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1 Muito bem. (Agora, no que a mim me diz respeito, seria melhor desligá-lo.) Muito
bem. Estamos tão felizes por estar aqui novamente esta noite no serviço do Senhor. E
ontem à noite eu senti mesmo que o Milénio tinha chegado. E assim agora nós temos
algumas, creio eu, algumas perguntas aqui e eu vou colocá-las no meu bolso, assim…
acho que isto é oração, para orar. E vou tentar responder pelo melhor que possa.

2 (Digamos, se disser ao Doc, se ele desligasse isso, está a bater-me de frente. Eu
não estou debaixo de um foco de luz, você sabe. Eu não sou um destes pregadores de
foco de luz. Assim… é melhor ficar sem isso, suponho. No último… eu pedi isso, Doc.
Estou arrependido. Estou a arrepender-me, veja. Oh, oh! O que é que você tem para…
para ligar ali e operar ali? Oh, bem, deixe estar assim. Bem, deixe estar assim então.
Oh, não! Agora não deixe cair. Agora prefiro assim. Uma vez… eu não gosto de uma luz
que esteja direccionada para a cara, você sabe. E se estiver apontada nesta direcção, eu
consigo ver melhor. Obrigado, senhor. Isso vai custar-lhe.)

3 Sabe, não se consegue terminar estas eras da igreja. E hoje, quando eu estava a
estudar esta, eu disse à minha esposa, eu disse, “Oh, bem! Eu tenho textos suficientes
para pregar cinquenta sermões a partir desta.” E eles apenas… não há forma de o fazer,
a não ser tocar nos pontos mais importantes. E talvez quando escrevermos o livro,
depois vamos tentar ter mais sobre isso.

4 Eu não o vi aí, irmão. Como está, Irmão West? Eu acabei de ouvir boas notícias,
que chegou o último da família do Irmão Daulton, o outro rapaz… a outra menina. Isso
dá dez, não é? Nove. Lembre-se que isso foi  debaixo do novo ministério, quando o
Senhor lhe disse ali que a sua família seria salva. Eu tinha estado a orar por ele, de pé
ali, sem saber o que eu ia dizer. O Espírito Santo disse, “Eu te dou a tua família,” veja, e
aí estão, todos eles. Vê como o Senhor faz? As Suas palavras são perfeitas. Elas nunca,
nunca falham.

Bem, nós não queremos entrar na área da cura divina. Nós estamos a tentar ficar
enquanto… nesta parte, no lado profético.

5 Agora, esta noite eu vou tentar falar e… se puder e nós vamos chegar às partes
históricas desta grande era da igreja, da segunda… ou, da terceira era da igreja em que
estamos esta noite. Estão a gostar?

Agora, eu acho que é maravilhoso como o Senhor Jesus nos tem abençoado e nos
tem dado estas coisas. E nós gostamos disso de todo o nosso coração, fazendo-nos
saber antes o que vai acontecer no futuro. Ele conhece o fim desde o princípio. E assim,
nós estamos muito felizes por isso. Assim, confiamos que o Senhor nos vai abençoar.

6 E reparou? Ontem à noite o Espírito Santo deu-nos, depois de o serviço terminar,
três mensagens e três almas, exactamente. E quando o Espírito estava a falar, depois
voltou na última interpretação, repetiu, disse, “O que o Espírito diz às igrejas…” Oh,
“Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas,” o Espírito a dizer através dos
dons da igreja.

Oh,  que  a  igreja  mantenha  isso  em reverência  agora,  veja.  Continuem a  ser
reverentes. Tenham cuidado. Satanás vem e vai tentar levá-los ao extremo com isso.
Tenham a certeza que é sempre o Espírito Santo. E se for o Espírito Santo, Ele vai falar
directamente para algo que esteja a acontecer. É para a edificação da igreja, veja. E
depois, se você for reverente com esses, Deus então vai dar-lhe mais, veja, continua a
acrescentar mais e mais. E como…
7 Agora, alguém esteve a telefonar e a perguntar às pessoas, a telefonar hoje e a
perguntar  quando  é  que  são  os  serviços  de  cura.  Agora,  quando  estes  serviços
acabarem, no próximo Domingo à noite, eu vou sair por alguns dias, vou descansar a
minha garganta um pouco. E no Domingo seguinte, se o Senhor permitir, nós vamos ter
um serviço de cura, no Domingo seguinte de manhã. Isso vai ser… não sei que dia vai
ser, mas será uma semana a partir… No dia 18, Domingo de manhã, está bem, Irmão
Neville? Domingo de manhã, dia 18, para orar pelos enfermos.
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E nisto, o nosso pastor aqui, eu não tive oportunidade de falar muito acerca dele.
Mas eu quero que todos tentem reunir-se com o nosso pastor. Certamente que ele é um
bom irmão em Cristo.  Nós  estamos  contentes  por  ter  um irmão que… criado  num
ambiente Metodista com santidade e todos nós conhecemos Orman Neville. Todos aqui o
conhecem. Ninguém pode apontar um dedo para a sua vida. Ele não gosta que eu diga
isso, mas, no entanto, eu prefiro dar-lhe um pequeno botão de rosa agora do que uma
coroa de flores depois de ele partir, veja. E agora é o tempo.

8 Um dia, à noite, eu estava a sair da igreja e alguém disse, “Oh, Irmão Branham, eu
gostei muito desse sermão.”

Eu disse, “Obrigado.”

E assim alguém de pé, à porta (já foi há muitos anos atrás, aqui no Tabernáculo),
um ministro, disse, “Bem, bendito seja Deus, eu não quero que ninguém me diga isso.”
Disse, “Eu quero que toda a glória seja para Deus.”

E eu disse, “Bem, e é,” veja. E eu disse, “Bem, eu gosto disso, eu próprio.” Eu
disse, “Eu gosto mesmo disso.” E eu disse, “Eu tenho de ser honesto.”

E ele disse, “Bem, eu não gosto que as pessoas digam isso acerca de mim, bendito
seja Deus.”

Eu disse, “Só há uma diferença entre eu e você: eu sou honesto com isso e você
não  é.”  Todos  gostam…  Se  você  pegar  numa  criança,  dê-lhe  um  elogio,  ela  vai
comportar-se melhor, veja. Certo, veja. E Deus, sempre, Ele gosta de dizer aos seus
filhos  quando  eles  se  comportam  bem.  Você  gosta  de  lhes  dizer  quando  elas  se
comportam mal, então por que não lhes dizer quando se comportam bem?

9 Assim certamente que eu agradeço a Deus pelo Irmão Neville sendo o pastor deste
rebanho aqui no Tabernáculo. E vendo esse homem, de passado Metodista, lentamente…
Ora, como… não come no estábulo errado. Assim, mas vai em busca do grande Espírito
Santo…  E  agora,  chegando  a  esses  dons  e  como  o  Espírito  Santo  o  tem  usado
fluentemente quando ele não usa a sua própria mente. Veja a interpretação com o
mesmo ritmo e os mesmos altos e baixos, como os nomes e os pronomes e assim por
diante e a responder de volta.

E este irmão, eu não acho que ele é… Junior Jackson. Bem, eu vou ficar calado,
Junie. Eu dou graças a Deus por Junie Jackson. É claro que o irmão tem um grande dom
da parte do Senhor.

10 E mantém-se sempre humilde. Agora todos na igreja têm algo para fazer, mas
nunca o separe por nada. Deixe que isso se misture com o resto da igreja. É para Deus,
todas as coisas, veja, veja. Nem todos têm de querer falar em línguas, nem todos têm
de interpretar. Tentem fazer algo de bom e continuem a ser bons. Não tenham malícia,
não tenham ressentimentos. Não deixem que nenhuma amargura…

Não importa se a pessoa é muito má e se eles falam muito mal de si, nunca pense
mal no seu coração contra eles, porque ali mesmo o diabo vai entrar, vai trabalhar com
alguma coisa ali. Mantenha isso tudo coberto com amor santo, com confissão e fazendo
as coisas certas. E faça bem àqueles que lhe fazem mal. “Se só fizerdes bem àqueles
que vos fazem bem, ora,” disse Jesus, “os publicanos não fazem o mesmo?”, veja, os
pecadores?

