte ficou sem o seu ferrão.” Ela tem sete anos de idade.

E depois, em vez de ler a Revelação [em Inglês o livro de Apocalipse traduz-se
como “Livro da Revelação” -  Trad.],  ela  disse,  “o livro das Revoluções.”  Bem, isso
mostra que elas estão interessadas em tentar  entender alguma coisa,  de qualquer
forma, não estão? Eu penso que a filha do Irmão Collins… ela está sentada ali atrás…
escreveram revolução? “Dia das revoluções,” diz o Irmão Neville. Ele está a concordar
com ela. Acho que todos temos de o fazer.
4 Bem, estamos mesmo a passar por um tempo maravilhoso. Bem, o Senhor está a
abençoar! Eu fui estudar esta manhã para o escritório, depois de levar as crianças à
escola e saí há pouco - tive um tempo maravilhoso.

Ontem à noite estudei até tarde, também. E por volta das duas e trinta da manhã
chegaram algumas pessoas lá do norte. Fizeram-me levantar para orar por uma menina
que estava a morrer e eu tenho a certeza que o Senhor a vai deixar ficar bem. Eles
vieram de Bedford, Indiana, para pedir que a menina recebesse oração naquela altura.
Dois homens tinham estado no serviço ontem à noite, conduziram até ali, depois de
volta; depois de volta outra vez - provavelmente toda a noite a conduzir. E assim é bom
saber que as pessoas têm esse tipo de confiança e que crêem em Deus.

5 Oh, é um grande dia em que nós estamos a viver. E nós estamos em expectativa
agora, acerca destas eras da igreja, para recebermos mais e mais. Agora estamos a
tentar começar apenas um pouco cedo todas as noites, para que possamos sair cedo.
Preferem assim? E isso permite que as pessoas que têm de trabalhar cheguem a casa,
para que possam ir trabalhar. Ontem à noite nós saímos cinco, dez minutos depois das
nove, ou pelo menos quando eu terminei. E assim…

Nós estamos contentes por termos todos os ministros visitantes connosco esta
noite e o Irmão Junior Jackson, o Irmão Carpenter e o nosso irmão da igreja ali e muitos
outros na plataforma aqui e na reunião.

6 E disseram-me hoje que um amigo precioso meu que esteve comigo nos campos
missionários, o Irmão e a Irmã Andrew de lá da China, estiveram na reunião ontem à
noite.

Que  tempo  maravilhoso  que  passámos  juntos  na  Jamaica,  este  ano  passado.
Passámos um tempo muito bom. Eu estive em casa deles e bem! Pergunto-me se o
Irmão e a Irmã Andrew estão presentes esta noite aqui na reunião? Este edifício não
está  bem construído,  por  isso… Sim,  sentado  lá  atrás.  Pergunto-me se  é  possível
levantarem-se, Irmão e Irmã Andrew, só por um momento. Que o Senhor vos abençoe.
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Estamos contentes por vos ver, Irmão e Irmã Andrew. Eu convidei-os a vir no ano
passado quando eu estive lá.

7 Agora, não estou a dizer isto na presença deles… eu ia dizer mais, mas não vou
dizê-lo agora. Mas eles são o que eu chamo de verdadeiros missionários. Se eles vierem
amanhã à noite, vamos tê-los a falar aqui, antes de nós entrarmos. Quero que ouçam o
que os campos missionários realmente significam.

Quando eles estavam lá bastante no interior, até nem terem nada para… Bem, acho
que foi há anos e anos e anos atrás quando eles estavam lá e nunca tinham visto sequer
um automóvel, ou um comboio, nem nada, durante anos e anos. E como a Irmã fazia o
seu pão de… como ela o batia e… Agora esse é um verdadeiro missionário. O Irmão
Andrew tinha uma agulha e uma linha e ele era um médico. Ele cosia-os quando eles se
feriam. E eu penso que as crianças vinham, a Irmã Andrew era provavelmente parteira e
o Irmão Andrew era o médico. Eles dependiam deles.

8 E depois, quando as missões da Inglaterra, as Missões Pentecostais da Inglaterra,
disseram que eles eram demasiado velhos para voltar para o campo… vou dizer-vos
quanto  eles  são  missionários.  Eles  não  iam  tomar  uma  cadeira  e  sentar-se.  Eles
voltaram por sua conta, de volta à Jamaica; e lá continuam a ser missionários agora. O
Irmão Fred Sothmann e eu, aqui, tivemos o privilégio de ir a casa deles e de os visitar. E
que tempo maravilhoso que eles nos deram - doces como os Cristãos podem ser.

E digo-vos, eu digo isto para… eu preferia dar-lhes um pequeno botão de rosa
agora  do que uma coroa de flores  depois  de  eles  partirem.  Digo-vos  que eles  são
verdadeiros  Cristãos.  E  eu disse  à  minha esposa que a  Irmã Andrew era  uma das
mulheres Cristãs mais doces, e mais bondosas que uma pessoa podia conhecer. Ela é
apenas… o seu carácter é moldado em Cristo. E o Irmão Andrew também. Assim tenho a
certeza, se todos vocês os viram quando eles se levantaram, eu queria que toda esta
igreja os cumprimentasse e os ouvisse antes de eles irem embora.

9 Agora amanhã, se o Senhor permitir, ora, amanhã à noite nós vamos começar com
esta segunda era da igreja. Hoje à noite estamos a começar com a primeira era da
igreja. Eu tenho a certeza que o Senhor tem uma bênção reservada para nós. E lembre-
se, como eu disse antes, por vezes nestas coisas nós podemos discordar com eles, no
que diz respeito à teologia. E a maioria das minhas datas eu tiro-as de historiadores
autênticos,  que… realmente  não  tinham interesses  em lado  nenhum.  Eles  apenas
escreveram os factos, fossem eles quais fossem, aquilo que as igrejas fizeram. E, claro,
a parte divina da interpretação que eu tento colocar sobre aquilo, pelo melhor que eu
sei.

E por vezes, se eu falar um pouco duro, assim, eu não queria dizer isso dessa
forma. Todos sabem isso, os que me conhecem - que eu não queria dizer isso assim. Eu
só quero… Mas, para fazer um pau bicudo, é como guiar um prego numa tábua. Se
apenas o prender com um alfinete, não se vai segurar. Tem de o levar até ao fundo e
dobrar na ponta, para segurar aquilo. E é isso que eu estou a tentar fazer. Assim, não é
que eu tente discordar, porque eu falo de todas as denominações e assim por diante.
Por isso não… isso…

10 Eu sempre disse, é como marcar o gado… eu lembro-me há anos atrás eu estava
sentado um dia quando eles tinham a marcação do gado na Primavera, levavam o gado
para a floresta.  E  eu ajudei  a  levar  o  gado até ao… ao que eles  chamam cerca de
condução do gado, onde a Associação Hereford [venda de gado - Trad.] tem o pasto no
Troublesome River Valley. E eu estava ali  com a minha perna sobre a sela, a ver o
guarda-florestal enquanto ele estava a olhar para este gado a passar pela cerca. Agora
você tem de ter… é quando você passa por propriedade do governo. E você tem de ser
capaz de produzir uma tonelada de palha antes de poder pôr uma vaca no pasto. E cada
rancho produz uma certa quantidade de pasto, dá uma certa quantidade de gado. Então
eles podem tê-los.

11 Agora, eles passavam por ali com todo o tipo de marcas. Alguns tinham a Barra X,
o Sr. Grimes ao nosso lado tinha o Diamante T - um T, de um lado um diamante. Havia
aquele Lazy K, à frente de Troublesome River. O nosso era o Turkey Track. Logo abaixo
de nós era o Tripé. E havia todo o tipo de marcas a passar por aquela entrada.

E eu reparei que o guarda-florestal nunca prestava muita atenção àquelas marcas.
Ele nunca olhava para elas. Às vezes estavam do lado esquerdo da vaca, por isso ele
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não podia ter visto a marca. Assim, não era isso… Ele estava a olhar para a marca, mas
ele tinha a certeza de uma coisa: que nenhuma vaca passava por ali  a não ser que
tivesse uma etiqueta de sangue na sua orelha. Tinha de ser uma Hereford puro-sangue,
ou não podia entrar naquela floresta. A marca não fazia muita diferença, mas era a
etiqueta de sangue.

E eu acho que é isso que vai acontecer no julgamento. Não vai ser a marca que nós
estivermos a usar,  mas Ele vai  olhar  para a etiqueta de sangue.  “Quando eu vir  o
sangue, eu passarei sobre vós.”

[O Irmão Banham fala com o irmão Gene acerca do sistema do microfone]. Agora,
estou um pouco errado, Gene, estou? Faz eco. Muito bem. É uma transposição entre os
dois, está certo? Muito bem. Obrigado, Irmão Gene, muito bem.

12 Agora, nós vamos tentar sair cedo novamente esta noite, para que possamos voltar
amanhã à noite e ver estas eras. E digo-vos, é muito difícil para mim reter algumas das
grandes coisas que estão mais à frente no caminho - ao tentar trazê-las a todas numa
noite.  Você sabe,  essa é um pouco a minha natureza,  mas nós temos de reter  um
pouco, até cada uma das noites.

Agora, antes de começarmos a abrir o grande Livro, gostava de saber se podemos
ficar de pé só por um momento, para mudarmos de posição, enquanto nos levantamos,
aqueles que conseguirem. E vamos inclinar as nossas cabeças agora, solenemente, para
uma palavra de oração.

13 Nosso Pai celestial, aproximamo-nos mais uma vez do Teu grande trono santo,
vindo sem movermos a nossa fé porque… Vimos porque fomos chamados a vir. Nós não
podemos dizer que estamos a vir no nome de uma certa igreja, ou denominação; ou no
nome desta igreja, ou no nosso próprio nome, porque nós não teríamos a certeza disso -
se podemos ter esta audiência com Deus ou não. Mas quando Jesus nos disse, “Pedi
qualquer coisa ao Pai em Meu nome, eu o farei,” então nós sabemos que vimos no nome
de Jesus, que Tu nos vais ouvir, Pai.

Estamos tão contentes enquanto lemos acerca dos mártires do passado, como eles
selaram o seu testemunho com o seu próprio sangue. Então, Pai, isso faz-nos sentir que
estamos a fazer muito pouco neste dia. E eu oro a Ti, Senhor, para que Tu perdoes a
nossa negligência, enquanto tratamos dos Teus negócios. E nós oramos para que Tu nos
unjas de novo, enquanto nós lemos a Tua Palavra e vemos o sofrimento que foi trazido
no passado, para formar o cânone desta grande e resgatada igreja do Deus vivo.
14 Eu oro a Ti, Pai celestial, para que fales esta noite através de nós, porque nós não
sabemos o que dizer. Nós estamos apenas à espera e nós pedimos nesta oração aqui
porque nós estamos na presença de Deus na Sua igreja. E nós pedimos que o Espírito
Santo que está nestas pessoas una os poderes esta noite e agite o evangelho até cada
coração. Isso vai dar-nos uma nova posição, e uma nova esperança, para a era que está
a surgir. Concede, Senhor, porque vemos a figueira a gerar os seus rebentos e Israel a
tornar-se uma nação e os dias dos Gentios a desvanecer-se e numerados.

E nós estamos à  espera da vinda do grande redentor,  do nosso Senhor  Jesus
Cristo. Anda no nosso meio, Senhor, como foi dito esta noite, Tu andas no meio dos
castiçais. Então anda no nosso meio esta noite, Senhor e avisa os nossos corações do
mal que está à nossa frente e dá-nos entendimento da Tua Palavra, porque pedimos no
nome de Jesus. Amém. Podem sentar.

15 Agora como eu disse,  a cada dia eu tento ver o mais possível  aquilo que está
escrito  no  papel  acerca  de  datas,  lugares  e  assim  por  diante,  porque  é  um
acontecimento histórico que estamos a abordar. Tem sido a história. E agora estamos
também a ver o modelo para o tempo.

Agora, Domingo de manhã e Domingo à tarde, ou Domingo à noite melhor dizendo,
nós tivemos um tempo glorioso. Eu tive de certeza absoluta. Eu tive.

16 E da revelação… Agora o que é que estamos a estudar? A Revelação de Jesus
Cristo. E o que é que nós vimos? Que Deus mostrou a revelação e quem Ele era. A
primeira coisa que vemos de todas as revelações, é que Deus deu a conhecer quem Ele
era - que Jesus não era terceira pessoa nenhuma de uma trindade; Ele era a trindade
em plenitude. Ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa era a revelação. Ele falou
quatro vezes neste mesmo capítulo que Ele era o Deus Todo-poderoso, Aquele que era,
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que é e que há-de vir, a raiz e descendência de David.

17 Agora nós vimos então que nestas coisas estamos a tentar esclarecer o assunto,
porque eu não sei quando o vamos voltar a ouvir - talvez nunca mais - até que não haja
mais tempo e se desvaneça na eternidade.

E  agora,  como  eu  digo,  pode  haver  muitos  irmãos,  doutores,  muito  melhor
qualificados que eu para falar sobre isto e provavelmente conseguiriam uma melhor
interpretação disso. Mas Deus colocou no meu coração fazer isso e por isso, eu seria um
hipócrita se não dissesse exactamente o que eu pensava que estava certo, veja.

Assim, eu sempre quero isso claro perante Deus, que eu não cessei, como disse
Paulo,  de  vos  avisar  dia  e  noite,  com lágrimas,  para  que  a  igreja  possa  estar  em
posição. Então, se houver algum perdido, que o sangue não esteja sobre as minhas
mãos, porque eu quero estar livre do sangue de todos os homens em todo o tempo.
Assim, se discordar, ora, de uma forma boa e agradável, está tudo bem. Agora… mas
talvez o Senhor revele alguma coisa que nos vá ajudar a todos.
18 Agora,  a  primeira  coisa,  é  que  nós  vemos  que  Ele  Se  revelou.  Agora  nós
entendemos quem Ele era.

Agora continuando, como eu li acerca da aspersão e do baptismo no nome do Pai,
Filho e Espírito Santo sendo um baptismo Católico e não Protestante ou um baptismo do
Novo Testamento, eu espero que tenha tornado isso claro. E eu pedi que cada um me
mostrasse um texto da Escritura onde alguém já tenha baptizado na Bíblia - ou até ao
Concílio de Laodicéia, onde eles formaram a igreja Católica - onde alguém já tenha
baptizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, por favor venha mostrar-me; e eu vou
colocar nas minhas costas “Um Falso Profeta,” e vou andar assim pela rua. Agora eu
disse isso, não para ser duro, mas apenas para lhe mostrar que isso é a verdade, veja.

19 Agora. Depois a Bíblia revela-O aqui, que Ele é o Deus Todo-poderoso, carne no
nosso meio, veja. Sem Pai, Filho, Espírito Santo. Não são três deuses, ou um Deus
cortado em três lugares. É um Deus que opera em três ofícios: a Paternidade, o estatuto
de Filho e o Espírito Santo; Deus a condescender desde o jardim do Éden, tentando
voltar aos corações humanos para lá viver, e serem filhos e filhas de Deus novamente
com Ele. Deus acima de nós, Deus connosco, Deus em nós. Essa é a diferença, veja.

E agora essas coisas… E a Bíblia revela isso e disse claramente no primeiro capítulo
de Apocalipse, que é o único livro na Bíblia (no Novo Testamento, o cânone completo do
Novo Testamento), é o único livro em que Jesus colocou o Seu próprio selo. E Ele disse,
no início disso, “Bem-aventurado aquele que lê e que ouve.” E no final, Ele disse, “Se
alguém tirar alguma parte disso, ou acrescentar alguma coisa a isso, esse verá a sua
parte tirada do livro da vida.” Assim é uma maldição para alguém retirar alguma coisa.

Esta é a revelação completa de Jesus Cristo. Assim, se nós fazemos Dele três você
sabe o que aconteceu, veja. O seu nome sai.

20 E ninguém, nenhum Protestante, nenhuma igreja primitiva, creu alguma vez em
três deuses. Foi um grande tema no Concílio de Nicéia, e ambos se afastaram nesta
direcção, por assim dizer. O trinitariano, as pessoas trinas que acreditavam na trindade,
que finalmente formou a igreja Católica, eles foram para a trindade - fazendo Deus três
pessoas. E houve um que creu que Deus era um e eles foram para o outro lado para ser
unitários. Ambos estão errados.