Qualquer pessoa pode ser boa para aqueles que lhe fazem bem. Mas seja bom para
aqueles que não lhe fazem bem. Faça alguma coisa por eles que não fariam nada por si.
Fale uma palavra boa para o homem que fale mal contra si. E dessa forma você vai
manter a amargura fora do seu coração. E você está sempre em amor para com todos
então. Enquanto permanecer em amor…

11 Agora você diz, “Bem, eles fizeram…” Nós não somos o juiz. Deus é o juiz. E você
não quer que esse pobre homem seja rejeitado, pois não? Claro que não. Não importa
quem seja, você não quer isso. Por isso tente ser bom para com eles. E o amor esconde
uma multidão de pecados. Sim, senhor. Amor, esse amor bom, Cristão, santo.

Se um homem vem e lhe chama fanático religioso e todo o tipo de nomes… Agora,
agora não finja apenas, veja. Se não conseguir fingir, afaste-se. Mas no seu coração
deve chegar a um ponto em que você diz, “Bem, talvez, irmão, se entendesse da forma
que eu entendo, se calhar sentir-se-ia como eu me sinto,” veja. E seja doce para com
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ele e continue assim. E apesar de discordarmos como o oriente discorda do ocidente,
isso não faz diferença.

12 Como eu disse no outro dia  à  noite,  eu tenho um irmão que é um… ele  é  um
homem grande. O Melvin. Ele é alto, loiro. Agora, nós não somos nada parecidos. E os
nossos apetites são diferentes e os nossos desejos são diferentes. Mas no entanto a mãe
dele  é  a  minha  mãe;  o  pai  dele  é  o  meu  pai;  ele  é  meu  irmão,  veja,  porque  nós
nascemos na mesma família.

Agora, nós discordamos em certas coisas. O Melvin não é um Cristão e ele gosta de
basebol, de corridas de cavalos e de coisas assim. E eu acho que ele gosta de tarte de
chocolate, por isso eu tenho a certeza que nós não estamos de acordo aí. Assim, eu não
gosto de corridas de cavalos nem de basebol. Eu gosto de pescar e de caçar, veja, e ele
não gosta disso. E eu não gosto daquilo. Por isso, veja, no entanto ele gosta de tarte de
chocolate e eu gosto de tarte de cereja. Então…
13 Agora, eu não estou a dizer isso com segundas intenções, veja, mas…

Eu disse isso uma vez numa reunião algures, que eu gostava de tarte de chocolate.
E no dia seguinte, à noite, eu tinha cerca de cinco tartes de chocolate… ou tartes de
cereja.  E  eu  tinha  quatro  ou  cinco  tartes  de  cereja  que  as  irmãs  tinham  feito  e
trouxeram-me. Bem! Nós tivemos um jubileu no meu quarto! Mas, eu não quis dizer isso
dessa forma. Assim eu só estou a mostrar-lhe a diferença, veja.

Mas não importa aquilo que ele é, eu amo-o. Ele é meu irmão. E assim… Ele não é
um Cristão, porque ele vê as coisas numa luz diferente. Eu vejo as coisas à luz de
Cristo. Mas apesar disso, eu não posso dizer que ele não é meu irmão, porque nós
somos irmãos nascidos na mesma família.

14 Agora, ontem à noite eu citei, ontem… E lembre-se agora, a primeira mensagem
veio à igreja - depois daquelas que vocês já conhecem, para além dali no Kentucky - foi
que haveria coisas misteriosas nesta reunião que iriam chocar a muitos. Lembram-se
disso? Está na fita agora, veja. Ontem à noite uma delas foi revelada. Assim… parei só
por um segundo, mas tenho a certeza que entenderam, porque o Espírito Santo trouxe…
que seria um inferno eterno. Não existe tal coisa na Bíblia. Não há nenhum inferno
eterno.

Se tivesse eternidade… Se você ardesse no inferno para a eternidade, então você
teria de ter vida eterna para estar lá, se estivesse vivo. E só há uma forma de vida
eterna. É Deus, veja. Assim… e depois, a Bíblia não ensina um inferno eterno; ensina
um inferno para sempre. Isso pode ser por dez mil milhões de anos. Eu não sei. Mas
tem de acabar, porque…

Eu tive de trazer isso ali. Eu mantenho isso afastado das igrejas e assim, até que
seja para eu dizer. Então há várias coisas aqui que vão ser para eu dizer. E assim,
depois a cada noite nós vemo-las.

15 Mas agora, a partir desta noite, comecem a colocar o vosso pensamento espiritual,
vejam. Deixem que o Espírito Santo faça com que isso penetre. E depois, se ouvirem e
discordarem disso, vão embora e digam, “Pobre Irmão Branham. É claro que ele não
sabe. Eu vou orar por ele.” E faça isso. E depois o Senhor vai fazer-me saber o que é a
verdade então. Mas tenha pena de mim e não me rejeite. Assim, isso pode ser verdade,
também. Mas, oh, eu estou a disfrutar tanto pensando desta forma. Assim… faz com que
tudo se encaixe. E eu posso estar errado, mas pode haver uma falha algures de que eu
não saiba. Assim talvez você saiba e ore ao Senhor para que Ele me mostre.

E agora… e acima de tudo continuem a orar uns pelos outros e nunca permitam que
o diabo mostre alguma amargura em lado nenhum, vejam. Mantenham as vossas almas
puras nesta hora, porque nós estamos nas horas finais da história deste mundo, vejam.
Nós estamos no fim, amigos, sem sombra de dúvida.

16 Enquanto passamos por estas eras da igreja, nós vamos descobrir muito em breve
e talvez muito disso seja esta noite.

Nós estamos mais ou menos a provar e ir buscar a base onde temos de ver isso. E
agora, esta noite, nós vamos revelar algumas coisas bastante espirituais. Lembre-se
agora, eu disse isso. Você vai ter de usar o seu pensamento espiritual. Mas observe as
Escrituras. Tem de estar nas Escrituras e tem de ser pelas Escrituras, veja.
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Agora lembre-se, apenas o conhecimento da Palavra - ao dizer, “Bem, eu andei na
escola secundária, eu andei numa escola Bíblica, eu andei na universidade” - isso não
quer dizer nada. Todos os Fariseus e Saduceus fizeram a mesma coisa e falharam Jesus
por um milhão de quilómetros, veja.

17 As Escrituras, a revelação das Escrituras está “escondida dos olhos dos sábios e dos
entendidos,  e  é  revelada às  criancinhas  que vão aprender.”  Assim,  que você  e  eu
sejamos criancinhas e vamos apenas tirar o peso dos nossos corações e vamos dizer,
“Senhor, fala a nós, e nós estamos a ouvir.” E depois capte a aplicação espiritual. Agora
lembre-se disso. As palavras que vão ser faladas a partir desta noite, capte a aplicação
espiritual, porque nós estamos a chegar a uma grande era misteriosa da igreja.
18 Agora, acho que é tudo.

Agora lembre-se de amanhã à noite.  Nós estamos noutra era da igreja a cada
noite. E eu tenho a certeza que podíamos ter muito tempo amanhã para ver isto o dia
inteiro  e  depois  amanhã  à  noite  também.  Mas  veja,  muitos  de  vocês  vão  estar  a
trabalhar e eu vou tentar chegar aos pontos mais importantes desta mensagem, ver os
pontos que são falados aqui - já que você pode ver um deles e continuar a ver até que
não haja mais o que dizer, veja. Mas… e depois, estude em casa e eu vou estar a orar
por si e você ore por mim. E Deus nos abençoe juntamente enquanto filhos crentes
Dele.

Agora antes de começarmos, pergunto-me, se não seria muito difícil para vocês, se
puderem ficar de pé e…

19 Vocês sabem por que é que eu gosto de ficar de pé e orar? Jesus disse, “Quando
ficardes de pé em oração, orai, «Pai nosso que estás no céu. Depois perdoai-vos uns aos
outros,»” vejam.

E depois, Gideão escolheu o seu exército, uma vez: pelos que ficaram de pé e se
inclinaram e pegaram na água; ou aqueles que ficaram de pé e foram buscar água, veja.
Assim, aqueles que se curvaram, eles estariam a prostrar-se perante ídolos, e ele sabia
que eles não deviam ir. Assim aqueles que ficaram de pé, com os olhos a observar a
todo o tempo… É assim que nós fazemos, ficamos de pé e oramos.

Agora, eu creio em ajoelhar-se para orar, também. Mas ficar de pé e orar, eu penso
que significa algo para nós, de certa forma. Vamos inclinar as nossas cabeças agora;
cada coração inclinado também.

20 Bondoso Pai  celestial,  enquanto abordamos agora solenemente o Teu trono de
justiça… E nós não Te vamos pedir para nos dares justiça, porque nós seríamos todos
consumidos. Mas nós vimos pedindo misericórdia, oh Senhor. Derrama sobre nós esta
noite do Teu Espírito Santo, não porque nós sejamos dignos; mas porque nós não somos
dignos e damos conta disso,  e reconhecemos; e vimos não no nosso próprio nome
porque não é suficiente. Nós não temos justiça nem nada. A nossa maior justiça seriam
trapos imundos aos Teus olhos.

Assim nós vimos humildemente no nome do Senhor Jesus, trazendo-o perante nós,
o sangue do Seu concerto, levando-o nos nossos corações e dizendo, “Que Deus seja
misericordioso para connosco, pecadores, que estão a pedir por misericórdia na hora de
aflição,” para que, quando um dia o último sermão for pregado… Nós não sabemos
quando será. A última vez em que haverá um grito lançado no ar. A Bíblia vai ficar
fechada no púlpito. As armas estarão empilhadas e os tambores estarão a soar. O sol
estará a pôr-se. Oh Deus, então esconde-me, oh Rocha das Eras nessa hora.

21 E nós vemos que não há forma de escapar agora - nada a não ser por Ti.

Nós vemos as nações a desmoronar,  nós vemos a Bíblia cumprida, nós vemos
Israel  a  despertar.  Nós  vemos a  mensagem para  a  igreja  e  a  hora  está  prestes  a
terminar, no tempo em que as grandes coisas serão reveladas e os sete selos abertos.
Deus, Deus, oh Deus, tem misericórdia de nós. Nós pedimos misericórdia.

E como servo Teu, eu peço misericórdia para todos na presença divina esta noite.
Deus, que não haja ninguém no nosso meio que tenha pecado na sua alma, mas que
possa ser purificada agora pelo sangue do Senhor Jesus, para que todos nos possamos
encontrar nesse lugar maravilhoso lá além do céu.

E enquanto eu abordo esta Escritura, Pai, oh, eu sou insuficiente. Deus, nenhum de
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nós é suficiente. Nós admitimos que não sabemos nada, Pai,  mas nós dependemos
solenemente do Espírito Santo para que Ele nos possa revelar - enquanto revelamos,
pelo nosso conhecimento mental que Tu nos deste, a história - que o Espírito Santo dê a
aplicação espiritual aos nossos corações. Concede, Pai, porque esperamos em Ti no
nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Podem sentar.

22 No capítulo 2 do livro de Apocalipse, e na segunda igreja… na terceira era da igreja.
Começando [Uma irmã fala noutra língua.] Perdoem-me. Nosso Pai, que estás no céu,
santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra
como no céu. Pedimos que estejas connosco, Pai, e nos abençoes e nos ajudes a sermos
sábios construtores nesta hora de grande aflição entre o povo. Quando a confusão e
tudo está a ser cumprido, ajuda-nos a dar o nosso melhor, Senhor, para sermos Teus
servos, pelo nome de Cristo. Amém.

Agora,  eu  disse  isso  primeiro,  para  que  possam  saber.  Repararam  que  a
interpretação não veio para a palavra? A nossa irmã foi ungida com o Espírito Santo,
sem dúvida, mas ela deu a mensagem depois da Palavra ter vindo, vejam. É só um
pouco fora da ordem das coisas. Agora, está muito bem, querida irmã, seja quem for,
que o Espírito Santo esteja sobre si. Oh, é tão difícil suster isso assim, eu sei. É como
quando você está a dizer alguma coisa e veja… Mas está tudo bem. Mas provavelmente
sentiu isso antes de começarmos, veja. E foi por isso, veja. Volta quando o Espírito está
a operar. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas, veja. É por isso…

23 Agora, talvez o Espírito Santo a unja novamente. Eu espero que Ele o faça, depois
do serviço terminar. E veja a interpretação a chegar, veja, porque deve estar em ordem
então, veja. Mas nós estamos a abordar a Palavra, veja, aqui.

Assim, agora isso foi realmente de Deus. Realmente foi. Eu creio nisso e sinto isso
de todo o meu coração, porque eu senti a voltar a isso, veja. Mas o Espírito Santo… não
era a altura. Ele tem uma mensagem para a irmã para a igreja, mas é aqui que Ele está
a operar a Sua mensagem agora. Veja, Ele não Se vai confundir. Ele coloca todas as
coisas em ordem. Eu tenho a certeza que todos entendem, veja, de forma correcta.

24 Agora no capítulo 2 do livro de Apocalipse, e vamos começar esta noite com a era
de Pérgamo, no capítulo 12. Agora, ontem à noite nós parámos no versículo 11.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: O que vencer não
receberá o dano da segunda morte.

Agora, na primeira era da igreja, nós vimos que os Nicolaítas tinham começado.
Deus revelou-Se… Jesus revelou-Se como o Deus Todo-poderoso. Nenhum outro, sem
partes, sem partes de Deus - Ele era Deus.

25 Agora, na era da igreja de ontem à noite,  nós vimos que Ele estava à porta e
escreveu estas coisas à igreja e falou-lhes acerca da pobreza deles. Mas Ele disse que
eles tinham um… estes Nicolaítas e assim por diante, que Ele odiava.

Ontem à noite eles usaram a coroa de mártir. Ele disse-lhes para não temerem até
à morte, que Ele estaria com eles. E depois no final Ele disse, “O que vencer… o que
vencer não receberá o dano da segunda morte.”

26 Agora, se há uma morte (e nós sabemos isso), então tem de haver outra morte
algures.  Porque  uma morte,  nós  morremos  aqui  na  carne;  na  segunda  morte  nós
morremos no espírito, a alma. “E a alma que pecar certamente morrerá.”

“Morrer” é absolutamente sair de tudo, veja. Você é… morto significa ser retirado. É
transportado, escondido. Então quando os nossos amados morrem, eles deixam de
existir pelo que nós sabemos. Nós chamamos a isso morte. Mas um Cristão não morre.
Não há Escritura que diga que um Cristão morre, porque ele tem vida eterna. Quando
um pecador morre, ele está terminado e a sua alma vai finalmente morrer. Mas quando
um Cristão morre, ele está apenas à espera com Jesus para o regresso.

Oh, espero ter tempo de chegar a isso no final desta visão esta noite, onde nós
voltamos. E vocês vão ver, como isso traz essa mesma coisa sobre a segunda morte.
Este mesmo capítulo em que estamos esta noite traz a mesma coisa e é uma bela
aplicação aqui.

27 Agora, esta noite, nós vamos ler esta carta rapidamente, porque eu tenho alguma
informação histórica a que queremos chegar primeiro e vamos tentar não vos manter
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aqui por muito tempo. Agora, depois destes serviços terminarem… Sempre que eu ler
isto muito rápido, se quiserem entender a aplicação disto, o Irmão Mercier aqui tem isto
tudo. Eu dou-lhe as notas a ele e ele pode… porque ele está a escrever no livro. Ele pode
dar-vos qualquer coisa sobre isso, vocês sabem, o que quiserem. Não há problema
nenhum, Irmão Mercier.

28 Versículo doze:

E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem
a espada aguda de dois fios:

Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é… o trono de Satanás; e reténs
o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, meu fiel
mártir, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.

Mas umas poucas coisas tenho contra ti: porque tens lá os que seguem a
doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos
filhos  de  Israel,  para  que  comessem  dos  sacrifícios  da  idolatria  e  se
prostituíssem.

Assim tens também os que seguem a doutrina

[São obras lá em Éfeso; agora tornou-se uma doutrina.]

…a doutrina dos Nicolaítas

[Lembram-se de eu vos dizer isso no outro dia à noite, como se tinha aproximado
disso? Obras em Éfeso, agora é uma doutrina.]

…a doutrina dos Nicolaítas: o que eu aborreço.

Arrepende-te,  pois,  quando  não  em  breve  virei  a  ti,  e  contra  eles
batalharei [não é a verdadeira igreja]… com a espada da minha boca.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer
darei  a  comer do maná escondido,  e  dar-lhe-ei  uma pedra branca,  e  na
pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o
recebe.

Agora, que o Senhor acrescente as Suas bênçãos a isto e nos ajude agora enquanto
tentamos…

29 Agora na base desta igreja, é a terceira era da igreja chamada Pérgamo. E a data
em que esta igreja existiu foi de 312 d.C., 312 a 606.