Deus… Jesus não podia ser o Seu próprio pai; e Jesus não pode ter um pai e ser
três deuses. Não pode funcionar, porque se Ele tem um pai e um pai é outro homem
para além de Si, então Ele tinha… e o Espírito Santo é outro, Ele é um filho ilegítimo.

A Bíblia disse que o Espírito Santo era o Seu Pai. E se nós temos o Espírito Santo,
então não é o Espírito Santo - é o Pai em nós no nome do Espírito Santo, usando o ofício
em nós. Porque antes estava num homem, chamado um “Espírito,” voltou, e está em
nós agora. O mesmo Deus Jeová, veja.

21 Não há três deuses.

Três deuses, é pagão e foi trazido…. E se você ficar aqui durante esta semana e não
se ofender, mas se estiver atento, veja… a história. Veja as mesmas histórias que eu vi,
ou qualquer história. Vamos só… para saber tudo isso. Toda a história concorda como
uma só. Aqueles historiadores não têm nada que ver com qualquer um dos lados. Eles
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estão apenas interessados em declarar factos, aquilo que aconteceu.

E veja exactamente como aquela coisa se infiltrou por Lutero e veio por Wesley; e
depois foi exposta nos últimos dias - o baptismo no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.
Veja onde entrou na igreja Católica; nas Eras das Trevas [o período medieval - Trad.]
veio por Lutero, até Wesley. Mas entre Wesley e Laodicéia no final, foi exposto. Está
certo.

Agora… e isto é tudo história e não é apenas história mas é a Bíblia.

22 E agora esta noite, nós estamos a abordar as sete eras da igreja, que foram sete
igrejas que estavam na Ásia Menor na altura em que o livro foi escrito. Estas igrejas
naquela altura deviam ter tido as características das eras futuras da igreja, porque havia
mais igrejas do que aquelas - a igreja dos Colossenses e muitas outras - naquela altura.
Mas Deus pegou naquelas igrejas por causa das suas características.

Agora, nós vemos isso, Ele estava de pé no meio dos sete castiçais de ouro, Ele
tinha na Sua mão sete estrelas. E aquelas sete estrelas… Ele disse no versículo 20 do
capítulo 1 que eram sete anjos às sete igrejas.

23 Agora, na Bíblia eles não entenderam esta revelação, porque de que lhes servia ver
e esperar, se sabiam que faltavam milhares de anos antes que Jesus viesse? Não lhes
foi dado a eles.

E  eu  digo  isto,  a  vocês  aqui,  a  vocês,  Católicos,  a  vocês,  Luteranos,  a  vocês,
Metodistas, e assim por diante, não foi dada a luz que está sobre a Palavra hoje, a
Martinho Lutero. Nem foi dada a John Wesley. John Wesley pregou a santificação que
Lutero não viu. E a luz vem quando temos necessidade de luz. Deus diz isso, e não nos
é aberto porque está escondido aos nossos olhos até ao dia em que Deus é capaz de o
revelar.

Pergunto-me como será depois de partirmos. Estou persuadido que há muito, muito
mais de que nós não sabemos nada. Está certo. Há sete selos, se tomarmos o livro
completo de Apocalipse, que estão selados na parte de trás do livro. Nem sequer está
escrito no livro. E aqueles selos têm de ser abertos durante esta era da igreja e os
últimos sete mistérios de Deus vão ser dados a conhecer. Oh, eu gostava de continuar
durante todo o Inverno e passar por isso. Sim, senhor. As sete eras da igreja…
24 Como Daniel ouviu os sete trovões e… foi proibido… e João ouviu as vozes e este
livro foi selado. E a parte de trás do livro foi selada com sete selos. Mas nos dias destes
selos serem abertos, o mistério de Deus seria terminado. Por outras palavras, Deus
seria dado a conhecer à Sua igreja não em três pessoas, mas como uma pessoa. O
mistério de Deus seria revelado. E quando isso fosse completamente revelado, então os
sete mistérios seriam abertos à igreja; porque ali a igreja estaria a viver debaixo da
inspiração do Espírito Santo - Ele a mover-se e a mostrar os sinais de que está vivo e
que está no nosso meio, vivo entre nós. E nós temos então de adorar o Cristo vivo que
está entre nós.

25 Nunca procure grandes igrejas e grandes coisas. Quando nós chegarmos a esta era
Pentecostal,  você  vai  ver  com  certeza  onde  eles  perderam  isso.  A  própria  igreja
“Laodicéia” significa rica, sem necessidade de nada; e nua, desgraçada, cega, miserável,
e não o sabe, veja. Eles foram atrás de… como muito dinheiro e edifícios e tudo o resto;
quando a igreja sempre foi a rejeitada da terra para o mundo, odiada por todas as
pessoas, expulsa, em becos, onde pudessem viver.

Leia  Hebreus  11  e  veja  os  últimos  dois  ou  oito  versículos  disso  -  como  eles
vaguearam  por  desertos  e  vaguearam  em  peles  de  ovelhas  e  de  cabras  e  foram
destituídos e aflitos e atormentados, essas pessoas ali. Como é que o nosso testemunho
se vai levantar contra o deles no dia do julgamento, veja, daquelas pessoas naquele dia?

26 Agora, nesta era da igreja, nós temos sete igrejas. Agora eu quero isso esclarecido.
Eu não acho que consigam ver daqui. Talvez, se alguns de vocês pudessem… eu duvido
muito. Mas vou tentar fazer isto (eu sei que vocês não podem, sentados aqui), vou fazer
aqui “Sete Eras da Igreja.” Vou segurar na minha mão, para que entendam.

Começa… a igreja começou no Pentecostes. Alguém consegue negar isso? Não,
senhor. A igreja começou no Pentecostes com uma bênção Pentecostal; e foi ordenada
por Jesus Cristo para continuar até ao último dia, com a mesma mensagem e com a
mesma bênção a operar nela. A Sua última comissão para a Sua igreja, foi Marcos 16:
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“Ide a todo o mundo, pregai o evangelho… Estes sinais seguirão aos que crêem…” Até
onde? A todo o mundo. A quem? A toda a criatura, preto, castanho, amarelo, branco,
fosse que criatura fosse. “Pregai o evangelho a toda a criatura. Estes sinais seguirão os
que crêem…”

Agora, esta noite estamos a abordar isso por aí, vamos começar a cortar por aí esta
noite. A cada noite vamos cortar um pedaço maior disso, até chegarmos à nossa própria
era da igreja.

Agora, nós vemos que essa foi a Sua comissão.

27 Agora a primeira era da igreja foi a igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi
Esmirna. A terceira era da igreja foi Pérgamo. A quarta era da igreja foi Tiatira. A quinta
era da igreja foi Sardes. E a sexta era da igreja foi Filadélfia. E a sétima era da igreja foi
Laodicéia.

Agora,  a  primeira  era  da  igreja  começou  por  volta  de  53  d.C.,  quando  Paulo
estabeleceu a igreja em Éfeso. Na sua viagem missionária ele estabeleceu a igreja em
Éfeso, a igreja de Éfeso; e foi pastor dela até que foi decapitado em 66, fazendo dele
pastor da igreja de Éfeso por cerca de vinte e dois anos. Depois da sua morte, então
sabe-se que S. Paulo… ou, S. João, o divino, tornou-se o pastor da igreja e continuou
até esta era. E a era da igreja estendeu-se até 170.
28 Depois, após a era da igreja de Éfeso, de 53 d.C. até 170 d.C., então começou a
era da igreja de Esmirna, que durou de 170 d.C., até 312 d.C. Depois veio a era da
igreja de Pérgamo e a era da igreja de Pérgamo começou a 312 e durou até 606 d.C.
Depois veio a era da igreja de Tiatira e a era da igreja de Tiatira começou em 606 e
durou até 1520, as Eras das Trevas.

E  depois  a  era  da  igreja  de  Sardes  começou a  1520 e  durou  até  1750,  a  era
Luterana. Depois de 1750, a era seguinte que veio foi  a era de Filadélfia,  a era de
Wesley.  Essa começou em 1750 e durou até  1906.  E  em 1906,  a  era da igreja  de
Laodicéia  começou  e  eu  não  sei  quando  vai  terminar.  Mas  eu  predigo  que  estará
terminada por  volta  de  1977.  Eu predigo;  não foi  o  Senhor  que me disse.  Mas eu
predigo de acordo com uma visão que me foi mostrada há uns anos atrás, em que cinco
dessas coisas já (das sete) já aconteceram, cerca…

29 Quantos  se  lembram dessa  visão,  na  igreja?  Claro.  Dizia  como  até  Kennedy
[Presidente dos Estados Unidos entre 1960 e 1963 - Trad.] seria eleito nesta última
eleição; como seria permitido às mulheres votar; como Roosevelt levaria o mundo para
a guerra; como Mussolini iria em direcção à Etiópia, a sua primeira invasão e que a iria
conquistar. Isso seria o fim. Ele morreria depois disso. Como estes grandes ismos se
levantariam e todos cairiam no Comunismo - o Hitlerismo e Mussolini, e o Nazismo e
assim por diante, todos cairiam no Comunismo.

E  onze  anos  antes,  dizia  que  nós  iríamos  para  a  guerra  com a  Alemanha e  a
Alemanha iria estar fortificada atrás de betão - a Linha Maginot. Aconteceu dessa forma.
Disse, então que depois disso aconteceria que a ciência iria aumentar tanto, até que
iriam inventar um carro… Os carros ficariam mais como a forma de ovo. E essa visão foi
falada aqui mesmo onde está a igreja de Cristo agora na velha casa do orfanato. Charlie
Kern, talvez esteja no edifício esta noite, estava a viver naquele lugar na altura.

Um Domingo de manhã, por volta das sete horas, aconteceu. E disse então que
aconteceria que eles iriam inventar um carro em que não precisavam de um volante
nele. Seria controlado por alguma espécie de força. Eles já o têm agora. Eles têm-no
agora - força magnética, controlo por radar. Eles nem sequer… Coloca o radar para onde
você está a ir. Aquilo leva-o. Você não tem de conduzir.

30 Agora. E dizia ali que naquela altura haveria uma grande mulher que se levantaria
nos Estados Unidos. E ela estava vestida, e era bela, mas ela era cruel no seu coração. E
eu tenho uns parêntesis, na visão, até lá no papel amarelo, dizia, “talvez seja a igreja
Católica.” E ao ser permitido que as mulheres votem elas ajudariam a eleger a pessoa
errada para este país - e foi isso que elas fizeram. Exactamente. Agora, dizia que isso
seria o princípio. Agora dizia outra coisa, que depois imediatamente depois disso eu vi
este país ficar em chamas, completamente destruído.

Agora, se essas coisas aconteceram, a outra também vai acontecer. Nós estamos
no… É por isso que eu estou aqui esta noite, a tentar trazer isto e deixar isto com as
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pessoas de Jeffersonville, porque eu estou prestes a entrar nos campos missionários
muito em breve mais  uma vez e não sei  em que altura eu posso ser  chamado,  ou
arrebatado. Nós não sabemos isso. E eu quero ter a certeza que dou a saber à igreja a
hora em que nós estamos a viver,  porque o Deus Todo-poderoso vai  ter-me como
responsável por isso.

31 Agora cada uma destas igrejas, de acordo com a Escritura ali, teve um anjo e o
anjo  era  um…  Quantos  sabem  o  que  significa  um  anjo?  É  um  mensageiro.  Um
mensageiro. E houve sete anjos às sete igrejas - significa sete mensageiros. Agora, e
havia estrelas na Sua mão. E na Sua mão estas doze… estas sete estrelas, que deviam
reflectir a luz da Sua presença no dia nocturno em que nós estamos a viver; como as
estrelas reflectem o sol para a terra, dá luz para que nós possamos andar e ver à noite.

Agora nós vemos então que durante este tempo cada um desses anjos tinha uma
posição e um lugar.  E,  irmãos,  hoje à noite nós não vamos ver  isso,  porque… Nós
conhecemos este anjo da primeira igreja; mas vai ser uma coisa misteriosa e gloriosa de
descobrir e ir buscar a história perante vocês, os anjos destas outras igrejas.

O anjo da primeira igreja foi S. Paulo. Ele fundou-a, o mensageiro de Deus. O anjo
da igreja de Éfeso foi S. Paulo. A igreja…

Agora a razão por que eu…

32 Agora, os outros, você pode discordar. Mas eu estive sentado durante dias e dias,
debaixo da inspiração, até que senti o Espírito Santo vir a mim e ungir-me para isto. É
por  isso  que  eu  sei.  E  veja  estes  homens  que  foram  escolhidos,  se  você  for  um
historiador. Os mesmos homens que eu tenho aqui e sei pela revelação que eles foram
os anjos para a igreja, eles tinham o mesmo ministério que estes tiveram no princípio. E
esse ministério não pode mudar. Deve permanecer Pentecostal até ao fim.
33 Agora, os historiadores aqui sentados vão discordar de mim acerca deste homem.
Mas  na  igreja  de  Esmirna,  Ireneu é  aquele  que  eu  sei  que  foi  o  anjo  daquele  dia.
Policarpo - muitos de vocês vão dizer que foi Policarpo. Vocês diriam que foi ele. Mas
Policarpo estava mais inclinado para a organização e para a religião Católica vindoura.

Mas Ireneu era um homem que falava em línguas e tinha o poder de Deus e sinais
seguiam-no. Ele era o anjo de luz de Deus. E ele levou a luz adiante depois de Policarpo
ter sido crucificado, ou morto, assassinado. Então… Ireneu foi um dos seus alunos e
Policarpo foi um aluno de S. Paulo… ou, de S. João. E depois, Ireneu tomou o seu lugar
e ele trouxe a luz.

34 E o anjo da luz de Pérgamo foi o grande S. Martin. Eu não creio que tenha havido
um homem melhor que já tenha vivido na terra, para além de Jesus Cristo, do que S.
Martin. Poder? O assassino veio ter com ele para lhe cortar a cabeça. Ele cria em sinais
e prodígios e na bênção Pentecostal. E quando eles foram para… iam assassiná-lo, ele
puxou a  sua  capa  para  trás  e  pôs  o  seu  pescoço  para  fora  para  eles.  E  quando  o
assassino tirou a espada para lhe cortar a cabeça, o poder de Deus derrubou-o e ele
rastejou de joelhos a pedir perdão. Amém. Ele foi um anjo para a igreja.

Outras coisas, veja como ele… Um dos seus irmãos tinha sido enforcado. Ele estava
a caminho para tentar  encontrá-lo,  para ver  o  que tinha acontecido.  E  quando ele
chegou lá,  eles  já  o  tinham enforcado.  Ele  estava deitado,  morto,  e  os  seus olhos
empurrados para fora da sua cabeça. Ele foi até ele e ajoelhou-se e colocou o seu corpo
sobre o dele durante uma hora, orando a Deus. E o poder de Deus veio sobre o homem.
E ele ressuscitou, pegou-lhe pela mão e foi embora com ele assim.

Isso é história, tal como George Washington, Abraham Lincoln, ou seja o que for. É
história.  Sim,  senhor.  S.  Martin  foi  o  anjo  à  igreja  de  Pérgamo  que… a  igreja  do
casamento que entrou no Catolicismo depois disso.

35 O anjo da igreja de Tiatira foi Columba. O anjo da igreja de Sardes, a igreja morta…
a palavra “Sardes” significa morto - veio com um nome que não era o seu nome, mas
um nome de que vive;  mas está  morto.  Veja  como eles  trouxeram esse  baptismo
naquele dia, veja; veio daí. O anjo da igreja de Sardes foi Martinho Lutero, o primeiro
reformador.

O anjo da igreja de Filadélfia foi John Wesley, o mensageiro. E o anjo da igreja de
Laodicéia ainda não é conhecido. Um dia vai ser conhecido, mas talvez ele… [Espaço em
branco na fita.] Quem tem ouvidos… [Espaço em branco na fita.]… sabe que esta é a era



A Era Da Igreja De Éfeso 8

em que nós estamos a viver. Deus vai julgar isso.

36 Agora. Repare, agora, e nós vamos agora às Escrituras, de volta à primeira era da
igreja. Agora, eu gostava… eu tenho algumas coisas escritas aqui que eu desejava que
vocês ouvissem com atenção.

A primeira igreja, a igreja de Éfeso, as obras da igreja, aquilo de que Deus os
condenou, foram as obras sem amor. A recompensa deles era a árvore da vida. A igreja
de Esmirna foi a igreja perseguida - passou por tribulações. A recompensa foi a coroa da
vida. A terceira igreja, Pérgamo: a era da falsa doutrina, da mentira de Satanás, da
fundação do governo papal, do casamento entre a igreja e o estado. A recompensa foi o
maná escondido e uma pedra branca. A igreja de Tiatira foi a igreja da sedução papal,
as Eras das Trevas. A recompensa foi o poder e o governo das nações e a estrela da
manhã. Essa é a pequena minoria que passou por lá.

37 A  igreja  de  Sardes  foi  a  era  da  reforma,  a  grande  era  missionária…  ou,  não
missionária,  mas dos nomes escondidos.  Eles  tinham os seus próprios  nomes.  E  a
recompensa foi  vestes brancas e um nome no livro da vida que viria no juízo.  Nós
tivemos isso no outro dia, o livro da vida. Você é julgado pelo livro da vida. Os santos
são trasladados e levados sem isso. Eles não vão com isso.

A era da igreja de Filadélfia foi a era do amor fraternal, a Grande era da Comissão e
a grande era missionária -  a porta aberta. E a recompensa foi  um pilar,  revelar os
nomes de Deus, devia estar no… durante esta era, quando acabou por volta de 1906.
Muito bem.

A era de Laodicéia foi a igreja morna, rica, cheia de bens, não tem falta de nada,
mas era desgraçada, pobre, cega e miserável e nua. E a recompensa foi sentar no trono
com o Senhor, aqueles que vencem essa era.

38 Agora para começar nesta noite, para vos mostrar um pouco acerca do serviço
desta  noite,  nós  vamos  ver  o  capítulo  2,  a  primeira  era  da  igreja.  Agora  Ele  está
revelado e nós sabemos quem Ele é. Ele é Deus.

Agora, a era da igreja começou, como eu disse, por volta de 53 até 170 e: a) a
cidade de Éfeso, uma das três maiores cidades da Ásia, muitas vezes chamada a terceira
cidade da fé Cristã. Primeiro era Jerusalém; segundo, Antioquia; e terceiro, Éfeso. c) A
cidade do grande comércio e dos negócios. e) O governo era Romano. f) A língua era
Grega.

Os historiadores acreditam que João, Maria,  Pedro, André e Filipe foram todos
enterrados ali. E Éfeso era conhecida pela sua beleza.

39 O Cristianismo em Éfeso estava onde os Judeus viviam em Éfeso e foi fundada por
volta de 53 d.C. ou 55. O Cristianismo foi plantado ali por S. Paulo. Mais tarde S. Paulo
passou três anos em Éfeso. O ensinamento de Paulo produziu uma grande influência nos
crentes em Éfeso.

A seguir, Timóteo foi o primeiro bispo da igreja em Éfeso. Paulo escreveu à igreja
de Éfeso. No tempo de Paulo era uma grande igreja. Éfeso significa… o próprio nome
Éfeso significa “Despreocupada. Relaxada. Desviada.” Chamada por Deus, “A igreja
desviada.”

Deus reconheceu primeiro as obras deles, o trabalho deles e a paciência. Deus
repreendeu a vida deles, deixando o seu primeiro amor, por se desviarem e por não
levarem mais a luz.

Éfeso não foi uma igreja enganada. Falhou por não continuar no amor perfeito.

40 Sumário dos frutos de Éfeso: sem amor, guiada para a apostasia. As promessas: o
Paraíso prometido para o vencedor, dos santos de Éfeso na era da igreja, dada à árvore
da vida.

Aqui está uma coisa bela. A árvore da vida é mencionada três vezes em Génesis,
três vezes em Apocalipse. A primeira vez que foi mencionada em Génesis foi no Éden, e
Cristo  foi  a  árvore.  As três  vezes que foi  mencionada em Apocalipse,  foi  Cristo  no
Paraíso. Oh, isso é rico. Que o Senhor abençoe.

41 Agora nós vamos começar no capítulo 1 de Efésios… ou, no versículo 1 do capítulo
2, na igreja de Éfeso:
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Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: Isto diz aquele que tem na
sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro:

João é o mensageiro naquela altura. Andando no meio destes sete castiçais de ouro
estava Jesus Cristo, o Deus Todo-poderoso. O que é que Ele está a fazer? Ele não disse
que estava a andar num castiçal. Ele estava a andar no meio de todos eles. O que é que
isso nos diz? Que Ele é o mesmo Deus ontem, hoje, e eternamente, e em cada era da
igreja para cada crente. Ele vem com o Espírito Santo em cada era e a cada pessoa - o
mesmo ontem, hoje, e eternamente.
42 Segurando na Sua destra - “destra” significa a Sua autoridade e poder - segurando
na Sua destra [sob controlo] os sete mensageiros às sete eras da igreja. Oh, eu gosto
disso. Ao vê-Lo a andar por estas eras da igreja, o Cristo, dando-Se a conhecer ao Seu
povo ao longo das Eras das Trevas, ao longo de cada era; enquanto a igreja ficou formal
e se afastou e alguns foram numa direcção e alguns noutra direcção. Mas essa pequena
minoria da igreja continuou firme e Cristo operou por eles confirmando a Sua Palavra;
completa tudo isso.

43 É tão fácil ver que temos aquilo a que chegamos hoje, quando começa a estudar
isto.

Agora no princípio (eu creio que todos… se conseguirem ver a esta altura), aqui
está uma era da igreja. Isso é o Pentecostes. A segunda era da igreja, a terceira, a
quarta, a quinta, a sexta, a sétima era da igreja. Agora se reparar nisto com muita
atenção, a igreja começou no Pentecostes. Quantos crêem nisso? Vê o que aconteceu no
Pentecostes? Então nós vemos a igreja enquanto continua. Começa a desvanecer um
pouco mais, um pouco mais, um pouco mais, um pouco, assim, enquanto a verdadeira
igreja continua.

Agora, o Cristo… não importa se a igreja é muito pequena, “Onde dois ou três
estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles.” Quando eles estiverem
reunidos  em  quê?  No  nome  da  Metodista?  No  nome  da  Baptista?  No  nome  dos
Pentecostais? No nome de Jesus. Onde dois ou três estiverem reunidos, não importa o
tamanho. Eles vão ser tão pequenos nos últimos dias que Ele até disse que teria de vir
rapidamente e encurtar a obra, ou nenhuma carne se salvaria para o rapto. “Onde dois
ou três estiverem reunidos em meu nome…”

44 Agora, na primeira fase, os apóstolos. Agora, nós vemos que isto é o princípio, o
Pentecostes.  Ele  está  a  andar  no  meio.  O mesmo Deus  grande,  os  mesmos sinais
grandes deveriam acontecer ao longo destas eras porque Ele andou no meio de cada
era. Abençoando o quê? O Seu povo que está reunido em Seu nome. Eu quero que
vejam isto, enquanto vemos a igreja. Esta igreja tinha o nome de Jesus. Esta igreja
tinha o nome de Jesus. Esta igreja tinha o nome de Jesus e esta igreja perdeu-o.

Esta igreja surgiu, a era Luterana, “com um nome de que vives mas estás morto,”
e continua até ao final desta era. E entre esta era e esta era há uma porta aberta, que
volta a trazer esse nome de volta à igreja. Agora observe, e veja se isso não é verdade,
enquanto entramos aqui nas Escrituras… O… entre as eras…

45 Agora amanhã à noite eu vou tentar ter isto colocado aqui para que possamos
todos ver e eu virei talvez amanhã à tarde e vou desenhar alguns dos planos que quero
falar convosco. E se alguns de vocês tiverem as histórias, tragam-nas, ou tragam as
vossas notas e vão à biblioteca, ou a algum lugar, e vejam a história e leiam, e vejam se
isto está certo.

46 Agora no versículo 1, o que é que Ele está a fazer? Ele está a saudá-los.

Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso [a João]: Isto diz aquele que
tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de
ouro:

É uma saudação. Agora, no versículo 2 e no versículo 3, Ele elogia-os:

Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, …que não podes
sofrer os maus; e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e
tu os achaste mentirosos.

Veja,  essa apostasia  já  tinha começado a entrar,  nesta  primeira  era.  Já  tinha
começado, ali mesmo, porque o eleito e a verdadeira igreja, os que queriam cumprir os
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preceitos da Bíblia, e cumprir as palavras que Jesus dissera no Seu testemunho… eles já
se tinham começado a afastar.

Alguma  coisa  começou  a  acontecer  e  tinha  havido  falsos  mestres  que  se
levantaram - pessoas que estavam a ensinar coisas erradas, contrárias à Escritura,
tentando trazer alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. É por isso que Ele deu esta
revelação à igreja e disse, “Todo aquele que acrescentar ou retirar, a sua parte será
tirada do livro da vida.” Quer dizer que está perdido, irmão.

Não interfira com a Palavra de Deus. Só… não importa a quem doa, ou o que doa.
Diga  de  qualquer  forma,  da  forma  que  está  escrito  aí.  É  essa  a  forma… Nós  não
precisamos de nada grande. Nós não precisamos de nenhum sacerdote nem de ninguém
para  a  interpretar  para  nós.  Deus,  o  Espírito  Santo,  é  o  intérprete.  Ele  dá  a
interpretação.

47 Agora, se reparar, passando da maldade e vendo os falsos profetas, depois de ser
provado que eram falsos, tendo aparência de piedade… Vê como a igreja começou a
ficar formal durante essa altura? Eles começaram a colapsar. As pessoas debaixo da
inspiração do Espírito Santo começaram a fazer com que as pessoas fizessem troça
deles.

Bem, não foi Jesus que disse, “Bem-aventurados os que são perseguidos por causa
da justiça”? Ele nunca disse para começar a ficar formal. Ele disse, “Rejubilai, e alegrai-
vos, porque eles perseguiram os profetas que eram antes de vós.” Ele disse isso nas
beatitudes, em Mateus 5, “Bem-aventurados sois vós…”

Ora, ao ter as pessoas a fazer troça de si por você amar o Senhor Jesus, é uma
bênção tê-los a dizer isso. Eles são apenas… quando eles o amaldiçoam, eles estão a
trazer as bênçãos de Deus sobre si.  Acaba por vir sobre eles, como aconteceu com
Balaão uma vez. Vem sobre eles.

Quando eles tentam fazer troça de si por ser um Cristão, ora, isso vem sobre eles,
e  Deus  dá  uma bênção porque,  “Bem-aventurado sois  vós  quando os  homens vos
perseguirem por causa do meu nome.” Por causa do Seu nome, bem-aventurados sois
vós.

48 Agora nós vemos que eles queriam começar e chegaram a uma forma de piedade.

Agora,  eu podia parar  aqui  mesmo e dizer  uma coisa.  Creio que vou dizer.  Já
reparou que todo o reavivamento… Agora, irmãos ministros, verifiquem isto. Todo o
reavivamento produz gémeos, tal como Jacob e Rebeca geraram gémeos - Esaú e Jacob.
Ou seja,  Isaque em vez de… Isaque e  Rebeca,  em vez de Jacob.  Isaque e  Rebeca
geraram gémeos. O pai era santo, a mãe era santa. Mas eles tiveram dois rapazes -
Esaú e Jacob.

Agora, os dois eram religiosos. Mas Esaú, no que dizia respeito a obras e actos
como um bom legalista, ele era provavelmente um rapaz melhor, em todos os aspectos,
do que Jacob. Sabia disso? Jacob era apenas um rapazinho que andava à volta da sua
mamã a toda a hora. Mas Esaú saía e trabalhava, saía e caçava veados para dar ao seu
papá cego que era um profeta. Ele tentava cuidar dele.

Mas Jacob só tinha uma coisa em mente. Ele queria esse direito de primogenitura.
Ele não se preocupava com quanto tempo tinha de esperar, ou o que tinha de fazer. A
coisa principal na sua vida era o direito de primogenitura. E Esaú desprezou-o.

49 Agora não vê o homem natural? O homem natural, quando vem um reavivamento…
Há duas classes de pessoas que surgem de todos os reavivamentos. Há um homem
natural que vai e ele chega ao altar e diz, “Sim, senhor, eu aceito Cristo como meu
Salvador.” Ele vai sair e o que acontece?

A primeira coisa que acontece é que ele vai acabar nalguma igreja boa, fria, formal,
porque ele pensa, “Bem, se eu me juntar à igreja, eu sou tão bom como o vizinho. Não
sou tão bom como o fulano de tal? Que diferença faz enquanto pertencer à igreja e fizer
a minha confissão?”

Ora,  faz  muita  diferença.  Você  tem  de  nascer  de  novo.  Você  tem  de  ter  a
primogenitura. E Jacob não se preocupava muito com quanto se riam dele. Ele queria
aquele direito de primogenitura e não se importava com a forma como o ia receber.

50 Agora, muitas pessoas não querem receber a primogenitura porque pensam que
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não é popular.  Elas não querem ir  até ao altar  e chorar  um pouco,  ou passar  sem
algumas refeições e algo assim. Não querem fazer isso. Muitas mulheres… muitas, você
sabe, com maquilhagem, pensam que se chorarem podem apagar aquilo,  têm de a
colocar outra vez. Ora, é… eu não quero ser sacrílego ao dizer isso e espero que não soe
dessa forma. Mas essa é a verdade. Não querem.

Não querem o novo nascimento, porque o novo nascimento é um pouco confuso. É
como  qualquer  outro  nascimento.  Qualquer  nascimento  é  uma  confusão.  Não  me
interessa  onde seja.  Se  for  numa pocilga,  ou  no  celeiro,  ou  se  for  num quarto  de
hospital cor-de-rosa, decorado, é uma confusão.

Tal como o novo nascimento é uma confusão. Amém. Vai levá-lo a fazer coisas que
você não achava que ia fazer - ficar numa esquina e bater num tamborim, ou cantar,
“Glória a Deus, Aleluia! Louvado seja Deus! Glória a Deus!” Ora, você vai comportar-se
como um maníaco. Foi isso que provocou nos apóstolos. Foi isso que provocou à virgem
Maria.  Ela  comportou-se  como  se  estivesse  bêbada.  Ela  foi  uma  confusão  para  a
sociedade. Mas é necessário uma confusão para que surja a vida. Amém.
51 A não ser que alguma coisa morra e apodreça, a vida não pode surgir daí. A não
ser que um homem morra e apodreça para os seus próprios pensamentos, Cristo não
pode entrar no seu coração. Quando você está a tentar pensar por si mesmo, “Agora, se
eu avançar até ao altar e disser, «Sim, Senhor, eu sou um bom rapaz, eu vou aceitar-
Te.  Eu  vou  pagar  os  meus  dízimos,  eu  vou  fazer  isto…»”,  você  tem  de  morrer  e
apodrecer ali mesmo para os seus pensamentos. Deixe que o Espírito Santo tome o
controlo e faça aquilo que Ele quiser consigo. Deixe que se torne um pouco confuso. Isso
parece horrível - não é sacrílego - mas é a verdade. É a única forma que eu conheço de
tirar isso e fazê-lo entender.

O que era mais confuso do que aquele grupo dignitário de Judeus naquele dia, ou
ver estas pessoas a sair dali com lábios gaguejantes? Sabe o que é gaguejar? [O Irmão
Branham demonstra o que é gaguejar.] Outras línguas e comportar-se como pessoas
bêbadas, era exactamente o que eles estavam a fazer. Pareciam confusos. E ele disse,
“Estes homens estão cheios de mosto?”

52 Mas depois de um deles se recompor, ele disse, “Seja isto conhecido e dai ouvidos
às minhas palavras: Estes não estão bêbados como vós pensais.” Mas ele foi à Escritura,
“Isto é o que foi falado pelo profeta Joel: «E acontecerá nos últimos dias, diz Deus,
Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne.»” Foi assim que a igreja nasceu no
início.

Quantos crêem que Deus é infinito? Então Ele não pode mudar. Se essa era a Sua
ideia acerca da igreja no princípio, é esse tipo de igreja que Ele vai ter no final. Ele não
pode mudar.

Assim como é que você vai substituir com um aperto de mão, ou com aspersão, ou
com outra coisa, que não aconteceu lá? Cada um dos apóstolos voltou a isso, depois de
terem...

53 O Espírito Santo desceu sobre eles. Pedro disse, “Podemos recusar a água, vendo
que estes receberam o Espírito Santo como nós no princípio?” E ele ordenou que eles
fossem baptizados no nome do Senhor Jesus. Está certo.

Paulo foi lá e encontrou pessoas a clamar, muito bom, um grupo de Baptistas a
glorificar a Deus e ele disse (Actos 19), ele disse, “Recebestes vós já o Espírito Santo
desde que crestes?”