A era foi: falsa doutrina, Satanás a mentir, a fundação do governo do papa, e o
casamento entre a igreja e o estado.

A recompensa foi: o maná escondido, uma pedra branca.

E a estrela, o anjo desta igreja, por tudo aquilo que o Espírito Santo me permitiu,
eu peguei em S. Martin. Foi uma revelação que me foi dada, porque ao ler sobre os
outros santos durante esse período, eu peguei em S. Martin porque ele foi um homem
santo. Na minha opinião, ele foi dez vezes mais apóstolo do que S. Patrício foi.

Agora, S. Patrício era o sobrinho de S. Martin. A irmã de S. Martin foi a mãe de S.
Patrício. E S. Martin foi… claro, foi o tio de S. Patrício.

30 Agora, a sua vida foi de 312 d.C. até 399.

Agora aqui está a razão por que eu peguei nele em vez dos outros santos daquele
dia, por causa da forma como ele se conduziu. E debaixo da inspiração de Deus, eu não
creio que… Agora, a igreja Católica não o canonizou. Eles não o reconheceram. E essa
foi outra razão pela qual eu o escolhi. E todos estes que nós estamos a ver que tiveram
o ministério espiritual, essa igreja primitiva rejeitou-os.

A igreja Nicolaíta rejeitou por causa destas coisas. Eles eram espirituais. E como eu
desenhei aqui, a igreja estava a ser apertada. E a doutrina Nicolaíta era a maioria e a
verdadeira igreja era a minoria. Foi sempre assim.

E como eu disse  desde o  princípio,  foi  Jesus  que disse,  “Não temas,  pequeno
rebanho. Foi do agrado do Pai dar-vos o reino.” É por isso que eu aplico o reino a um
reino espiritual e nós temos um reino espiritual. E estamos muito felizes por isso. E um
rei neste reino… Lembre-se, Ele é o Rei dos santos, dos santificados. Ele é o rei deles
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que os guia.

31 A vida de S. Martin é uma das vidas mais repletas de milagres de qualquer pessoa
nas eras da igreja, desde S. Paulo. Ele foi um dos homens mais espirituais. Ele era… Um
dos seus primeiros milagres foi… Ele era um soldado no início, creio eu. E depois… Um
dia ele estava a passar e havia uma pessoa, um homem, que estava deitado com frio e
tremia. E todas as pessoas estavam dispostas… ou não estavam dispostas, mas que
eram capazes de ajudar este homem, elas passavam ao lado - como os sacerdotes e os
Levitas fizeram no bom samaritano.

Mas quando S. Martin passou, tendo em conta o seu dever como crente Cristão…
Ele tinha um casaco, uma túnica sobre os seus ombros. Ele dividiu-a ao meio com a sua
espada  e  deu  metade  ao  pedinte.  Ele  ficou  com a  outra  metade.  E  naquela  noite
começou a sua carreira, porque Jesus Cristo apareceu-lhe numa visão envolvido naquela
mesma túnica que ele cortara ao meio, o que cumpriu a escritura, “Tudo o que fizerdes
a estes, a mim me fizestes.”
32 Assim, tire daí  uma lição. Tudo aquilo que fizer a alguém, você está a fazer a
Cristo.  Lembre-se.  Agora  você…  Vamos  dizer  isso  juntos  [O  Irmão  Branham  e  a
congregação falam em uníssono]: “Tudo o que fizeres aos outros, fazes a Cristo.” Assim,
não importa o que ele pensa acerca de si, é o que você pensa acerca dele, veja, que traz
a bênção.

33 Esse foi o seu primeiro milagre e o princípio do seu ministério. Há tanto aí. Eu não
teria tempo, porque quero que voltem amanhã à noite e todas as noites. Por isso não
quero manter-vos aqui até tarde. Muito bem.

O próximo milagre que eu escolhi para falar esta noite… Ele estava absolutamente
a demolir o paganismo e estava firmemente contra a igreja de Roma. Ele discordava
completamente de todos os bispos da primeira igreja de Roma. Eles estavam a ficar
mundanos e assim por diante. E ele resistiu-lhes. Ele estava certamente contra eles.
Esse é o milagre que ele viveu, naqueles tempos.

34 Agora, mas ele estava a destruir um altar pagão um dia e estava a derrubar um
altar pagão. E estava uma árvore sagrada junto do altar pagão. E ele estava a cortar
esta árvore e muitos ao lado estava a ficar ressentidos com isso.

Ele disse, “Se eu sou um homem de Deus, amarrem-me na direcção em que esta
árvore está inclinada e deixem que a árvore caia sobre mim. Se eu sou um homem de
Deus… se  eu não sou um homem de Deus,  a  árvore  vai  matar-me.  Se eu sou um
homem de Deus, o meu Deus pode dobrar essa árvore para outro lado qualquer.” Que
desafio!

Assim eles começaram a cortar a árvore e quando a árvore começou a cair, virou-
se e matou um grupo de espectadores. Deus virou-a sobre uma colina - um milagre. Oh,
havia sempre milagres na sua reunião.

35 Outro milagre que eu pensei dizer foi um bebé morto sobre o qual ele se deitou e
ressuscitou para a vida novamente, depois de ele ter orado por algum tempo por este
bebé.

Outro que para mim foi incrível foi o imperador e ele ia matar algumas pessoas
cheias do Espírito Santo. E claro, ele era o braço direito do bispo da primeira igreja de
Roma naquela altura; e ele na verdade era um papa antes de ser chamado papa. O seu
nome  era  D-â-m-a-s-o.  E  ele  estava  a  mandar  matar  todos  os  Cristãos  que  ele
conseguia, para os mandar matar.

E  a  esposa  deste  imperador,  uma pagã e  sombria  no  seu  próprio  coração… E
quando este S. Martin veio para interceder, a sua esposa colocou-o como seguinte na
lista, por tentar interceder a favor destes Cristãos para que não morressem. Claro,
quando ele finalmente chegou a ele não serviu de nada, porque ele era apenas o braço
direito deste papa. Por isso ele matou esse Cristãos cheios do Espírito Santo de qualquer
forma.
36 Mas S. Martin queria ter uma audiência com ele e os guardas impediram-no à
entrada. Bem, S. Martin inclinou-se sobre o seu rosto e deitou-se ali e orou até que
Deus lhe mostrou que ele devia entrar. Quando ele se levantou ali, ele avançou até
aquelas portas trancadas e elas abriram-se sozinhas… entrou.
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Agora,  isto  é  história.  Isto  não é apenas alguém a escrever  acerca dele  e  um
pouco… Se houvesse alguma coisa, eles não estariam a favor se fosse alguma igreja a
falar, ou eu diria pelo menos… especialmente a igreja papal. Eles não falariam sobre
estas coisas. Mas veja, a história fala da verdade, veja.

37 E este homem avançou, S. Martin, e passou por todos os guardas e tudo o resto -
mesmo até à presença do imperador. E o imperador não quis respeitar o servo de Deus.
Você sabe, isso não é costume. Por isso ele virou-se e não o quis respeitar.

Sabe o que Deus fez? Ele tentou falar com ele e ele continuou com a sua cabeça
voltada. E Deus ia fazer com que este pagão respeitasse o Seu servo. Por isso Ele
colocou aquilo tudo em chamas e queimou-o no seu lugar e levantou-o - fê-lo erguer-se.
Agora essa é a história da Bíblia, o Concílio de Nicéia. Ele tinha de respeitar o servo de
Deus; Ele fê-lo erguer-se. Até queimou o lugar onde ele estava sentado. Passou fogo
pelo seu corpo e queimou o fundo do seu assento e ele teve de saltar dali.

Deus tem uma forma de fazer as coisas, você sabe, veja. “Deus é capaz destas
pedras suscitar filhos a Abraão.” E lembre-se que esse mesmo Deus habita no nosso
meio esta noite. É o mesmo Deus. Muito bem.

38 E depois, outro que eu gosto, e depois vou parar, eu tenho alguns aqui, mas eu
gostei muito deste. Enquanto ele estava um dia à espera do seu povo em oração no seu
escritório e ele… Ele era um grande homem e ele levou esta igreja cheia do Espírito
Santo e rasgou-nos a todos… Oh, ele era um… tinha-os todos cheios do Espírito, toda a
sua congregação. E por todo o país. Os Cristãos faziam milagres e sinais e prodígios.

Veja, Deus fala ao Seu mensageiro. O mensageiro fala às pessoas da igreja. E
depois, é isso que acontece, veja. Ele mantém-se a si e às pessoas no mesmo patamar
em Deus, veja, o Espírito Santo a fluir através daquele grupo.