Eles disseram, “Nós nem sabemos que haja um Espírito Santo.”

Disse, “Como fostes baptizados?”

Eles disseram, “Nós fomos baptizados pelo mesmo homem que baptizou Jesus,
João Baptista.”

Ele disse, “Sim. Não funciona mais.” (Pedro tinha-o selado no dia de Pentecostes.
Ele  tinha  as  chaves,  veja.)  Disse,  “Não  funciona  mais.  Têm  de  ser  baptizados
novamente.” Assim ele baptizou-os novamente, no nome do Senhor Jesus Cristo; impos
as mãos sobre eles e tiveram o mesmo tipo de resultados que eles tiveram no princípio.
O Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a profetizar.

54 Agora, isso tem sido a igreja ao longo da era.
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Agora,  começou aqui  mesmo no princípio.  “Eu conheço a  tua paciência,  a  tua
grande longanimidade. Eu conheço isso. Agora lembra-te, sou eu que ando no meio dos
castiçais. Eu conheço a tua paciência e as tuas obras e o teu trabalho e o teu amor e
assim por diante. Eu sei tudo o que tu tens feito. E eu sei que provaste estas pessoas
que se chamam profetas, apóstolos, e os achastes mentirosos.”

Oh, isso é muito duro, não é? Eu não sou responsável por isso; é Ele. Ele disse que
eles eram mentirosos.

55 Mas a Bíblia disse, “Provai um homem. Se houver alguém no meio de vós que seja
espiritual ou profeta, ou que diga que é, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele. Eu
falarei com ele por visões, e por sonhos. E se o que ele disser acontecer, então ouvi-o.
Não tenhais receio dele, vede, porque eu estou com ele. Mas se isso não acontecer,
então  não  o  ouçam.  Ele  não  tem a  minha  Palavra,”  veja.  Se  fosse  a  Sua  Palavra,
aconteceria.

Agora, eles descobriram que estes homens não estavam a fazer as coisas de acordo
com a Bíblia. Veja, eles estavam a tentar obter outra coisa. Quero que coloquem o vosso
chapéu do raciocínio agora, onde nós vamos chegar ao centro da questão dentro de
alguns minutos. Agora, Ele disse, “Veja o que vocês estão… que tendes longanimidade, e
paciência para com eles. Provaste-os e descobristes que eles não são apóstolos. Não
são.”
56 Agora, como eu disse para começar, antes de começarmos com isto mais uma vez,
todo o reavivamento produz um par de gémeos. Um é um homem espiritual; o outro é
um homem natural da terra. “Eu juntei-me à igreja. Eu sou tão bom como qualquer
outra  pessoa.”  E  foi  isso  que  este  reavivamento  produziu.  É  isso  que  qualquer
reavivamento… Foi o que Lutero produziu. Foi o que Ireneu produziu. Foi o que S. Martin
produziu.  Foi  o  que  Columba  produziu.  Foi  o  que  Wesley  produziu.  E  foi  o  que  o
Pentecostes produziu. Exactamente.

Vê como é que eles foram semear? - construíram as suas igrejas e foram para lá,
grandes lugares belos? E, bem, levantam-se e repetem o Credo dos Apóstolos! “Eu creio
na santa igreja Católica Romana e na comunhão dos santos.” Qualquer pessoa que crê
na comunhão dos santos é um espírita. Qualquer coisa que tenha comunhão com os
mortos é do diabo. Exactamente.

Nós temos um mediador entre Deus e o homem. Esse é o homem Jesus Cristo. Está
certo. Foi o que Pedro disse.

57 E vocês queridos Católicos chamam-no o primeiro papa. E Pedro, sendo o primeiro
papa, que andou com Jesus, e depois disse, “Não há outro mediador entre Deus e o
homem.” E estes… vocês têm mais dez mil hoje.

Por que é que isso mudou tanto, se a igreja é infalível e não muda? E todas as
vossas missas são faladas em Latim por isso não vai mudar? O que aconteceu? Onde é
que encontram o Credo dos Apóstolos na Bíblia? Se os apóstolos tiveram algum credo foi
“Arrependei-vos e sede baptizados cada um de vós no nome de Jesus Cristo para a
remissão dos vossos pecados.” Nunca ouvi mais nenhum credo deles que eu saiba, ou
que tivessem recitado alguma coisa.
58 Mas quando chega às Santas igrejas Romanas e todas estas coisas, e “Deus, o Pai
Todo-poderoso, que preserva os céus e a terra,” isso não faz sentido. Está certo. Não
está na Bíblia. Não existe tal coisa na Escritura. É um credo inventado que eles criaram,
mas é… Todas as orações e tudo o resto é uma coisa inventada.

Nós conseguimos ver hoje que os nossos Protestantes, quando nós chegamos aqui,
saiu deles. E tal como Billy Graham disse no Domingo, “As pessoas estiveram tanto no
erro que pensam que estão bem, estando erradas.” Está certo.  É a verdade. Estou
contente por… Claro, eu sei que Billy Graham recebeu o Espírito Santo com George
Jeffries ali. Mas um dia destes ele vai sair dali. Deus está a usá-lo ali agora, porque ele
consegue agitar aquele reino em que mais ninguém, provavelmente, conseguiria entrar.
Mas você consegue ver na sua pregação, que há algo atrás daquilo, por causa de alguns
destes Baptistas aqui de apertos de mão. Sim, senhor.

59 Agora.

Conheço as tuas obras,… e a tua paciência,… que não podes…
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Vamos ver agora, eu tenho o…

Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua perseverança;… sei que
não podes suportar os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e
não o são, e os achaste mentirosos;

Ele achou-os mentirosos. Como é que eles sabiam isso? Eles não estavam a citar a
Palavra. Agora, se um homem diz que esta Bíblia diz em Hebreus 13:8, Jesus Cristo, o
mesmo ontem, hoje, e eternamente; e um homem disse, “Ah, os dias dos milagres já
passaram,” então esse homem é um mentiroso.

Se a Bíblia disse, “Arrependei-vos, e sede baptizados cada um de vós no nome de
Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados,” e em cada lugar na Bíblia diz a
mesma coisa; e todos os que já foram baptizados no tempo da Bíblia foram baptizados
no nome de Jesus Cristo; e ele comissiona-os a se baptizarem, por aspersão, ou algo
assim, esse homem é um mentiroso, é achado como um falso profeta.

Espero que não esteja a ferir sentimentos, mas, irmão, você não pode ter pena
disto. É tempo de tirar as luvas e manejar o evangelho, veja. Essa é a verdade.

60 Agora, mostre-me algo diferente. Mostre-me onde é que alguém foi baptizado de
outra forma a não ser no nome de Jesus, veja, fora da igreja Católica.

Assim, se você está baptizado dessa forma, você não está baptizado na igreja
Cristã; você está na igreja Católica,  porque está baptizado...  No próprio “Visita de
Domingo” [jornal  Católico nos Estados Unidos -  Trad.]  deles,  o catecismo dizia… A
pergunta, “Alguns Protestantes serão salvos?”

Dizia, “Muitos deles, porque eles têm o nosso baptismo e muitas coisas assim.”
Dizia, “Eles afirmam a Bíblia; e a Bíblia dizia, «Baptizai no nome de Jesus Cristo.» E nós
tiramos isso daí, e colocamos «Pai, Filho e Espírito Santo,» e eles firmaram-se nisso.”
Claro que sim.

Não é um baptismo Cristão; é um baptismo Católico. Ouviu-me dizer no outro dia à
noite, “Fostes baptizados no baptismo Cristão?” Baptismo Cristão - Cristo, Jesus Cristo;
não nalgum título.

61 Agora, o versículo 3 agora. Muito bem. O versículo 2 e 3. Agora o versículo 3:

E  sofreste,  e  tens  paciência;  e  trabalhaste  pelo  meu  nome,  e  não  te
cansaste.

“Pelo meu nome.” Já reparou que eles tinham paciência? Trabalharam para quê?
Pelo Seu nome. Vê esse nome firme naquela igreja? Agora veja, quando nós chegarmos
ao fim da semana, como isso se desvanece e vai parar a outro nome, veja. “Tiveste
paciência, trabalhaste, e assim por diante, e por amor do meu nome.” Eles trabalharam
pelo seu nome, para manter o nome de Jesus Cristo acima de qualquer igreja, acima de
qualquer coisa, para estar em primeiro lugar.

“Tudo…” disse a Bíblia, “tudo o que fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo no
nome de Jesus Cristo.” Está certo? Tudo o que fizerdes por palavra ou por obra. Se
casares,  casa  com uma  pessoa…  Se  não  puderes…  se  eles  estão  todos  cheios  de
escrúpulos nos seus casamentos, não te cases com eles, veja. Se não puderes dizer
livremente, “Eu vos pronuncio marido e mulher no nome de Jesus Cristo,” deixa-os.
Muito bem. Se os quiseres baptizar, baptiza-os no nome de Jesus.
62 Se tiver de fazer alguma coisa que não possa fazer no nome de Jesus, largue isso.
Alguém dizia, “Toma uma bebida.” Você não pode fazer isso no nome de Jesus, então
largue isso. Alguém dizia, “Joga umas cartas.” Você não pode fazer isso no nome de
Jesus, então largue isso. Uma piadinha suja, imoral na sua festa de jogos de cartas…
Você não pode dizer isso no nome de Jesus, então largue isso, veja. Você não pode usar
calções no nome de Jesus, então largue isso.

Eu podia continuar, mas você sabe o que eu estou a dizer. Muito bem. Você não
pode fazer isso… aquilo que você não poder fazer em Seu nome, largue isso, porque Ele
disse, “Tudo o que fizerdes por palavra e por obra, fazei no nome de Jesus Cristo.” Muito
bem, agora.

63 Agora, nós vamos… Ele elogiou-os por isso.

Agora eu vou falar  daquilo  com que Ele  reclamou agora no capítulo  4… ou no
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versículo 4, melhor dizendo.

Tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.

Oh. “Tenho contra ti. Tu tens sido paciente. Tu firmaste-te ao meu nome.” Não
seria uma coisa boa para este Tabernáculo hoje? Sim, senhor. “Tens estado bem. Tens
tido muita paciência e aguentaste muito tempo. Mas a coisa é… Tu firmaste-te no meu
nome. Eu aprecio tudo isso. Eu elogio-te por isso. Está muito bem. E eu já vi que Tu
provaste  aqueles  que  dizem que  são  apóstolos,  e  assim  por  diante,  e  achaste-os
mentirosos. Eles não se firmam na Palavra. Eu aprecio tudo isso.

Mas há uma coisa que tenho contra ti e é que tu deixaste o teu primeiro amor. Tu
deixaste aquele amor que antes tinhas por aquelas boas reuniões, à moda antiga, do
Espírito Santo, e começaste aos poucos a voltar para trás para aquele formalismo…
Vieste com o “Pai nosso…” Não faz sentido, veja.

64 Toda esta sociedade aqui e alguém tem de vir com uma grande túnica sobre eles,
você sabe, para cantar no coro, você sabe; e o cabelo bem tratado e tudo e muita
maquilhagem na cara; e cantam como não sei bem o quê.

Aqui há pouco tempo atrás, se não fosse a reunião de Oral Roberts, eu tenho a
certeza  que  tinha  expulsado  um  grupo.  Eu  estava  na  convenção  dos  Homens  de
Negócios e foi… Nós não tínhamos… eu ia falar naquela noite. Eles não podiam ter isso lá
no hotel, e levaram-me ao edifício de Oral Roberts.

E quando eu estava sentado no escritório de Oral Roberts, houve um grupo de
crianças Pentecostais - oh, jovens e meninas, dezasseis, dezassete anos, dezoito, todos
ali, cerca de trinta ou quarenta - iam cantar uma espécie de… parecia-me como uma
espécie de abertura ou algo de que a Becky fala, Tchaikovsky, ou alguma destas coisas
assim. Eu não sei - algum deste tipo de canções, música clássica. E aqui estavam.

Os irmãos iam tirar uma oferta na reunião. E cada um deles foi e eles tinham uma
pequena taça, comportavam-se como se fossem cegos. E todas as piadas, e o barulho,
que você já ouviu, entre os rapazes e as meninas e a falar de tudo. E as meninas tinham
pinturas  suficientes  para  pintar  o  edifício  de  Oral,  quase.  E  estavam ali  assim,  e
chamavam-se Pentecostais. Eles perderam o primeiro amor.

65 Eu concordo com David DuPlessis, “Deus não tem netos.” Não, senhor. Nós temos
netos Metodistas, nós temos netos Baptistas, nós temos netos Pentecostais; mas Deus
não tem nenhum. Vocês são filhos e filhas. Você não pode vir por causa da sua mamã
ou do seu papá, porque eles eram bons homens e boas mulheres. Você tem de pagar o
mesmo preço que eles pagaram. Você tem de nascer como eles nasceram. Deus não
tem netos. Você é um filho ou filha; ou você não é um neto. Isso é de certeza.
66 Fui a uma reunião ali, a uma bela igreja da Assembleia Pentecostal. Bem, devia ver
as mulheres a fugir quando me viram a entrar - com aquele cabelo curto e aqueles
pequenos… meias vestidas, como um vestido curto, quase, você sabe, com aqueles
vestidos apertados assim - mulheres Pentecostais, vestidas de forma tão sexy. Você vai
ter  de  responder  por  isso  no  dia  do  julgamento.  Você  vai  ser  culpada de  cometer
adultério.  Jesus  disse,  “Todo aquele  que olhar  para uma mulher  para a  desejar  já
cometeu adultério com ela no seu coração.” E se você se apresenta assim a um homem,
quem é culpado? Você, ou o homem?

Está certo. Recuse a aparência do mal. Aí tem.

67 O que é que você vai fazer? Perdeu o seu primeiro amor.

Oh, você não conseguia levá-los a uma esquina com um tamborim a bater palmas e
a louvar a Deus. Oh, não. Eles cantavam uma espécie de clássico, com umas túnicas à
volta. Veja, perderam o seu primeiro amor. É esse o problema com a primeira igreja,
veja. Eles têm de se comportar como o mundo.

Têm de se vestir como o mundo, têm de ser parecidos com o mundo, têm de se
comportar  como  o  mundo  e  ter  a  estrela  de  televisão  favorita,  você  sabe.  Não
conseguem deixar de ver aquilo, “Nós gostamos da Suzy,” [programa de televisão -
Trad.],  ou algo assim, você sabe.  Têm de ver  aquilo.  Vão ficar  em casa durante a
reunião de oração e tudo o resto, para ver aquilo. Se eles não virem, vão dar uma boa
reprimenda ao pastor, para os deixar sair a tempo antes que aquele programa comece,
para que cheguem a casa e vejam. O amor do mundo maior do que o amor de Deus!
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Oh, demasiado formal.  Você não pode dizer  mais “Amém.” Bem, ia  borratar  a
maquilhagem, veja. Não têm… Isso é o Pentecostes. Não são os Baptistas. Eles nunca
tiveram isso para começar… Presbiteriano. Eu estou a falar do Pentecostes. Está certo.

Eu sei que é bastante doentio irmão. Mas nós queremos um nascimento a partir
disto. Tem de trazer a morte antes que você nasça. É a verdade. Mas aí tem. Deixaram
o primeiro amor.

68 Se Deus tinha isso contra esta igreja, Ele tem isso contra essa também. “Porque
deixaste o teu primeiro amor, tenho isto contra ti. Eu tenho uma coisa contra ti. É disso
que eu reclamo. Antes tiveste um tempo maravilhoso, mas começaste a deixar o mundo
entrar e tens de te comportar um pouco formal. Ainda reténs o meu nome e ainda estás
a fazer as coisas que estão certas e tens muita paciência e assim por diante. E o teu
trabalho… és como uma mula. Trabalhas e labutas.”

Bem, bem, bem! Veja, saíram da graça e da fé e do poder, para trocar isso por
labutas e obras. “Bem, digo-lhe, Irmão Branham, eu ajudo todas as viúvas que consigo.”

Bem, essa é uma coisa boa. Admiro-o por isso. Mas onde está esse primeiro amor
que antes tinha? Onde está essa alegria que costumava ter? Como David clamou uma
vez, “Ó Senhor, restaura-me a alegria da minha salvação.” Onde estão essas reuniões
de oração que duravam a noite toda e as lágrimas na sua face?

Bem! A Bíblia até está cheia de pó e tem teias de aranha. Você lê velhas histórias
de  amor,  e  notícias  e  assim  -  e  coisas  que  nem devia  ser  permitido  que  fossem
publicadas e deviam ser deitadas ao lixo.  E nós,  os Pentecostais,  pegamos nelas e
amontoamo-nos à volta delas, como um bando de moscas num caixote do lixo. Está
certo. Oh, misericórdia!

O  que  nós  precisamos  é  esse  nosso  primeiro  amor  de  volta,  de  volta  ao
Pentecostes. É melhor eu afastar-me disso. Muito bem, mas vocês entendem o que é
abandonar esse primeiro amor.

69 O versículo 4, o versículo 5 agora. Um aviso, o versículo 5, um aviso: lembra-te e
arrepende-te, veja.

Lembra-te  pois  donde  caíste  [De  onde  vieram?  Vocês  caíram  do
Pentecostes para onde estão agora, desviados], e arrepende-te, e pratica as
primeiras  obras  [voltem  ao  Pentecostes  novamente];  quando  não,
brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal [s-e-u… vê quem
é, não vê?], se não te arrependeres.

Por outras palavas, se você tiver um pastor cheio de Deus, cheio com o Espírito
Santo, e tentar mantê-lo debaixo do seu dedo, e disser, “Bem, se ele disser alguma
coisa sobre nós termos uma túnica do coro… Se ele disser alguma coisa sobre nós
usarmos maquilhagem, nós vamos excomungá-lo.” Não se preocupe, Deus vai fazer isso
antes que tenha uma oportunidade de o fazer. Ele vai sair e vai pregar para as pedras
da rua antes de ceder com uma coisa dessas. Você tem um pastor que realmente lhe diz
a  verdade,  você tem de honrar  a  Deus e  permanecer  no Espírito  e  adorar  a  Deus,
dando-se conta que você se vai perder se não o fizer, veja.

70 Mas as pessoas vivem hoje como se isto fosse a única coisa que exista, vivem aqui
na terra, é tudo. Você não se dá conta que tem uma alma que vai sair daqui e vai para
outro lugar. E você sela a sua predestinação aqui mesmo, da forma que vive e da forma
que faz as coisas. Ao guardar ressentimentos, e ao ser mau e tudo - e depois corre para
a igreja. Oh, misericórdia! Uau! Tenham vergonha. Vocês trazem vitupério para a causa
de Cristo. Não está certo? Não fazemos isso?

Os bêbados não estão a ferir a igreja. Não é isso. Não é a prostituta que está a ferir
a igreja. É o povo que professa ser Cristão que está a ferir a igreja. Nós sabemos o que
o bêbado é,  e o que a prostituta é.  Quando as nossas irmãs se vestem como uma
prostituta, isso é diferente. É isso que fere a igreja. Quando o homem bebe como o
bêbado, bem, então, é isso que fere a igreja. Eles professam ser Cristãos e depois fazem
isso.

As pessoas olham para si para esse nome… “Que aquele que fale no nome de Jesus
Cristo se aparte do pecado,” veja. Afaste-se disso. Oh, estamos tão perto, irmãos. Eu,
você, todos nós. Estamos perto daquilo que Cristo quer que nós sejamos. E aqui mesmo
neste dia é tempo de deixar de lado todo o pecado que tão de perto nos rodeia e correr
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com  paciência  a  carreira  que  nos  está  proposta.  Pregadores,  está  certo,  irmãos.
Exactamente.

71 “Lembra-te e arrepende-te, ou tirarei a luz da estrela do seu lugar.” Qual é o seu
lugar? Na igreja. “Mas se não te arrependeres e voltares para onde estavas no início,
tirarei o teu pastor do meio de ti e o tirarei do seu lugar. Vou colocá-lo noutro lugar
onde o seu… onde irei reflectir a minha luz que vai brilhar.” Não foi solene?

É tempo de as igrejas se arrependerem. É tempo de o Pentecostes tirar muitos
destes estudiosos polidos dos púlpitos e ir buscar o pregador à moda antiga ali que lhe
vai dizer a verdade; não vai dar palmadinhas nas costas nem usar a igreja para uma
senha de refeição, grandes salários e algo assim; e a psicologia, e algumas corridas de
cavalos e ceias de sopa e tudo o resto. É tempo de voltar ao evangelho.

Não quero saber se você é muito pequeno. “Onde dois ou três se reunirem, eu
estarei no meio deles.” “Arrepende-te, antes que venha e remova o castiçal; envio-o a
outro… para fazer as suas luzes brilhar.”

72 Agora o versículo 6. Agora aqui está aquele onde vamos ter problemas. Agora, a
não ser que te arrependas Ele virá e tirará o pastor.

Tens, porém, isto…

Agora, lembre-se. Oh, não perca isto agora. Isto vai unir tudo o resto, até à era em
que nós estamos agora. Sentem-se todos bem, em primeiro lugar? [A congregação diz,
“Amém.”] Estão com pressa? [A congregação diz, “Não.”] Muito bem agora. Muito bem.
Tenham só um pouco mais de paciência. [Um irmão na congregação diz, “Fique a noite
inteira.”] Agora, obrigado.

Tens,  porém,  isto:  …[Eles  tinham  alguma  coisa  naquela  altura,  não
tinham? Agora  o  que é  que eles  tinham?]… que aborreces  as  obras  dos
nicolaítas, as quais eu também aborreço.

“Aborreces essas obras dos Nicolaítas…” Sentado no escritório hoje ali eu escrevi
uma coisa aqui sobre isso. Quero que ouçam com atenção agora. São algumas páginas
aqui. Os elogios do versículo 6 e a concórdia. Isso é Deus e a igreja a concordarem
numa coisa, que aborreciam as obras dos Nicolaítas. A verdadeira vinha… a verdadeira
vinha, a verdadeira igreja que estava nesta igreja de Éfeso…

73 Agora, lembre-se, cada igreja tem os que são formais, e cada igreja tem os que são
espirituais. São os gémeos que nascem em cada reavivamento e vivem em cada igreja.
Eles começaram nesta era e terminam nesta era; e finalmente os formais acabaram por
assumir o controlo na era de Tiatira e Lutero voltou a remover isso. E agora está a voltar
novamente.

Consegue ver essa religião formal? Não faz diferença para o Catolicismo. É tudo a
mesma coisa. Cada organização é cortada e lançada para dentro disso. Deus nunca
organizou a sua igreja.  Era exactamente o que eles  estavam a tentar  fazer  aqui  e
observe  e  veja,  agora,  se  não  está  certo.  Mostra-lhe  como  uma  organização  é
amaldiçoada. É estranho para a nova igreja, para a igreja do Novo Testamento, veja.

74 Tens,  porém isto,  que aborreces as obras dos Nicolaítas,  as quais  eu também
aborreço.

A verdadeira vinha odiava as obras formais dos Nicolaítas. Tal como Deus. O que
eram obras na igreja de Éfeso, na igreja dos Efésios, tornou-se uma doutrina na igreja
de Pérgamo. Em Éfeso, na primeira igreja, era uma obra. Na igreja seguinte tornou-se
uma doutrina. Conseguem ouvir? Conseguem entender agora? Era uma obra em Éfeso.
E veja. Aqui em Pérgamo tornou-se uma doutrina. Começou aqui na forma de um bebé.
Agora, num minuto nós vamos descobrir o que isso era. Aqui estão os “lobos” de Paulo,
as obras dos Nicolaítas.

75 Agora o que… Vamos pesquisar essa palavra, vamos ver o que temos antes de
avançarmos. A palavra “Nicolaíta” é uma coisa estranha para mim. Eu tenho todo o
léxico Grego que consegui encontrar. Nicolaíta vem da palavra “Nico,” N-i-c-k-o. Espere,
acho  que  escrevi  aqui.  N-i-c-k-o,  “Nico,”  que  significa  “conquistar,  ou  derrubar.”
Nicolaítas, derrubar, ou conquistar, os leigos.

O que eles estavam a tentar fazer aqui era tentar assumir o controlo da igreja onde
Deus tinha pastores e o Espírito de Deus a mover-se por dons na igreja do Deus vivo; e
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eles estavam a ter uma doutrina a iniciar em que eles iam ter alguns sacerdotes, e
bispos, e papas e assim por diante, que Deus disse que odiava. Ele ainda odeia isso
hoje. Nicolaítas - “Nico,” conquistar ou derrubar os leigos.

Os “leigos” é a igreja. Quantos sabem que leigos é a igreja?

76 Muito bem. “Derrubar, ou conquistar, ou assumir o lugar dos leigos.” Por outras
palavras, tirar tudo aquilo que é sagrado, todo o poder da igreja, e colocá-lo sobre os
sacerdotes. Deixar a congregação viver da forma que quiser, mas o sacerdote é o santo.
Tirar o Espírito Santo das pessoas com sinais e prodígios que os seguiam, e tirar isso e
dar-lhes um sacerdócio santo; tirar o Espírito Santo e trocá-lo por um sacerdócio.

Vê o que isso era? Era um… Finalmente tornou-se… Nesta igreja aqui era uma obra;
e neste lugar torna-se uma doutrina; e em Tiatira, assumiu o controlo. E quando Lutero
surgiu, não conseguiu ficar dessa forma. Voltou atrás e conquistou outra vez - bispos,
cardeais, arcebispos. Quem é que será o líder da igreja de Deus a não ser Ele mesmo?
Amém. Uau! Agora sinto-me religioso.

O Espírito Santo foi enviado para liderar a igreja. Não é apenas o pregador; toda a
congregação. Não é só o pregador que é santo; é toda a igreja que tem o Espírito Santo.
E em vez disso, em vez de terem o Espírito para o fazer, eles tomaram uma pequena
bolacha e uma tosta,  e  algum vinho,  e  chamam-lhe santa Eucaristia,  que significa
Espírito Santo.

Como é que uma bolacha e um pouco de vinho podem ser um espírito? Agora, se é
dessa forma, você tem de ler Actos 2 assim: “Quando chegou o dia do Pentecostes, aqui
vem um sacerdote Romano pelo caminho e disse, «Ponham a língua de fora.» E ele
colocou lá a bolacha e ele bebeu o vinho. Disse, «Agora recebestes o Espírito Santo.»”

Agora nós achamos que isso é terrível. E é.

77 Agora  vamos  até… eu  fui  ordenado  numa igreja  Baptista.  Vamos  ver  nós,  os
Baptistas, os Metodistas. O que é que nós fazemos? “Se confessares que Jesus Cristo é
o Filho de Deus,  estás salvo.”  O diabo crê que Ele  é  o Filho de Deus e estremece.
Provavelmente  crê  mais  do  que  muitos  membros  de  igreja  crêem.  O diabo  crê  na
mesma coisa e treme, porque ele sabe que está perdido.

Agora nós tomamos a forma Metodista. Eles dizem que João não baptizou; dizem
que ele aspergiu. Disseram que havia muitas marmotas no país e a água surgia nos
lugares. E ele tinha uma concha de mexilhão e abriu um buraco da marmota. E eles
chegavam a pregar isso. E colocava água nesta concha de marmota, ou nesta concha de
mexilhão de lá do buraco da marmota e aspergia as pessoas.  Não faz sentido! Oh,
irmão!
78 Bem,  vamos  ver  aqui.  “Quando  chegou  o  dia  de  Pentecostes,  estavam todos
reunidos  em comum acordo.  E  o  pastor  chegou e  pregou um belo  sermão e  disse,
«Dêem-me a mão direita do companheirismo e nós vamos colocar o vosso nome no
livro.»”

Isso não parece bem, pois não? Você pode ver isso… não pode encontrar isso num
almanaque.  Eles  não  caem nessa.  O  Almanaque  de  Aniversário  da  Senhora  Idosa
[almanaque anual - Trad.] é mais correcto do que isso seria.

Bem, o que provocou isso então? Os Nicolaítas a trazer um grupo de homens para
torcer a Escritura e fazer uma denominação que não pode deixar que Deus se mova no
meio dela. Morre ali mesmo. Foi por isso que Ele disse aqui, “Estás morto. Tens um
nome de que vives, mas estás morto.” Muitos deles mortos e não o sabem.

79 Eu e o meu irmão estávamos a pescar quando éramos rapazes novos aqui e eu
apanhei  um cágado.  E  cortei-lhe  a  cabeça,  tirei-o  da  linha  (não queria  que aquilo
atrapalhasse) e atirei-o para a margem ali. E o meu irmão veio e disse, “O que é que
apanhaste há pouco?”

Eu disse, “Uma tartaruga.”

Ele disse, “O que fizeste com ela?”

Eu disse, “Ali está ela, e a cabeça está ali.”

E ele foi lá e disse, “Está morta?”

Eu disse, “Claro. Separei a cabeça do corpo. Deve estar morta.”
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Assim ele pegou nela com um pau e começou a esticar-se para lançar a cabeça
desta tartaruga de volta ao rio, no ribeiro. E quando fez isso, a velha tartaruga agarrou
nela. Você sabe elas mexem-se por uma ou duas horas. Ela saltou.

Ele disse, “Hei, pensei que disseste que estava morta.”

Eu disse, “Está.”

Ele disse, “Bem, ela não sabe disso.”

Assim, é assim que muitas pessoas estão. Mortas e não o sabem.

Nicolaítas. Oh, bem! Oh, Ele disse, “Eu odeio isso.” Tomando todos os… os santos
sacerdotes, o santo cardeal, o santo bispo.

80 E alguns de vocês, Pentecostais, “O grande supervisor, deixe-o vir. O supervisor
geral, ele vai dizer-lhe se pode ter um serviço de cura aqui ou não.” Aleluia! O Espírito
Santo é aquele que diz isso ou não. É a Palavra eterna de Deus.

“Bem, Irmão Branham, nós cremos que a Bíblia ensina o baptismo no nome de
Jesus, mas o supervisor geral disse que se nós começarmos com isso na nossa igreja ele
expulsava-nos.”  Vá em frente.  Está certo.  Eu preferia  ser  expulso aqui  do que ser
expulso lá.  Assim, se você tirar  alguma coisa daqui,  você vai  ser  expulso de lá  de
qualquer forma. Assim é melhor ser expulso aqui. Se ele o expulsar aqui, você vai entrar
lá. Assim, é a mesma coisa. Por isso, fique com isso.

Nós queremos estar certos. Oh, bem! É uma coisa séria, irmão. Nós temos de ter
isto certo. Nós nunca vamos ser capazes de ter uma igreja até que Deus tenha uma
fundação para lá colocar. Ele nunca vai edificar a Sua igreja sobre um conjunto de coisas
sem sentido. Ele tem de vir na Sua Palavra, ou Ele nem vem - exactamente na Sua
Palavra.

81 Alguém há pouco tempo atrás ali disse, “Irmão Branham, venha a Chatauqua.”
Quantos estiveram em Chatauqua? Bem, olhe aqui - um terço da igreja ou mais esteve
em Chatauqua. Agora aquele homem chegou ali naquela tarde e todos vocês o ouviram
- sem saber que eu ia acabar por saber daquilo. Deus consegue revelar ali no escritório
o que eles estavam a dizer ali e vocês sabem que foi Ele que fez isso.

Chegou ali, disse, “Agora, Irmão Branham, oh, ele é um servo do Senhor. Quando
o Espírito está sobre ele, ele é um profeta ungido. É claro que ele sabe… Deus diz-lhe o
que está a acontecer e o que vai acontecer. Mas a sua teologia, não a ouçam.”

Que ideia cheia de escrúpulos! Como é que um homem pode dizer isso… Ora, eu
não tenho… Bem, se você não distinguisse feijões de café, você não ia perceber. Como é
que pode pensar uma coisa dessas? Porquê? Ora, a própria palavra “profeta” significa
um revelador divino da Palavra. Como consegue? “A Palavra do Senhor veio ao profeta.”
Eu nunca disse que eu era um. Eles disseram.

Mas aí tem, veja.

82 Como  é  que  um  homem…  por  ter  uma  doutrina  da  igreja  algures,  porque  a
organização deles não concorda com isso, vendendo os direitos de primogenitura por
uma coisa pastosa e confusa. Esaú, seu hipócrita miserável (está certo), vendendo a sua
primogenitura por uma coisa pastosa e confusa, por uma denominação confusa, por
uma organização confusa que Deus odeia. Lembre-se, você diz organização? Deus odeia.
É aquilo que separa os irmãos e rompe…

Há muitos Metodistas, Baptistas e Presbiterianos esta noite que gostavam de ter
companheirismo à volta  da mesa de Deus.  Mas se o  fizessem, seriam expulsos da
primeira vez que entrassem nisso. Exactamente. A mãe pertencia a isso e eles são netos
para começar. Oh, bem! Eu não quero saber a que é que a mãe pertenceu. A mãe viveu
em toda a luz que ela tinha no seu dia. Você está a viver noutro dia.