39 Muitas vezes quando eles eram martirizados, eles colocavam o ministro no meio
deles assim e matavam-nos a todos ao mesmo tempo.

E que males eles fizeram àquelas pessoas! Queimaram-nas. Pegaram em homens e
pregaram-nos a troncos e soltaram-lhes cães selvagens e deixavam-nos comer a pessoa
a partir das costas - puxando os intestinos antes de a pessoa chegar a morrer. Pegavam
nas mulheres, cortavam-lhes os seios e deixavam-nas ficar ali de pé enquanto o coração
batia e palpitava, até que caíam mortas assim. Tiravam os filhos das grávidas e davam-
nos aos porcos e assim - deixavam as mães ficar a ver. E todo o tipo…
40 Agora,  você  não  ia  achar  que  pessoas…  pessoas  que  se  professavam Cristãs
fizessem isso.  Mas ouça. A Bíblia disse,  Jesus disse,  “Acontecerá que vos matarão,
cuidando estar a fazer um serviço a Deus.”

Lembre-se, esse mesmo Jesus que disse isso, pelo mesmo Espírito, predisse isso
novamente no tempo do fim. Tem de acontecer. Se estes aconteceram perfeitamente
com a Escritura, observe e veja se não coincide exactamente ao longo da Escritura e ao
longo da história.

Deus disse que ia acontecer. Aqui está a história a dizer que aconteceu. Deus disse
que ia acontecer aqui e aqui está onde isso aconteceu, veja, exactamente. Então, o que
vamos fazer quando chegarmos à era da igreja de Laodicéia, veja, onde estamos agora,
e os ais e as coisas pronunciadas contra ela?

41 Assim, agora depois isto… Ele estava ali a orar enquanto a sua congregação estava
à espera e entrou um pedinte e bateu-lhe à porta. E ele abriu a porta. E estava ocupado.
E ele disse-lhe que queria uma peça de roupa. Estava nu e não tinha nada. Estava frio. E
ele disse… Ele enviou-o ao diácono principal e o diácono principal ficou zangado com ele
e mandou-o embora. E quando o mandou, voltou… ele voltou outra vez e disse a S.
Martin que o diácono o tinha mandado embora.

E assim então, por essa altura, este diácono principal voltou e disse-lhe, de forma
rude, que “A sua congregação está à sua espera. Você está a fazê-los esperar.” Mas ele
estava em oração. É melhor que ele permaneça em oração até se sentir guiado por Deus
a sair.

42 E este pedinte voltou à porta e S. Martin tirou a sua própria roupa e deu-a ao
pedinte; e fez com que o diácono principal  saísse e fosse buscar outra roupa e lha
trouxesse. Assim ele tinha de ter roupa de qualquer forma e deu-a a S. Martin. E ele
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vestiu a pior roupa em frente das pessoas em vez de usar a sua melhor roupa.

Veja, apenas mostra isso. Dê o melhor que você tem. Dê a sua vida; dê o seu
tempo; dê tudo para Cristo. E esse mesmo Espírito que viveu em Cristo vive em si. E a
sua influência na sua vizinhança e nas pessoas com quem comunica vai ser tão parecida
com Cristo, que vai produzir a mesma coisa que Cristo produziu.

43 Finalmente vai acontecer que…

As pessoas deitavam-se à sua sombra e eram curadas. Está certo - tanto poder de
amor à volta dele. E eles diziam que quando S. Martin estava a pregar, depois de vir
com a sua pior roupa, toda a congregação reparou num brilho de luz à sua volta, veja,
porque ele tinha feito o que era certo.

Faça sempre aquilo que é certo, o seu dever para com Deus; pense o que é certo,
esse é o seu dever; e tudo vai dar certo. Está certo. Tem de ser.

44 Agora nós queremos começar, agora, a tentar ver isto num cânone de explicações,
esta noite, porque está a lidar aqui de forma muito intensa.

Agora… ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele
que tem a espada aguda de dois fios:…

Agora  quero  que  repare,  Ele  está  a  apresentar-Se  novamente  esta  noite  na
deidade. Todas as igrejas têm um dos Seus estados glorificados: aquele que tinha doze
estrelas… ou, sete estrelas na Sua mão; “aquele que tem a aguda espada de dois fios”
(Veja, uma ou outra); “aquele que tem os pés de bronze, os olhos que percorrem…
eram chamas de fogo.” Ele está a apresentar-Se novamente na Sua deidade.

45 Agora, você diz, “Onde é que a deidade está nisto, «Aquele que tem a espada
aguda de dois fios que sai da Sua boca»?”

Bem, a espada é a Palavra, Hebreus 4. Nós vimos isso no princípio quando vimos a
Sua deidade. Encontramos a espada em Hebreus 4:12, que era “A Palavra de Deus é
mais aguda que uma espada de dois gumes.” Está certo? Essa era a Palavra de Deus.
Será que isso… agora veja quando entender estas interpretações.

Agora veja essa Palavra, S. João 1, “No princípio [lá atrás] era o Verbo,” que criou
os céus e a terra. Está certo? E o Verbo estava com Deus.“ E o Verbo era a deidade e a
deidade se fez carne e habitou entre nós. Está certo? ”O Verbo se fez carne e habitou
entre nós.“

E aqui está Ele, Aquele do princípio. “Diz a este anjo da igreja de Pérgamo. Diz-lhe
isto. «Eu sou a Palavra de Deus.»” Oh, nós vemo-Lo lá em Apocalipse, vindo com a Sua
veste salpicada de sangue, com a coroa sobre a Sua cabeça, sobre um cavalo branco e
na Sua coxa estava escrito, “A Palavra de Deus.”

Oh, eu gosto disso! Ele é a Palavra, a Palavra de Deus. Assim nós vemos esta
deidade então no princípio, a apresentar-Se. Ele é a Palavra.

46 Agora, se Ele é a Palavra viva, então isto escrito na Bíblia faz parte Dele.

Então, se puder receber isto Nele, que é a Palavra… Esta Palavra vem a si pela fé,
fá-lo vivo, porque o… Oh, veja isso! A Palavra vem a si. Se o Espírito Santo está aí vivo
assim que isso entrar, e toda a promessa é verdade. Nada…

Por  isso,  “Se  disserdes  a  este  monte  «Move-te,»  e  não  duvidardes  no  vosso
coração…” Porque (o quê?) você é a deidade a falar. Crê nisso? A Bíblia disse isso. E
tudo o que disser acontecerá, se não duvidar. Se conseguir fazer com que todo o mundo
seja arrancado de si, deixe que o Espírito Santo faça de si um completo filho ou filha de
Deus - sem mundo, sem condenação, sem dúvida… O que é isso então? Não é mais
você; é Deus em si.

Então você toma a Sua Palavra (é uma promessa) e diz, “Pai, é a Tua promessa.”
Satanás… Algo tem de se mover, veja.

47 Agora, você não pode fazer isso até que Deus lhe tenha revelado então o que vai
acontecer com esse caso, veja. Então quando você sabe o que vai acontecer com esse
caso, então você pode dizer, como Jesus… Ele era a Palavra. Está certo? E no entanto
Jesus, o homem - o tabernáculo - disse, “Eu não faço nada a não ser que o Pai me
mostre primeiro.” Então, não é a Palavra, até que lhe seja manifestada. Entende?
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Não admira que as pessoas digam, “Os dias dos milagres já passaram.” A Palavra
não lhes é manifestada. Não admira que não consigam crer no Espírito Santo. A Palavra
não lhes é manifestada. Não admira que não consigam ver a revelação do baptismo no
nome de Jesus Cristo. A Palavra ainda não lhes é manifestada. E no entanto, não têm
uma única Escritura em que se basear. Não há nenhum lugar em que alguém tenha sido
baptizado de outra forma.
48 Acerca do Espírito Santo, a Bíblia disse que ninguém pode chamar a Jesus o Cristo,
só pode pelo Espírito Santo; e as pessoas, então, dizem que não crêem que o Espírito
Santo esteja correcto, veja. Veja, não foi feito para elas. Jesus disse, “Ninguém pode vir
a mim a não ser que o meu Pai o traga primeiro. E todos os que o Pai me deu [no
passado] virão a mim.”  Oh,  não é belo? “Todos os que o Pai  me deu virão a mim.
[Nenhum deles  se  perderá  a  não  ser  o  filho  da  perdição  e  ele  nasceu  para  esse
propósito.] E eu o levantarei no último dia.”