83 A ciência provou uma vez, há cerca de trezentos anos atrás, por fazer girar uma
bola à volta  do globo,  disse,  “Se algum veículo atingir  a  velocidade vertiginosa de
cinquenta  quilómetros  por  hora,  a  gravitação iria  levantá-lo  da  terra  e  iria  para  o
espaço.” Acha que a ciência hoje acredita nisso? Eles andam a três mil quilómetros por
hora. Eles não olham para trás para ver o que eles disseram; eles estão a olhar para
trás… para ver o que conseguem ver à frente.

Mas a igreja quer sempre olhar para trás, quer ver o que Wesley disse, o que
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Moody disse, o que Sankey disse. “Tudo é possível àquele que crer” - vamos olhar para
a frente! A única coisa na Bíblia que olhou para trás…

Sabe que tipo de animal é que olha sempre para trás? A mais pequena forma de
vida que existe. Quantos sabem qual é a mais pequena forma de vida que se move?
Uma rã. Uma rã é a mais pequena forma de vida que existe e um homem é a maior
forma de vida que existe. E uma rã olha para trás.

Eu não gosto dessa vida baixa. Eu quero olhar para a frente, crendo, confiando,
andando na luz como Ele na luz está (Amém!), enquanto Ele faz a luz brilhar.

84 Uma vez em Kentucky eu estava a ter uma reunião. Um amigo veio e disse, “Oh,
eu não creio nessa cura.”

Eu disse, “Bem, está tudo bem. Você é um Americano.”

Ele disse, “Eu não creio em nada a não que eu veja.”

E eu disse, “Bem, está muito bem.”

Ele disse, “Agora, eu não tenho nada contra si, mas eu não creio naquilo que você
está a dizer.”

Eu disse, “É o seu privilégio Americano. Você não tem de crer.”

Ele disse, “Eu nunca aceitei nada a não ser que consiga ver claramente.”

Eu disse, “Bem, isso é bom. Você deve ser de Missouri.”

Disse, “Não, eu sou de Kentucky.”

“Não me parece de Kentucky,” disse eu, “mas de qualquer forma,” eu disse, “se é
assim que pensa, vá em frente.” E ele disse… eu disse, “Como é que vai para casa?”

Ele disse, “Vou pela colina. Eu vivo… Bem, venha comigo.” Um bom homem. Disse,
“Venha para casa comigo, fique toda a noite, Irmão Branham.”

Eu disse, “Gostava de poder, irmão, mas,” eu disse, “eu vou aqui ao meu tio.” E ele
disse… eu disse, “Quer vir?”

Disse, “Não. Eu tenho de ir pela colina ali, nesta direcção, e pelo vale e até…” Você
sabe como é lá.

E eu disse, “Bem,” disse eu, “como é que vai lá chegar?”

Ele disse, “Vou pelo caminho ali.”

“Ora,” disse eu, “você nem consegue ver um palmo à sua frente.” Eu disse, “Como
é que vai lá chegar?”

Disse, “Eu tenho uma lanterna.”

E eu disse, “Bem, o que é que você faz? Liga a lanterna e depois anda com ela?”

Ele disse, “Sim, senhor.”

Eu disse, “Quando você liga essa lanterna, consegue levantá-la assim ao alto? Eu
gostava de ver a sua casa.”

Ele disse, “Não a consegue ver.”

Eu disse, “Então como é que lá vai chegar?”

“Oh” disse ele, “eu ligo a lanterna e enquanto eu ando, eu vou enquanto a luz…”

Eu disse, “É isso. Amém. É isso. Ande na luz.”

85 Continue a andar. Não fique parado - você nunca vai chegar a lado nenhum. Se
você já foi salvo, ande na santificação.

Você diz, “Como é que se chega lá?”

Continue a andar.

“O baptismo do Espírito Santo é depois da santificação? Como é que eu chego lá?”

Continue a andar na luz.

“São sinais, prodígios e milagres…?”

Continue a andar na luz. Continue. Sempre que dá um passo, a luz vai saltar um
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pouco mais para a sua frente, porque Ele está sempre à sua frente. Ele não empurra;
Ele guia. Ele é a luz. Oh, eu estou tão feliz por isso. E você? Ele é a luz; Nele não há
trevas.

86 “Aborreces as obras do Nicolaíta.” - tornou-se uma doutrina.

Agora vamos ver o que Paulo… Agora, a que igreja… Quem fundou esta igreja
agora? Paulo, Éfeso. Vamos abrir agora em Actos, no capítulo 20 só um minuto, em
Actos no capítulo 20 e vamos ver o que Paulo… Crê que Paulo era um profeta? Claro que
era. Lembra-se daquela noite… a visão no mar tempestuoso e assim por diante? Agora,
e tudo acerca disso. Agora.

No capítulo 20 de S… de Actos, e vamos começar agora por volta do versículo 27 e
vamos ouvir com atenção enquanto lemos. Agora, isto é Paulo, um profeta, predizendo o
que iria acontecer.

Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus.

Aquele homem abençoado! Oh, eu quero estar lá naquele dia e ver aquela coroa do
martírio colocada na sua cabeça. Se houver uma coisa dessas, em que eu possa chorar,
então eu vou chorar, eu vou gritar, por ver Paulo.

Veja S. Paulo, esse grande apóstolo,
Com a sua veste brilhante e bela,
E eu tenho a certeza que vai haver clamor
Quando todos chegarmos ali. (Você não tem?)

87 Agora, “Não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus.” Está certo? Agora,
Cristãos, olhem nesta direcção. Eu vou perguntar-vos uma coisa. Quem foi que ordenou
o povo que tinha sido baptizado de outra forma, para além do nome de Jesus Cristo, a
vir e serem baptizados novamente? Ele pregou todo o conselho. Está certo?

E o que é que Paulo disse em… creio que foi o… não tenho a certeza, agora, se é
em Tessalonicenses, no capítulo 1 e no versículo 8. “Se nós ou um anjo do céu pregasse
algum  outro  evangelho…”  Se  um  anjo  descesse  do  céu  e  pregasse  algum  outro
evangelho que não este - sem ser ordenar aos homens que se baptizassem novamente
no nome de Jesus Cristo e o evangelho que Paulo pregou…

Se algum anjo do céu, muito menos um bispo, ou um cardeal, ou um supervisor
geral, ou um pastor, ou algo… Se um anjo descesse do céu e pregasse algum outro
evangelho para além deste, seja anátema. Está certo. Está certo? … o que ele disse.
(Isso é Gálatas 1:8. Acabei de pensar nisso. Muito bem. Gálatas 1:8, se quiser apontar
isso, veja o que Paulo disse.)

88 Agora aqui ele diz… Agora, no 27, creio que é no versículo 27:

Porque nunca deixei  de vos anunciar  todo o conselho de Deus.  [Agora
ouça o que este… ouça a profecia].

Olhai pois por vós, e por todo o rebanho sobre… que o Espírito Santo… vos
constituiu bispos, para apascentardes a igreja de Deus, que ele resgatou
com seu próprio sangue.

Quem resgatou? De quem era esse sangue? A Bíblia disse que era o sangue de
Deus. “Deus, com o Seu próprio sangue.” Está certo? “Para apascentardes a igreja de
Deus, que Ele resgatou com o Seu próprio sangue.” A Bíblia disse que nós somos salvos
pelo sangue de Deus. Sabia disso? Claro que diz. Muito bem.

…resgatou com o seu próprio sangue.

Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós
lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho;

E que de entre vós mesmos [Veja, esse homem podia olhar por ali e ver
essa coisa a surgir] se levantarão homens que falarão coisas perversas, para
atraírem os discípulos após si.

89 [Espaço em banco na fita]… anos depois… ou um grupo de homens que queriam
fazer uma organização e tirar aquilo que era sagrado e tirar o Espírito Santo da igreja, e
colocar bispos, e papas, e padres, para… eles vão ser santos e a congregação vive da
forma que quiser. E eles pagam aos padres e ele vai orar para os tirar do inferno e tudo
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o resto assim. É um Nicolaíta. Deus disse, “Eu odeio isso.” Agora, ouça. Deixe-me ver. E
você diz que Deus disse que odeia isso? Agora, vamos ver se Ele disse:

Tens,  porém, isto:  que aborreces  as  obras  dos  nicolaítas,  as  quais  eu
também aborreço.

Deus odeia a organização. Está certo? Agora veja exactamente o que eles iam fazer
e veja o que eles fizeram. Agora veja ao longo da igreja, se não fizeram isso. Ele odeia
uma organização. “Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas.”

90 Agora,  os  lobos de Paulo  tinham-se tornado Nicolaítas.  Eles  estavam a tentar
formar um sacerdócio como o sacerdócio Levítico, que era estranho para a doutrina do
Novo Testamento. Amém. A palavra “Nico,” a palavra Grega “Nico” significa conquistar,
dominar. Dominar o quê? Os leigos, o Espírito Santo. Tirar da igreja o Senhor Jesus
ressurrecto com sinais e prodígios no meio dos crentes e colocar homens votados por
um papa, ou por um cardeal, ou por um supervisor. Tentando tirar o Espírito Santo dos
leigos e dá-lo a uma ordem, chamada a ordem santa dos homens, colocando-os sobre
os leigos; não para lhes chamarem “pastores” que significa “pastores do rebanho,” mas
“pai,” que Jesus disse, “Não chameis a nenhum homem pai nesta terra.” Vê essa coisa
maligna? E o que é que nós fizemos?

91 Oh, se nós pudéssemos parar… Gostava que não tivéssemos estas noites todas
encadeadas assim. Gostava de usar amanhã à noite para o capítulo 12 de Apocalipse e
mostrar-vos essa mulher prostituta sentada ali - a meretriz. E a razão por que ela era
uma meretriz é porque tinha cometido fornicações… para com Deus e chamou-se viúva e
também era mãe de prostitutas. Está certo?

Agora nós sabemos que era Roma, porque ela estava assentada sobre sete colinas
e tudo isso exactamente, e os homens nela e era o número da besta e assim por diante.
Todos nós sabemos isso de ensinamentos anteriores, quem era. Mas o que é triste é que
ela era a mãe das prostitutas. Este é o princípio dela aqui mesmo - começou em Roma
como um grupo de Cristãos, assim chamados Cristãos.

92 Ouça! Deus, ajuda-me a tornar isto real! Um grupo de Cristãos numa igreja assim,
eles tornaram-se formais e indiferentes e separaram-se e fizeram uma organização; e
depois uniram isso na Era das Trevas com o estado. E o estado e a igreja tornaram-se
uma quê? Uma igreja Cristã.

Era chamada a Santa Igreja Católica. A palavra “católico” é a palavra… significa
“universal,” a grande igreja universal Cristã; e chamava, às pessoas que falavam em
línguas, e clamavam e curavam os enfermos e assim por diante, hereges. E finalmente
tornou aquilo tão apertado que se alguém fosse apanhado a adorar daquela forma era
lançado na cova dos leões, se não adoptassem o Catolicismo. Isso continuou durante
estas centenas de anos ali daquela perseguição.

Mas essa igreja nunca morreu. Você não a pode matar. Deus disse que ela viveria
até ao fim e que Ele lhe daria uma coroa da vida. Passou ao longo daquelas eras de
perseguição.

93 Depois veio Martinho Lutero para continuar a era e ele trouxe a igreja para fora,
com a justificação.

O que aconteceu quando Lutero morreu? Eles organizaram-na, fizeram dela uma
igreja Luterana. Eles têm uma doutrina. Quando eles a organizaram o que fizeram?
Voltaram a dar à luz ao Romanismo. Exactamente.

Depois o Espírito Santo saiu disso e Wesley viu aquilo. E Wesley e Whitfield, George
Whitfield,  e  muitos  outros  e  Asbury  e  muitos  deles  -  os  grandes  homens  do
reavivamento - eles salvaram o mundo naquele dia. Eles tiveram um reavivamento
naquela era de Filadélfia que salvou a Inglaterra, os Estados Unidos, também.

Eles tiveram reuniões onde eram expulsos e chamavam-lhes fanáticos religiosos.
Vocês,  Metodistas,  fizeram isso.  Eles  caíam ao  chão  debaixo  do  poder  de  Deus  e
atiravam-lhes água para a cara e abanavam-nos. Está certo. E eles agitavam-se com
tanta  força  ali,  que  diziam  que  eles  eram  agitados.  As  pessoas  agitavam-se  e
abanavam-se debaixo do poder do Espírito Santo. Essa é a história Metodista.

Dali vieram os Quakers [também chamada Sociedade Religiosa dos Amigos - Trad.]
e assim por diante, que… Agora.
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94 Eles organizaram-se. Eles fizeram esta Metodista, Metodista Primitiva, e este tipo
de Metodista e esse tipo de Metodista, até que ficou tão fraco que o povo Metodista quer
tirar o sangue dos seus livros de canções.

Aqui no outro dia à noite, num programa de televisão (a minha mãe ligou-me) eles
tinham um pastor Metodista aqui mesmo em Indiana, a ensinar rock and roll na igreja.
Disse, “É uma pena que não tenhamos visto esta bela arte que vem à igreja.” Isso é o
diabo e um falso profeta. Certo. Não quero ferir os seus sentimentos, mas, irmão, essa é
a verdade de Deus.

Eu preferia zangá-lo um pouco desta forma e levá-lo a estudar a Escritura, talvez a
se concertar com Deus, do que perder-me no final. Você pode não gostar de mim agora,
mas um dia você vai colocar o seu braço à minha volta, e vai dizer, “Irmão Branham, é
verdade.” Aqui está, aqui mesmo. Eles vão entrar nisso. É onde eles… Está ali. A Bíblia
disse que eles fariam isso.

95 Depois de Wesley, se Welsey fez isso, depois vieram os Pentecostais. E eles tiveram
a restauração dos dons, começaram a falar em línguas, o baptismo do Espírito Santo.
Tal como o grão de milho surge da terra. Em primeiro lugar, apodrece; produz alguns
rebentos. Depois você fica com um campo de milho, pensa você. Aquela folha cresce e
forma um talo. Este era Lutero. O talo, o que foi aquilo? Metodista - o pólen, o amor
fraternal, a evangelização, o pólen a ser soprado para os outros.

Ora, até a natureza afirma estas eras da igreja. O Metodista a sair do caos… ou,
quero dizer, o Luterano a sair do caos; o Metodista a espalhar o seu amor fraternal e o
dia evangelístico e o dia do missionário. A maior época missionária que o mundo já
conheceu foi o tempo Metodista (está certo), a espalhar o seu pólen.

96 O  que  aconteceu  ali?  A  partir  desse  pólen  veio  uma  espiga  de  milho,  os
Pentecostais - um grão, tal como aquilo que entrou. Não foi uma folha, não foi um talo,
mas um grão. E agora os Pentecostais têm fungos à volta desse grão, de tal forma que
quase nem se consegue ver o grão. É tempo de limpeza. Amém!

O que é que eles fizeram? Fizeram o mesmo que os Metodistas. Um organizou um
grupo, disse, “Nós somos as Assembleias de Deus”; o outro, “Nós somos a Santidade
Pentecostal”; outro, “Nós somos Unitários”; “Nós somos a Dualidade.” E há tantos deste
e tantos deste. Bem, estão a andar num camelo de uma bossa, de duas bossas, de três
bossas, tudo. Oh, há sessenta… ou, trinta, ou quarenta organizações diferentes.

97 O que é que eles fizeram? Voltaram a lançá-la para o Romanismo, baptizada no
baptismo da Igreja Católica Romana.

Eu peço a qualquer Pentecostal que me mostre onde é que alguém na Bíblia foi
baptizado no nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Eu peço a qualquer bispo, cardeal, a
qualquer mestre, para me mostrar onde é que isso já foi feito, alguma vez, fora da
igreja Católica. E Lutero trouxe isso com ele. Ele trouxe o catecismo e tudo o resto daí.
Os Metodistas continuaram com isso.

Pentecostais,  vocês  deviam  ter  vergonha.  Limpem-se!  Voltem  à  Palavra.
Arrependam-se, ou Deus vai remover o castiçal, a luz que vocês têm. Amém. Muito
bem.

98 Tiram o Espírito Santo da liderança e dão-lhes uma ordem santa de homens e
colocam-nos sobre os leigos. E não lhes chamam pastores, pastores do rebanho (Nós
devemos ser chamados pastores. Pastores do rebanho, é isso que significa); mas “pai,
cardeal, arcebispo, ou supervisor geral.”

Os verdadeiros odiavam esta coisa e Deus apoiou-os nisso e disse, “Eu também
odeio,” porque Ele deve ser o supervisor geral, o arcebispo, o papa. Ele opera com cada
indivíduo. Não com uma organização, mas com uma pessoa.

Agora,  é  estranho  (Ouça,  enquanto  chegamos  ao  final.  Só  temos  mais  um
versículo).

99 Aqui temos o princípio do dogma do Catolicismo, a sucessão apostólica. Quantos
sabem isso? Apostólico. Agora, o Católico diz que o papa hoje é o sucessor de Pedro - a
sucessão apostólica. Não existe tal coisa.

Como é o seu desejo sexual carnal…? Como é que foi com Esaú e Jacob em que
ambos nasceram de um pai santo e de uma mãe santa; e um deles era um Cristão e o
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outro era um demónio? Como pode ser? Porque pecado é pecado e sexo é sexo; mas
Deus dá o nascimento.

Deus  escolheu-nos  desde  a  fundação  do  mundo.  Sabia  disso?  Espere  até  nós
acabarmos de ler estes historiadores e ver como Ireneu, como ele dá glória a Deus por o
ter escolhido antes da fundação do mundo; como S. Martin, todos esses, a dar-Lhe
glória, glória a Deus, e disseram que foi porque… E as pessoas a falar dele, disseram
que ele fora escolhido antes da fundação do mundo. Isso é a Escritura. Aqueles irmãos
estavam alinhados com Deus.

Mas esta velha igreja negra passou por esses mil e quinhentos anos de Eras das
Trevas, abafou tudo como o fumo de uma lamparina, a esconder as luzes. Mas haverá
luz no tempo do entardecer, disse o Senhor.

100 A sucessão apostólica, um após o outro, um papa… e tem de estar numa linhagem
de papas antes de poder tornar-se um papa. Oh, bem, bem! Isso não faz sentido. Os
leigos… não é o santo e o justo, mas deixam que os padres orem por eles e os tirem dos
seus pecados, perdoando os seus pecados, pagando pelas confissões.

Os Protestantes fazem o mesmo. Eles tentam dar palmadinhas nas costas do pastor
e viver como o resto do mundo. E ele, não sabe mais de Deus do que o outro, deixa-o
ficar na sua igreja e chama-os membros da sua igreja; e deixa-os ficar ali e professa
que eles estão salvos. Como vão ficar desapontados naquele dia, se não nascerem de
novo! Sem o Espírito Santo,  você está perdido.  Ninguém pode dizer  que Jesus é o
Cristo, a não ser pelo Espírito Santo.
101 A  verdadeira  igreja  em  Éfeso  não  foi  enganada  por  estes  discursos  polidos,
intelectuais. Eles odiavam isso. Eles não foram enganados. Eles sabiam… A verdadeira
igreja  não  foi  enganada.  A  falsa  revelação,  que  estes  homens  tinham,  chamados
Nicolaítas, que não cooperavam com a Palavra de Deus.

Diga-me onde é que já viu padre na confissão ensinada na Bíblia aqui. Onde é que
já viu aspersão ensinada na Bíblia aqui para a remissão dos pecados? Onde é que já viu
alguém baptizado no nome do Pai,  Filho e Espírito Santo para a remissão dos seus
pecados? Onde é que já os viu a dar a mão direita do companheirismo e a colocar o
nome deles no livro da igreja ali? Onde é que já viu tudo isto?

O que é isto? É um sacerdócio, ou um grupo de ministros, que não está certo com a
Palavra e eles são Nicolaítas. E Deus disse, “Eu odeio-os.” Volte para a Palavra. Oh, eu
sei que isso é duro, irmãos, mas eu não sou responsável. Metam-se com Ele.

102 Falsa revelação, não é com a Palavra, mas chamou-os mentirosos, falsos apóstolos,
falsos profetas.

Mas a verdadeira igreja firmou-se no ensinamento original de S. Paulo e o baptismo
do  Espírito  Santo  com sinais  que  se  seguiram e  confirmando  a  Palavra  que  Paulo
ensinou.  Amém! Mostre-me onde é que Deus vai  confirmar a palavra da aspersão.
Mostre-me onde é que Deus vai confirmar e trazer o falar em línguas e grandes coisas,
só  por  um aperto  de  mão  ao  pastor  algures  e  ao  colocar  o  seu  nome  no  livro;  e
continuam a mascar, a fumar, a beber, a mentir, festas de cartas, têm um pequeno
divertimento,  vão… Oh,  misericórdia!  Isso  é  carnal,  falsos  profetas,  amigos.  Sim,
senhor.

103 A forma de Deus é a santidade. Que isto seja conhecido de todo o membro aqui do
corpo de Cristo: até que viva uma vida santa, Deus recusa o seu sacrifício. O sacrifício
deve ser ofertado por mãos santas. Está certo. O sumo-sacerdote, antes de poder vir
para oferecer o sacrifício, ele tinha de estar santo e dedicado e ungido e perfumado e
tudo, antes de poder sequer entrar na presença de Deus para oferecer o sacrifício. Está
certo? Então como é que você pode sair aqui e enganar e roubar e fazer confusão e lutar
com os seus vizinhos e tudo o resto e continuar da forma que está; e depois vem e diz,
“Ó Senhor Deus! Glória a Jesus! Aleluia!”

As pessoas dizem, “Eu vejo-os a falar em línguas.” Isso ainda não significa que eles
têm o Espírito Santo. “Eu ouço-os a clamar.” Isso ainda não significa que eles têm o
Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida.

104 A Bíblia disse, “A chuva cai sobre a terra muitas vezes, para a preparar, para a
revestir, para aquele por quem é lavrada [Hebreus 6], mas há espinhos e abrolhos que
estão perto da rejeição, cujo fim é serem queimados.”
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O sol brilha sobre o justo e sobre o injusto. A chuva cai sobre o justo e o injusto. A
chuva vem para formar a colheita de trigo, como nós chamamos e toda a semente que
estiver no campo. Se o trigo tem sede, então a erva tem sede. E a mesma chuva que
rega o trigo, rega as ervas também.

O velho trigo vai erguer a sua cabeça e vai clamar, “Glória ao Senhor! Aleluia!
Aleluia! Estou tão feliz por ter esta chuva.”

A erva vai clamar, “Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Estou contente por a
receber.”

“Mas  pelos  seus  frutos  os  conhecereis.”  Está  certo.  “Pelos  seus  frutos  os
conhecereis.”

105 Versículo sete, e depois vamos encerrar. Este é o final da era da igreja. Agora,
vamos ficar mais ou menos cinco minutos atrasados, ou dez, só um minuto.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer,
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus.

Agora, vejam, amigos, aqui está a forma para vocês vencerem. Primeiro têm de
vencer, depois podem comer o fruto. É o vencedor. Lembra-se, no outro dia à noite, o
nosso ensinamento de ontem à noite? João teve de entrar no Espírito antes de poder ver
alguma coisa.

Como é que você vai ficar sentado, a dizer, “Se ele não for Baptista, não o vou
ouvir?”

“Se ele não for Presbiteriano, não o vou ouvir.”

“Se ele não ensinar exactamente o que a minha igreja ensina, eu…”

Você não vai vencer. Você ainda não tem o Espírito. Você está completamente fora
de ordem. Entre no Espírito. Diga, “Senhor Jesus, eu amo-Te. Agora revela-me alguma
coisa que te pareça boa. Traz isso a mim.” Então você está a ficar melhor. Está certo.

106 Repare, três vezes a Bíblia fala da árvore da vida em Génesis, três vezes no livro de
Apocalipse. No outro dia nós tivemos isso. Lembra-se? Domingo, ontem…

O diabo odeia cada porção da escritura que existe. Mas ele odeia mais Génesis e
Apocalipse. Ele ataca Génesis porque… a autenticidade disso, porque ele quer levar as
pessoas a crer que não foi assim - Génesis não aconteceu da forma que Deus disse que
aconteceu, que outra coisa provocou esta criação e assim. Ele ataca dessa forma. E ele
afasta as pessoas de Apocalipse porque revela Jesus sendo Deus e ele sendo o diabo. E
ele está perdido. E a glória da igreja santificada indo para o lar, para Deus, e a perdição
do falso profeta e de todos aqueles que mentem e que fazem tudo, vão ser lançados no
lago de fogo - não admira que ele os afaste disso.

Mas lembre-se, nos dois lugares fala da árvore da vida no Paraíso.

107 Agora, vamos ver isto só um minuto. E agora a árvore. S. João, no capítulo 6, se
quiser apontar,  Jesus disse,  “Eu sou o pão da vida.”  Agora lembre-se… Agora,  nós
vamos usar estes dois postes como um símbolo aqui, assim… antes de encerrarmos
agora.

Agora, à minha direita está a árvore no jardim chamada a “árvore da vida.” À
minha esquerda está a árvore no jardim que é chamada a “árvore do conhecimento.”
Quantos  sabem  que  a  Bíblia  diz  que  havia  uma  árvore  da  vida  e  uma  árvore  do
conhecimento? Agora, o homem devia viver por esta árvore da vida; não devia tocar na
árvore do conhecimento. Está certo?

E da primeira vez que ele tocou, ele separou-se do seu criador. Ele perdeu o seu
companheirismo com Deus quando deu a primeira dentada no conhecimento. Agora,
pense  bem agora.  E  vocês  a  tirar  as  notas,  vou  dar-vos  tempo,  para  que  possam
entender, porque eu não quero que percam isto.

108 Jesus, em S. João 6, eles estavam a beber de uma fonte, e a levantar as mãos e a
fazer troça ali; que os seus pais beberam da rocha espiritual e assim por diante. Ele
disse, “Eu sou essa rocha que estava no deserto.”

E eles disseram, “Aqui estás a dizer que exististe antes de Abraão, e não tens mais
de cinquenta anos de idade. E dizes que viste Abraão? Nós sabemos agora que estás
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louco. Tu és um demónio,” vê?

Ele disse, “Antes que Abraão existisse, EU SOU.” EU SOU esteve na sarça com
Moisés, na sarça ardente. EU SOU. “Antes que Abraão existisse, EU SOU” - não “eu fui.”
Agora, vocês que dizem que os dias dos milagres já passaram, vocês teriam que fazer
com que essa escritura dissesse, “eu era o grande eu fui.” Veja. Não “eu fui,” ou “eu
serei”; “EU SOU.” É sempre. Ele é eterno. A palavra EU SOU é eterna: em toda a nossa
era, sempre, em todos os sete castiçais de ouro, em cada igreja, em cada lugar, em
cada coração. EU SOU. Não “eu fui,” ou “eu serei.” “Eu estou aqui mesmo como sempre
estive,” veja. Sempre, EU SOU.

109 Eles disseram, “Nossos pais… Nós não te conhecemos. Nós sabemos que tu és um
demónio.” Disseram, “Nossos pais comeram maná no deserto durante quarenta anos.”

E Jesus disse, “E estão todos mortos.” Está certo? “Estão todos mortos. Mas eu…
[Oh!] EU sou o pão da vida que veio de Deus do céu. [Um pão da vida.] Se um homem
comer deste pão nunca morrerá.”

“Será  que  este  homem vai  dar  o  seu  corpo  para  ser  comido?”  disseram eles.
“Agora, ele está louco, de certeza.”

O pão da vida era da árvore da vida, onde eles estavam a comer do jardim do
Éden, Ele era a árvore da vida. Agora se a árvore da vida era uma pessoa, então a
árvore do conhecimento era uma pessoa. Agora diga que a serpente não tinha uma
semente. Se a vida veio pelo homem, a morte veio pela mulher. Muito bem. Ela era a
árvore da morte.

110 Assim que esta a corrompeu - já que foi isso que fez, a serpente - ela disse, “A
serpente  me enganou.”  Está  certo.  Não  foi  uma cobra.  Ele  era  a  mais  astuta  das
alimárias. Ele estava entre um chimpanzé e um homem. A semente de um animal não
se vai misturar com uma mulher - não vai fazer isso. Mas este companheiro era… ele era
o próximo elo para isto. E Deus colocou uma maldição tal sobre ele, Ele colocou-o a
andar sobre a sua barriga e sem pernas; e tirou dele todos os ossos e mudou-o para
uma coisa que nada tem que ver com um homem. A ciência está a tentar desenterrar
num terreno.

Isso está escondido nos mistérios de Deus, no meio do Paraíso de Deus. Aí está a
sua revelação.

111 Ela gerou o seu primeiro filho que foi Caim (Está certo?), o filho de Satanás. Filho
de Satanás. Se não foi, de onde veio aquele mal? De Adão, que era o filho de Deus?
Veio do diabo, o seu pai. E ele matou - o primeiro assassino foi o diabo, o filho do diabo.
Veja o que aconteceu. Depois disso, veja a linhagem de Caim.

Ao longo dessa geração que se seguiu a Caim foram todos cientistas e grandes
homens.  Leia  a  Bíblia.  Eles  construíram  casas,  trabalharam  com  metais  e  eram
cientistas. Mas cada um dos que vieram por Sete (que… Abel morreu - um tipo de Jesus,
morreu.  E  Abel  morreu  e  Sete  assumiu  o  seu  lugar.  Morte,  sepultamento  e
ressurreição), dele vieram homens humildes, pastores que vieram por ali.

112 Agora Jesus disse, “Vossos pais comeram maná no deserto e estão todos mortos.
Mas eu sou o pão da vida.” Qual pão da vida? Do Éden, “para que um homem possa
comer deste pão e nunca morrer.”

Agora, Deus colocou um anjo à volta dessa árvore da vida para a guardar, para que
ninguém lhe pudesse tocar, para que não comesse dessa árvore e vivesse para sempre.
Está certo? Porque eles tinham de continuar nesta árvore e morrer. Está certo? Porque
enquanto eles tivessem de comer aquilo eles morriam. E é certo como morre quando
come da árvore do conhecimento…

Agora vamos olhar para essa árvore do conhecimento agora. Veja o que isso fez.
Agora vamos ver o que isso fez. Em primeiro lugar, vamos ver… Bem, vamos ver um
que eles… Inventou a pólvora. Mata os nossos camaradas. Está certo, matam-se uns aos
outros com pólvora, da árvore do conhecimento. A seguir o que fez, ora, vamos ver. Nós
inventamos o automóvel a partir dessa árvore do conhecimento. Mata mais do que a
pólvora. Oh, sim. Agora nós temos uma bomba de hidrogénio.

Deus não destrói nada. O homem destrói-se a si mesmo pelo seu conhecimento.

113 Mas tudo isso pertence a Deus, Deus vai trazer tudo isso novamente. Deus não
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perde nada. Jesus disse isso. Está certo. “Aquele que comer deste pão tem a vida eterna
e eu o levantarei no último dia.” Essa é a Sua promessa. Agora, Deus… Eles continuaram
a comer da árvore do conhecimento e a morrer.  Mas assim que eles conseguissem
chegar a esta árvore, eles viveriam para sempre.

Assim agora, em vez de um anjo ali a afastá-los desta árvore, está lá a guiá-los a
esta árvore - os anjos das igrejas, das sete igrejas, a trazê-los de volta ao nome de
Jesus Cristo, que é a árvore da vida que está no meio no paraíso de Deus. Uau! Bem! Eu
espero que entendam isso - a árvore da vida no paraíso de Deus, para que possam
tomar Dele e tornar-se filhos e filhas de Deus e viver para sempre. “Aquele que ouvir as
minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e nunca entrará em
juízo, mas passou da morte para a vida.”

114 Irmão, irmã, agora eu tenho a certeza que vos feri, que vos magoei. Eu não quis
dizer isso dessa forma, vêem? Deus sabe. Mas eu tenho de o fazer desta forma para vos
fazer ver onde é que nós estamos. Eu não creio que nós temos muito mais tempo para
ficar aqui. Eu não estou a tentar dizer que vocês não são Cristãos por pertencerem a
uma organização. Não é isso. As pessoas são vítimas das circunstâncias. Não sabem
fazer nada. Tudo o que os seus pais sempre fizeram foi juntar-se à igreja e assim.

Mas, irmão, uma coisa antes de sairmos, deixe-me ler só mais uma coisa. O profeta
disse… Crê nos profetas? A Bíblia disse para os ouvir.  O profeta disse que viria um
tempo que não seria dia nem noite, mas seria uma espécie de dia sombrio. Mas no
tempo do entardecer, antes de o sol se pôr, haveria luz. Está certo?