Oh, bem! É aí que os nossos nomes estão colocados no livro da vida do Cordeiro,
desde a fundação do mundo. Não é belo? Como podemos duvidar?

49 Oh Deus,  tira  a  dúvida  do  nosso  meio.  Circuncida  os  nossos  pobres  corações
humanos, até que não haja nenhuma dúvida entre nós. Essa é a minha oração. Retira
toda a dúvida, Senhor.

Deixa-me viver em doçura, em humildade, e caminhar como um cordeiro de Deus
na terra. Deixa-me caminhar como Ele caminhou, deixa-me falar como Ele fala, permite
que os meus motivos sejam como os Seus motivos. Que os outros vejam Jesus em mim.
Que eu me perca a mim, e encontre isso, Senhor, em Ti; tão envolvido em Cristo, que
nem há espaço para dúvida nenhuma - só aquilo que Ele diz.

Agora, não venha aqui dizer, “Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Vê o que
eu consigo fazer? Glória a Deus!”

Você ainda não tem isso. Não é assim que Ele o fez. Não. A erguer o peito e a
dizer, “Vê o que eu consigo fazer? Sim, senhor! Eu sou o Filho.” Não. Ele nunca recebeu
glória  por  nada;  Ele  deu-a  a  Deus.  Andou  em humildade  e  em doçura,  com uma
atmosfera à Sua volta que as pessoas gostavam muito de estar à Sua volta. Só os Seus
inimigos… e Ele amava-os o suficiente para até orar por eles, constantemente, a toda a
hora. E esse foi o seu exemplo, o meu exemplo, para fazer aos outros como Ele fez por
nós.

50 Agora, nós queremos observar aqui novamente agora, no versículo 2, que seria o
13:

Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é… o trono de Satanás… e reténs
o meu nome, e não negaste a minha fé

Veja, eles estão a viver onde Satanás está assentado e ainda assim mantêm o
nome de Jesus, veja. “…e não negaste a minha fé.” Que tipo de fé é que Ele lhes deu? A
fé Pentecostal, no princípio. Eles tinham uma fé Nicolaíta ali, uma organização da igreja,
e assim por diante, que eles estavam a construir, uma igreja a surgir pela organização.
Mas Ele disse, “Afastaste-te disso. Odiaste isso, tal como eu.”

“…e  não  negaste  o  meu  nome.  Não  foste  atrás  das  pequenas  seitas  e  assim.
Permaneceste mesmo no meu nome e ainda tens a minha fé como no princípio.” Oh, eu
gosto disso!

… não negaste a minha fé, ainda nos dias de [acho que pronunciam como
A-n-t-i-p-a-s?] Antipas, meu fiel mártir, o qual foi morto entre vós, onde
Satanás habita.

51 Vou parar aí só um minuto. “O trono de Satanás.” Nós queremos exercitar essas
coisas. Eu quero que entendam. Tenham a certeza, agora. “O trono de Satanás.” Agora,
Deus pronunciou em Génesis onde estaria o trono de Satanás, e isso era em Babilónia.
Foi sempre o trono de Satanás. E em Apocalipse foi a mesma coisa. Mas, se reparar, a
Babilónia mudou de pagã para papal.

E  agora,  nos  anos  iniciais,  ou  antes  disto  acontecer,  alguns  anos,  o  trono  de
Satanás  ali,  o  grande…  acho  que  o  podem  chamar  rei-sacerdote  dos  Caldeus.  A
hierarquia da Babilónia mudou-lhe o trono quando os Persas o perseguiam e ele deixou
a Babilónia. O seu nome era Á-t-a-l-o, Átalo, o grande rei-sacerdote da Babilónia.
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Quando os Persas chegaram e conquistaram a Babilónia, ao fugir  dos Caldeus,
Átalo, o rei-sacerdote deles fugiu e colocou o seu trono em Pérgamo. O… “O trono de
Satanás onde tu habitas.” Entende?

52 Agora, é por isso que eu vou atrás para ver este episódio da história da igreja,
descobrindo onde… dizendo o que aconteceu, quando Ele disse, “Tu habitas no lugar
onde se encontra o trono de Satanás.”

Eu pensei, “Bem, onde é que isso pode ser, uma certa coisa, o trono de Satanás?”
Então eu descobri que este grande rei, depois de fugir dos Persas que conquistaram (de
acordo com a visão de Daniel), ele veio para esta cidade de Pérgamo, em Roma, e ali
fez  o seu quartel-general.  Satanás mudou o seu quartel-general  da Babilónia  para
Pérgamo, onde no futuro ele ia iniciar a nova Babilónia. Oh, bem!

Agora vêem a base, onde nós estamos. Muito bem. Agora, ali ele foi feito mártir…
este irmão maravilhoso foi martirizado ali, Antipas.

53 Depois mudando a sua técnica… Primeiro, ele foi um perseguidor dos Cristãos. Oh,
como ele odiava o Cristianismo! E ele era um rei-sacerdote, pagão por natureza, claro.
Depois ele mudou a sua atitude e consolidou-se com Constantino.

Constantino foi sempre considerado, e é, pelo papado hoje, a origem dos Cavaleiros
de Colombo [organização Católica - Trad.]. Agora… aquele que fez aquele juramento
sangrento. Mas Constantino (eu digo isto com reverência e respeito), na minha forma de
ler a história, nunca se converteu.

54 Agora, ele teve um sonho uma noite em que… ele viu uma cruz e disse que por isto
ele venceria a batalha. E por causa disso… ele tinha prometido deixar os Cristãos em
paz; ele seria um Cristão se eles orassem por ele para que ele vencesse a batalha. E eu
estive na ponte ali, onde ele… do outro lado da ponte, a dormir, ele teve este sonho e
acordou  e  pintou  uma  cruz  branca  nos  escudos  dos…  no  seu,  e  no  de  todos  os
guerreiros. E foi aí que se formaram os Cavaleiros de Colombo, que está debaixo do
domínio Católico Romano.

Mas ele nunca fez nada religioso. A única coisa que ele fez que está escrito na
história, que eu tenha visto, foi colocar uma cruz no topo da Igreja de Santa Sofia. Mas
ele era um político. E quando ele era imperador de Roma naquela altura, ele e este
sacerdote pagão juntos, fizeram uma aliança e trouxeram a igreja morna chamada
Nicolaíta, naquela altura. O Cristianismo, que estava inclinado para um sacerdócio e
queria na igreja… Nós vimos sempre no futuro, os estudos da igreja de Éfeso e assim
por diante, e de Esmirna - aqueles Nicolaítas.

55 Agora os Nicolaítas tinham-se tornado um… não obras, como era lá no princípio
aqui, mas aqui é uma doutrina. Aqui eram obras. Eles estavam apenas a tentar entrar.
Mas aqui na terceira era da igreja tornou-se uma doutrina. Sumo-sacerdotes, grandes
homens  -  ainda  não  lhes  tinham chamado papas  agora,  mas  eles  eram chamados
arcebispos. Homens importantes, você sabe, de renome, e a doutrina deles era… era
formal. Eles estavam a afastar-se da igreja cheia do Espírito, guiada pelo Espírito Santo.
Eles deixaram-nos ser a minoria e chamaram-nos hereges, porque não concordavam
com eles em ter estas grandes denominações.

Mas a igreja queria permanecer livre - debaixo da jurisdição, debaixo do poder do
Espírito Santo, como Cristo lhes tinha prometido. Ele estaria com eles e esse era o rei
deles. Oh! Rei deles!

56 A verdadeira igreja nunca mudou a sua atitude ao não ser governada por alguma
administração de… Não sei o que lhes chamar ali - cardeais, e bispos e papas, infalíveis.
Nós cremos que há um infalível. Ele é o nosso rei. Ele é Jesus Cristo, connosco agora na
forma do Espírito Santo; Deus em nós, vivendo entre nós, guiando-nos e conduzindo-
nos às águas da vida; dando-Se a conhecer, mostrando - como Ele fez no meio daqueles
santos no princípio e dos mártires - que Ele era o Senhor Deus da criação, curando os
enfermos, ressuscitando os mortos, mostrando visões, expulsando demónios.