115 Agora, veja o que nós tivemos. Agora vamos ver apenas. Como é que o… Onde é
que o sol nasce, geograficamente? No oriente. Está certo? Põe-se no ocidente. Gostava
de ter… vou ver o mapa amanhã à noite e vou mostrar-vos.

Quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém, fez uma forma perfeita em oito, o
seu rasto. Vai directamente até à Irlanda, volta para baixo, volta e vem até à Costa
Oeste, volta para trás outra vez - uma figura perfeita de um oito, onde o evangelho foi.

Agora a civilização viajou com o sol. Quantos sabem isso? Já vos ensinaram isso, e
sabem. A civilização mais antiga que temos está na China. E depois dali,  veio pelo
oriente. E quando o Espírito Santo - não o s-o-l, mas o F-i-l-h-o [em Inglês a palavra sol
é “sun” e filho é “son” - Trad.]…

116 Quando o sol, o s-o-l, começa a brilhar pelo nevoeiro e pela neblina da noite, não
importa onde está a semente, vai viver, porque toda a vida botânica vive pelo sol. Nós
sabemos isso. Você pode pôr cimento sobre a erva, e na Primavera seguinte onde está a
erva mais espessa? No final do cimento. Porquê? É essa vida. Por baixo não se pode
esconder a verdadeira vida. Essa pequena vida, assim que sabe que o sol está a banhá-
la por ali, vai abrir caminho por quase meio quarteirão da cidade, à volta desse cimento
até que consiga erguer a sua cabeça no ar e ir louvar a Deus. Você não pode esconder a
vida. Está certo, vida.

Quando você nasce de novo você não o pode esconder. Algo vai clamar quando
você tem vida.

117 Agora, tudo o que está morto agora e as pequenas sementes estão a abrir, a polpa
esgotou-se e está morta. Mas a vida ainda está lá. Agora, quando o sol começa a brilhar
na Primavera, as pequenas flores vão surgir e tudo vai erguer a cabeça mais uma vez
por  baixo  das  pedras,  por  baixo  dos  troncos,  ou  por  baixo  das  rochas.  Vai  surgir
novamente e vai viver novamente (Está certo?) porque o s-o-l está a brilhar.

Agora, um dia o F-i-l-h-o vai brilhar, que é o autor da vida eterna e tudo o que tem
sido germinado por Ele para a vida eterna, Ele disse, “Eu o levantarei nos últimos dias.”
Vê o que eu quero dizer? A vida eterna será levantada nos últimos dias.

Se o enterrarem no mar, eles queimam o seu corpo e lançam-no para os quatro
ventos da terra, Deus vai ressuscitá-lo nos últimos dias. Se tiver de encher a barriga de
um leão esfomeado, ou ir para poços em chamas que vai tirar os dezasseis petróleos e
luzes cósmicas e tudo de si, Deus vai ressuscitá-lo. “Até os cabelos da tua cabeça estão
contados.” Amém. Deus vai ressuscitá-lo.

Agora, veja aqui. Agora se todos os homens morrem pela mulher, então todos
vivem pelo homem. Toma parte da mulher nesse tipo de vida, você sabe que vai morrer.
Não há forma de sair disso, você vai morrer. E da mesma forma que toma disso você vai
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viver. Não há forma de sair disso, você tem de viver. Amém. Se isso produz morte
certa, isto produz vida certa. É a única forma de poder receber, é ter vida.

118 Agora, o profeta disse, que haverá luz no tempo do entardecer. Agora veja. Ele
disse que haverá um dia que seria escuro. Não seria chamado dia nem noite. É uma
espécie de dia enevoado, nebuloso, frio; mas, no entanto, o sol está a dar a luz. Lá
acima desses nevoeiros e dessas nuvens e assim por diante, o sol está a dar a luz. Dá
luz suficiente para que você consiga andar e consiga ver como andar e assim por diante.
Mas, no entanto, não é dia bonito e brilhante, veja.

Agora, nada, praticamente, pode viver nesse dia. Se você plantar alguma coisa
onde não chega o sol, fica deformado. Não está certo? Vocês, agricultores, sabem isso.
Coloque o milho lá na sombra, ou em algum lugar, ora, deforma-o. Fred, você deve
saber isso pelo seu trigo. Coloca-o ali, e se tiver um mau Verão, oh, frio e chuvoso,
deforma-o.

119 Bem, é esse o problema com a igreja. Ao longo destas eras, tem sido deformada.
Tem sido deformada pelas denominações -  ao colocar  o seu nome no livro.  Nós já
tivemos luz suficiente para saber que há um Deus. Fico feliz por isso. Nós já tivemos luz
suficiente para saber que há um Cristo, que vem um juízo. Nós já tivemos luz, por isso
colocamos os nossos nomes nos livros, cumprimentamos o pastor, e assim por diante e
fizemos isso. Muito bem.

Mas agora é  tempo do entardecer.  Agora,  a  civilização veio  do oriente para o
ocidente e agora estamos na Costa Oeste. Não podemos avançar mais. Atravessamos,
estamos de volta ao oriente novamente. Não podemos avançar mais. Estamos na Costa
Oeste.

120 Agora a Bíblia disse, “No tempo do entardecer a luz viria.” Agora, que tipo de sol é
que brilha no tempo do entardecer? É um sol  diferente daquele  que se levanta na
manhã? É o mesmo sol. Está certo?

Bem, então, o que é que Deus prometeu? Agora vamos chegar a isto, vamos ver
aqui  mesmo nesta  era.  A  Bíblia  disse  isso.  Eu  vou  prová-lo  nestas  eras  da  igreja
enquanto continuamos, que no tempo do entardecer viria uma luz que irromperia no
Oeste, que traria novamente o sol da justiça, com cura nas suas asas.

E os mesmos sinais e os mesmos prodígios que foram feitos lá no oriente, serão
feitos aqui no ocidente, com outro derramamento do Espírito Santo nos últimos dias.

Haverá luz no tempo do entardecer,
Vai encontrar o caminho para a glória;
No caminho da água está a luz hoje,
Enterrada no nome precioso de Jesus.

Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados,
O Espírito Santo certamente vai entrar;
As luzes do entardecer já vieram.
É um facto que Deus e Cristo são um.

Oh, haverá luz no tempo do entardecer,
Vai encontrar o caminho para a glória;
No caminho da água está a luz hoje,
Enterrada no nome precioso de Jesus.

Jovens e velhos, arrependei-vos de todos os vossos pecados,
O Espírito Santo certamente vai entrar;
As luzes do entardecer já vieram…

O mesmo que Pedro disse, “Seja-vos conhecido, que Deus fez deste mesmo Jesus,
a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo. Arrependei-vos cada um de vós,” disse ele, “e
sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.”

121 Deixe-me dizer-lhe uma coisa.  Como eu estava a falar  no outro dia acerca da
receita do médico, as pessoas não gostam de tomar a receita do médico. Se ele tem um
remédio que vai curar a sua doença e você se recusa a tomar, não é culpa do médico
que você morra. Não, senhor. É culpa sua, porque recusou-se a tomar.

E agora, se o médico escreve uma receita e você vai buscar essa receita a um
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farmacêutico inexperiente e ele coloca alguma coisa ali que não devia estar ali, isso vai
matá-lo, também. Está certo? Aquele médico estudou aquilo até saber que há uma parte
daquela receita que é veneno para matar aqueles bichos que estão no seu corpo. E há
antídoto suficiente ali para reduzir o veneno para não o matar. E tem de ser equilibrado.
Se colocar demasiado antídoto, não vai ajudar o paciente; se colocar demasiado veneno,
vai matá-lo. Tem de ser equilibrado.
122 A pergunta foi, “Não há bálsamo em Gileade? Não há médico ali?” disse o profeta.
“Então por que é que a doença da minha filha não está sarada?” Qual é o problema com
a igreja?  Qual  é  o  problema,  pois  temos  demasiadas  igrejas  doentes?  Porque  nós
tivemos alguns farmacêuticos inexperientes a distribuir receitas erradas. Está certo.

Ele nunca disse, “Pai, Filho, Espírito Santo.” O que dizia a receita? Aqui está Pedro.
Quantos sabem que ele tinha as chaves do reino? Jesus disse isso. O que é que Ele
disse? Por outras palavras, ele tem a caneta para escrever a receita com tinta.

Quando eles ouviram todo este barulho à volta que eles estavam a fazer, a clamar,
a falar em línguas e a fazer aquilo naquela altura. E eles disseram, “Estes homens estão
cheios de mosto.”

Pedro disse, “Estes não estão cheios de mosto, como vós pensais, vendo que é a
terceira hora do dia. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, «E acontecerá nos
últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos
filhos  e  as  vossas  filhas  profetizarão,  e  sobre  os  meus  servos  e  as  minhas  servas
derramarei do meu Espírito, e profetizarão.»”

“E mostrarei sinais nos céus e na terra, fogo, e fumaça e vapor. E acontecerá que
aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.”

123 E disse mais sobre David: Ele disse, “O patriarca David previu isso, e disse, «Ainda
a minha carne descansará na esperança; porque ele  não deixará a minha alma no
inferno, nem permitirá que o seu Santo veja a corrupção.»”

“Deixai-me falar abertamente para vós, irmãos, acerca do patriarca David. Ele está
morto e sepultado e o seu sepulcro está no nosso meio hoje. [Vê?] Mas ele, sendo um
profeta, viu a ressurreição de Cristo… Seja conhecido de vós, que este Jesus, a quem
vós crucificastes por mãos malignas, Deus o fez Senhor e Cristo.”

Quando eles ouviram isto, compungiram-se em seus corações e disseram, “Varões
e irmãos,” ou “Dr. Simão Pedro, passe-nos uma receita. Como podemos receber isto?
Nós queremos uma cura para o pecado.” Oh.

124 Agora observe-o, veja o que ele disse. Agora vê onde estas igrejas se desviaram.
Ele disse, “Esperem um minuto. Eu vou passar uma receita e será uma receita eterna.
Será para vós,  e para vossos filhos e para os que estão longe, a tantos quantos o
Senhor nosso Deus chamar.”

O que é que ele disse? Como é que ele consertou aquilo? Como a Católica fez?
Como a Baptista fez? Como a Metodista fez? Todos acrescentaram alguma coisa ou
retiraram alguma coisa. Como os Pentecostais? Eles acrescentaram ou retiraram. Mas o
que disse ele? “Arrependei-vos, todos vós, e sede baptizados no nome de Jesus Cristo
para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.” Uma receita
eterna: “É para vós, e para vossos filhos; isto vai durar para todas as eras da igreja,
dêem a todos.”

125 Oh Deus, purifica as minhas mãos. Purifica o meu coração, Senhor. Deixa-me, se
me levar todos os amigos que eu tenho, deixa-me dar a receita da forma que o médico
disse para a dar.

É  por  isso  que  têm  tantas  igrejas  mortas,  tantos  membros  mortos.  Estão  a
acrescentar antídoto e a tirar tanto daí que a receita em si já não é a mesma. Nem vai
curar nada - apertos de mão e juntar-se a igrejas e aspergir. Oh, misericórdia! Essa não
é a receita. Isso é morte.

Se quiser vida e se quiser o Espírito Santo, siga aquilo que Deus disse para fazer.
Tome a receita. Foi exactamente da forma que ele disse, “Não acrescente nem retire
daí.”  Então  aqui  vem  Apocalipse  a  seguir  e  disse,  “Todo  aquele  que  retirar  ou
acrescentar a isso, a sua parte será tirada do livro da vida.” Oh, bem! Esse é o médico
principal. Oh, eu amo-O. Você não?
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126 Oh, ai dessa grande era, da era de Éfeso, quando esta heresia começou a entrar
para formar organizações e pastores e diáconos… ou não eram diáconos, mas pastores…
não eram pastores, mas cardeais, bispos, papas, supervisores sobre a igreja, a dizer ao
Espírito Santo, a dizer à igreja, “Agora não podeis ter isso aqui.” Quem é o chefe afinal?

Perguntaram isso a Pedro uma vez. Disseram, “Não podeis mais pregar no nome de
Jesus. Podes pregar se quiseres, mas não em nome de Jesus.” Oh, o diabo odeia esse
nome. Pedro disse,  “Está certo  para mim…” A Bíblia  disse,  “Pedro,  sendo cheio  da
denominação…” Oh, do Espírito Santo. Disse, “Esperem, até eu ir ver o supervisor geral,
vou ver o que ele me diz para fazer acerca disto.”

127 Deixe-me dizer-lhe. Sabia que as Assembleias de Deus têm um psiquiatra para
julgar e vão levar os seus missionários a um psiquiatra para ver se aquele homem está
mentalmente  capaz  de  ser  um missionário?  As  Assembleias  de  Deus  Pentecostais.
Quantos já ouviram isso? Claro, é por toda a parte, toda a gente. Claro. Quem tem de
olhar para o missionário e ser o juiz? O psiquiatra, ou o Espírito Santo? Veja, é isso que
recebe quando coloca o homem, veja, as teorias formadas pelo homem, as doutrinas
formadas pelo homem. Espere até chegarmos a essa era Pentecostal. Deus vai queimar
aquela coisa como o mundo. Sim, senhor. Sim, claro. E você vai ver que está a pegar
fogo em toda a parte. Exactamente.

128 Mas num dia glorioso Ele virá.

E lembre-se, ouça. Há sete eras da igreja. Está certo? Há sete eras da igreja. E
lembre-se, quando elas saíram a encontrar-se com o noivo, algumas adormeceram na
primeira vigília (Está certo?), na segunda vigília (não morreram; adormeceram), na
terceira vigília, na quarta vigília, na quinta vigília, na sexta vigília. E na sétima vigília
veio um som, “Eis que aí vem o noivo! Ide ao Seu encontro.” O que aconteceu? Todas
essas virgens que adormeceram, acordaram.

Naquela manhã brilhante e sem nuvens
quando os mortos em Cristo ressuscitarem (sem nuvens, as luzes

do entardecer vão estar a brilhar),
E a manhã irrompe eterna, brilhante e bela;
Quando os salvos na terra se reunirem para os seus lares para

além do céu,
Quando a lista for chamada, lá estarei.

Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada, lá estarei.

Trabalhemos para o Mestre desde a manhã até ao pôr-do-sol,
Vamos falar de todo o seu amor e cuidado maravilhoso;
Então quando toda a vida terminar e a nossa obra na terra acabar,
Quando a lista for chamada,…

Todos os filhos de Deus levantem as mãos agora.

Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada,
Quando a lista for chamada, lá estarei.

129 Oh, muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem;
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.

Gostam das canções antigas da igreja?

Oh, ao nosso generoso Pai de cima,
Nós vamos oferecer o nosso tributo de louvor,
Pelo glorioso dom do seu amor,
E as bênçãos que santificam os nossos dias.

Muito, muito em breve,
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Vamos encontrar-nos nessa bela margem:
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.

Agora cumprimente alguém à sua volta, a toda a sua volta assim. Está bem.

…muito em breve,

(diga, “Vou encontrá-lo, irmão.”)
Vamos encontrar-nos nessa bela margem;
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.
Vamos encontrar-nos nessa bela margem,
A canção melodiosa…

(Cantem todos agora.)

E o nosso espírito não estará mais triste,
Nem um suspiro pelas nossas bênçãos de descanso.

Todos, com as mãos levantadas:

Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem;
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.

130 Com as nossas cabeças inclinadas agora, vamos dizer isto [a congregação repete
depois do Irmão Branham]: “Senhor Jesus, eu amo-Te. Eu creio que Jesus Cristo é o
Filho de Deus, Deus manifestado em carne para tirar os meus pecados. Eu não confio no
meu próprio mérito. Eu não tenho mérito. Mas eu confio solenemente no mérito de
Jesus Cristo, que é o meu Salvador, o meu Deus, o meu Rei. Eu amo-O. Amém.”

131 Amanhã  à  noite  às  sete  horas,  se  o  Senhor  permitir,  vamos  ver  a  igreja  de
Esmirna.

Muito (com as nossas cabeças inclinadas agora), muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem (muito em breve);
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.

Agora suavemente, todos, em doçura:

Oh, ao nosso generoso Pai de cima,
Nós vamos oferecer o nosso tributo de louvor,
Pelo glorioso dom do seu amor,
E as bênçãos que santificam os nossos dias.

Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem;
Muito, muito em breve,
Vamos encontrar-nos nessa bela margem.
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