57 Nem uma única vez consigo colher  alguma coisa de todos os  bispos da igreja
Nicolaíta que formaram a hierarquia de Roma, o papa… Nem uma única vez na história
temos um registo de algum destes bispos ressuscitar os mortos, ou algo assim, porque
Cristo (a ressurreição) não estava no coração deles. Eles tinham-se aliado e foram para
uma denominação, venderam a primogenitura.
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Mas  a  igreja  do  Deus  vivo  tinha  o  poder  de  Cristo.  A  outra  igreja  tinha  os
dignitários nela, mas a verdadeira igreja permaneceu com o Espírito. Entendem? Muito
bem.

58 Agora isto…

Assim, Constantino, para manter o seu império unido, aqui está o que ele fez. Ele
pegou  nesses  Nicolaítas  e  foi  ter  com  eles,  que  era  uma  forma  de  Cristianismo.
Entendem bem? Eles eram Cristãos, apelidavam-se assim, professavam ser Cristãos
sem o  Espírito  Santo.  Oh,  espero  que  isso  penetre  bem fundo  para  que  nunca  se
esqueçam disso. Vêem? Eram Cristãos, Cristãos denominacionais sem o Espírito Santo.

Eles eram Cristãos pelo nome; eles eram Cristãos pela reunião; eles tomavam a
comunhão e mantinham as ordenanças; mas rejeitavam a liderança do Espírito Santo.
Eles não tinham sinais nem prodígios no meio deles. Eles afirmavam que essas coisas
pertenciam ao passado; que tinham de estabelecer uma igreja para um reino.  Nós
vamos chegar a isso num minuto, que tipo de reino era.

59 Agora, então a igreja do Espírito Santo teve de se afastar dessas coisas. Mas em
Pérgamo  foi  tudo  dirigido  ao  anjo  da  igreja  de  Pérgamo,  veja,  porque  era  sua
responsabilidade, agora, fazer isto.

Mas Constantino não estava interessado no Cristianismo. Ele queria trazer os seus
ancestrais  pagãos,  a  sua  igreja  pagã.  E  Laodicéia  que  tinha  apodrecido…  ou,  os
Nicolaítas, que tinham apodrecido e se tinham estabelecido em Roma e tinham feito
uma grande demonstração… E muitas das pessoas eram Cristãs (assim chamadas),
formais.

E a verdadeira igreja era a minoria - sempre foi e sempre tem sido. Eu vou só
esperar um minuto. Vamos deixar que isso penetre bem fundo, veja. Lembre-se, a
verdadeira igreja tem sido sempre o grupo pequenino que tem sido expulso das outras
igrejas.

A verdadeira igreja nunca foi organizada, porque não é um organismo. É o corpo
místico de Jesus Cristo vivendo na terra, o Espírito Santo a mover-se nestes membros.
Assim não se pode organizar Cristo. Não se pode fazer isso. Quero que se lembrem disso
para essa era de Laodicéia, agora, e lembrem-se disso e guardem isso, por causa de
cada palavra que eu falo está nesta fita.

60 E  agora,  lembre-se,  lembre-se  disto:  a  verdadeira  igreja  de  Deus  nunca  foi
organizada.

A igreja Católica é a primeira organização conhecida no mundo. Nunca houve antes
uma organização. E a “igreja mãe,” como os Católicos dizem. É a igreja mãe, a mãe das
igrejas organizadas. A Bíblia diz que ela era, por isso não se pode rebater isso. Quando
eles dizem, “Essa é a igreja mãe,” é a igreja mãe. Ela está representada em Apocalipse
17. Nós vamos chegar directamente a ela. Muito bem.

61 Agora, assim Constantino, tinha isto em mente: fortalecer o seu império, como
Roma sempre fez, para ter as chaves do mundo, ele tinha de trazer as suas ideias pagãs
e tinha de tomar as ideias Cristãs e de alguma forma juntá-las; para manter isto unido e
fazer para si um império que não ficaria atrás de ninguém, veja, porque ele era… isso
faria dele o maior governador no mundo - Constantino.

E no que diz respeito à conversão, ele foi um político; mas não foi um santo de
Deus, como alguns tentam fazê-lo. Não foi. Ele nunca fez nada que me soasse sequer
Cristão, assim. No… ele colocou uma cruz numa das igrejas Nicolaítas. E no que diz
respeito a alguma coisa que ele tenha feito que parecesse Cristão, nunca vi, a não ser
naquela noite em que ele pintou os escudos daquela forma, porque ele teve um sonho.
Os Cristãos estavam a orar por ele para que vencesse a batalha. Agora. Então isso iria
fortalecer o seu império.

E  depois,  para  fazer  isto  ele  trouxe  as  cerimónias  pagãs  para  a  igreja  Cristã
Nicolaíta. Eu vou chamar-lhe igreja denominacional formal que se estava a formar. Ele
trouxe  as  cerimónias  pagãs  para  esta  igreja  Nicolaíta  e  esse  foi  o  nascimento  do
Catolicismo.

62 Agora, irmão, eu estou a ler a história. Eu tenho milhares de amigos Católicos e
eles são tão meus amigos como os Protestantes. Mas os Protestantes não podem falar.
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Espere até amanhã, veja. Veja, você vai ver que eles fizeram a mesma coisa. “A panela
não pode dizer que a chaleira tem gordura,” [ditado popular - Trad.] veja, porque é a
mesma coisa. O mesmo espírito entrou no meio deles. E depois, você vai ver por que é
que eu estou sempre a condenar essa coisa, porque está errada. O Espírito em mim… eu
tento, e algo em mim clama. Eu não me consigo calar acerca disso. Foi sempre assim.
Porque…
63 Grandes homens, grandes líderes religiosos, já me disseram, “Você vai arruinar o
seu ministério. Irmão Branham, você está a fazer coisas…” Disseram, “Isso não lhe diz
respeito. Deus chamou-o para orar pelos enfermos.”

Deus chamou-me para fazer mais do que orar pelos enfermos. Os enfermos são
apenas uma coisa com que eu consigo chamar a atenção das pessoas. É só isso. Orar
pelos enfermos é algo menor, veja. É da mensagem que nós estamos a falar. Essas
coisas acabam. Um homem enfermo pode ser curado e morrer de qualquer forma; mas
um homem que é nascido do Espírito de Deus tem vida eterna.

Assim Deus não anda com a cura dos enfermos assim. Esse dom está na igreja,
para o corpo local - um, e depois outro, e depois outro, depois o outro, veja. Isso… os
dons passam pela igreja. Mas é mais do que isso e espero que entendam. Muito bem.

64 O nascimento do Catolicismo: para fazer com que isto chamasse a atenção dos
Cristãos e também dos pagãos, e para os colar e fazer uma igreja… (Oh, gostava de ter
isso agora - um papel que alguém colocou aqui no outro dia à noite. Eu ia trazê-lo e
esqueci-me - tantas coisas colocadas no escritório ali.) Eles estão a fazer a mesma coisa
agora mesmo. E vocês iniciaram isso quando elegeram o último homem que elegeram.

Eles estão a trabalhar agora para encontrar uma Bíblia que não ofenda os Católicos,
nem os Judeus, nem os Protestantes. Eles vão fazer uma Bíblia para eles que encaixe
em tudo.  Não consegue ver  a subtileza de outro Constantino? A história  repete-se
novamente.

Agora, veja… e eu tenho o… Vocês ouviram-me a ler no outro dia à noite, não
ouviram? Eu tenho lá em casa e eles estiveram a trabalhar nisso por um longo período
de tempo.

65 Agora eles dizem que em 1962 vão… E repare que o Papa João XXII já pediu a
todas as igreja filhas para voltarem a casa para a igreja mãe. Não se preocupem. Ela
vai. Elas vão voltar. Vai acontecer. Elas já voltaram. Elas não têm de voltar; já estão lá
agora.

Como eu estava a dizer, este país… Disse, “Bem, se o Sr. Kennedy [John Kennedy,
presidente dos Estados Unidos entre 1960 e 1963 - Trad.] for eleito, os Católicos vão
dominar.” Dominar? Eles já dominam há muito tempo e ninguém sabia. Quem paga os
seus professores? Como é que eles conseguem colocar estas coisas nas suas escolas? E
ensinam o Catolicismo nas suas escolas e os contribuintes pagam por isso. Oh, mesmo
debaixo do vosso nariz, vejam, assim. Oh, bem! Como isso funcionou!

E a Bíblia disse que ele a levaria por lisonjas e foi assim, veja. Está certo, veja. Eles
pagam os impostos por nada. Assim… oh, há tanto que podia ser dito aqui. Eu tenho de
parar esses pontos e voltar novamente para pegar neles.

66 Para fazer com que isto funcionasse, Constantino criou muitos entretenimentos
mundanos para chamar a atenção tanto dos pagãos como dos Cristãos para a igreja.
Vocês têm mente espiritual? Estão a pensar? Não é essa a mesma mensagem da hora?
A igreja tem jogos de cartas, festas, distribuem carros e… só para os misturar - colando
esse poder novamente até chegarem a um ponto em que consigam dar o golpe. Está
aqui mesmo. Agora, isso é história. Ninguém tem um machado para afiar; eles estão
apenas a citar o que aconteceu.

Mas ele fez isso - uniu a igreja ao ter entretenimentos mundanos para unir a igreja
Nicolaíta.  Agora lembre-se,  ele não podia tocar nessa igreja nascida de novo. Não,
senhor. Nenhum deles. Mas a igreja Nicolaíta formal foi atrás disso.

67 E  o  que  é  que  nós  temos  nas  nossas  igrejas  Protestantes?  Ceias  de  sopa,
entretenimentos, skates (oh, bem!), vendas de roupas e tudo o resto. Agora, vocês
sabem que é verdade. Bem, agora, se essa é a Palavra de Deus, amigos, é a verdade. E
todas as igrejas Protestantes são culpadas, vêem?
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Agora, o plano de Deus nunca foi ter ceias de sopa e danças na cave e tudo isso a
acontecer ali, para pagar ao pastor e assim. Se as pessoas fossem ensinadas a pagar os
seus dízimos, isso seria tudo o que haveria. Esse é o plano de Deus. Mas… Deus tem um
plano, mas o homem quer fazer o seu próprio plano, ao hibridar o plano de Deus. Muito
bem.

68 Agora,  ao fazer isto,  eles aliaram-se e fizeram a primeira… formaram a igreja
Católica primitiva mais tarde. Depois no primeiro grande Concílio de Nicéia… Quando eu
li isso eu pus-me de joelhos. O grande Concílio de Nicéia aconteceu em 325 d.C. Todos
se reuniram.

Os  bispos  e  os  padres  da  fé  Cristã  reuniram-se  em Nicéia.  É  por  isso  que  foi
chamado Concílio de Nicéia, em 325 d.C. E cerca de mil e quinhentos delegados vieram
à convenção, ou ao concílio. Cerca de mil e quinhentos delegados e os leigos estavam
em maior número que os bispos, cinco para um, na delegação.

Mas  ainda  assim,  pelos  Nicolaítas  (os  formais  e  frios)  e  o  plano  político  de
Constantino, eles votaram contra a verdadeira igreja e tiveram a vitória; e elegeram os
bispos e a ordem santa de homens - tirando o Espírito Santo da reunião e colocando
bispos, cardeais e papas e assim por diante - o mesmo negócio sujo que o partido
Democrata fez nesta última coisa.

69 Agora, está certo. Agora, nós não… E os Republicanos seriam tão baixos como eles.
Mas eu estou a falar de uma coisa que eles provaram (Edgar Hoover) na Califórnia e em
muitos outros lugares.  Eles  tinham essas máquinas de voto colocadas onde… você
votava pelo Sr. Nixon, e tinha de votar por Kennedy ao mesmo tempo. Ele não teve
hipótese.

Bem, agora que eles provaram que isso estava errado, então por que não fazem
nada acerca disso? Estamos a viver na hora. É isso. Estamos no tempo do fim. Eles
sabem. Eles provaram que eram corruptos e agora não vão fazer nada acerca disso.

70 Esse foi um disfarce corrupto naquela altura e aqui está o nascimento disso mais
uma vez, para chegar a um certo homem, para chegar a uma certa doutrina - a doutrina
Nicolaíta - que chegou a ser apenas obras. Agora tornou-se uma doutrina.

Os dias de Al Smith [candidato à presidência dos Estados pelo partido democrata
nas eleições em 1928 - Trad.], eram obras; mas agora é uma doutrina. Agora está aqui.
Está sobre nós. “Oh, ele vai ser um grande presidente.” Eu não tenho dúvidas disso.
Certamente. Para esse próximo mandato, até conseguir unir, até fazer com que estes
pagãos e estes Cristãos formais se unam.

Eles estão a trabalhar em Bíblias,  para fazer com que se unam - os papas, os
cardeis,  o  arcebispo  de  Inglaterra,  o  arcebispo  de  Cantuária.  Eu  conheci-o,
cumprimentei-o; ao falar com ele, eu mesmo, quando estive em Inglaterra - com meias,
quase até às coxas e, oh, um homem vestido de maneira um pouco estranha. Mas ele
foi visitar o papa, na primeira vez que eles visitaram durante centenas de anos. O que é
isto? Estamos na hora final.
71 É por isso que eu estou aqui esta noite, em vez de estar aqui fora numa plataforma
algures, tentando pregar e orar pelos enfermos. E eu não consigo trazê-las todas nas
plataformas, estas mensagens e repeti-las várias vezes. E é por isso que nós estamos a
gravar fitas e a enviá-las ao mundo, para que eles possam ser avisados e voltar à fé.

Até na última era Cristã, Judas, antes daquele livro de Apocalipse ser escrito, S.
Judas, suposto irmão… irmão de criação de Jesus, disse, “Eu quero batalhar pela fé que
uma vez foi dada aos santos.” Eles começaram a afastar-se disso naquela altura, depois
da morte do Senhor Jesus. E agora, a que distância estão disso esta noite?

72 Agora, este primeiro Concílio de Nicéia e… foi em 330d.C… 325. Cerca de mil e
quinhentos delegados e bispos estiveram presentes na reunião, mas votaram contra
eles, num concílio que foi obscuro e tempestuoso. E eles votaram contra eles e votaram
a favor dos Nicolaítas. E isso foi para tomar o controlo de… toda a igreja e colocaram-na
debaixo da supervisão de papas, ou bispos, ou algo assim - tirando o poder da igreja e
dando-o aos bispos; para que os bispos governassem sobre a igreja e fossem os únicos
que tivessem alguma coisa a dizer sobre o assunto.

Já  viu  a  igreja  Católica  hoje?  “Não  pode  ler  a  Bíblia.  Não  é  você  que  a  deve
interpretar. É o bispo que deve interpretar.” Vê de onde isso vem? Agora veja o que os
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Nicolaítas realmente eram, antes disso começar a palrar e a gatinhar. Nasceu aí mesmo.
É verdade. E era uma forma de Cristianismo; continua a ser.

E depois os tipos Protestantes logo atrás disso. A Bíblia em Apocalipse 17 dizia, “A
mãe e as filhas.” Nós vamos chegar a isso passado um pouco, se o Senhor permitir.

Agora,  repare.  Hoje  é  a  mesma  coisa.  Eles  assumiram  o  controlo.  Agora,
Constantino usou a estratégia de Balaão.

73 Agora queria que tentassem ouvir com a maior atenção. Agora Ele disse aqui, na
Bíblia aqui, “Retiveste a minha fé.” Agora:

…umas poucas coisas tenho contra ti:  porque tens… porque tens lá  os
que…

[não são estes aqui, mas lá eles têm-nos… “tens na igreja de Pérgamo,” veja]

…seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços
diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e
se prostituíssem.

Agora, Constantino usou a mesma estratégia que Balaão. Eles tiveram uma reunião
depois deste concílio aqui, em que os bispos foram colocados sobre as igrejas e assim
por diante, para as governar e tiraram todo o poder dos leigos. E eles não podiam
pensar por si mesmos, nem tinham qualquer direito de interpretar as Escrituras. E isso
era só para os sacerdotes, era para interpretarem as Escrituras.

74 Finalmente, passado um pouco, eles fizeram um sacerdote superior e eles… um
vigário, que era o papa.

Mas  agora  eles  chegaram ao  ponto  em que  colocaram… todo  o  entendimento
pertence ao sacerdote e a congregação não tem de ler a Bíblia. Eles não têm de fazer
nada. E francamente, a Bíblia foi escondida deles. E agora, eles tomaram tudo sobre si
mesmos e votaram a favor deles porque parecia bem.

Parecia bem porque eles eram ricos e assim por diante e ele deu o… Nesta grande
reunião, quando ele os convocou, Constantino ofereceu belos edifícios aos bispos. Ele
arranjou algum dinheiro e todos estes grandes lugares de - como os edifícios que ele
deu a estes para a igreja, para que eles pudessem usá-los como igrejas. Oh, eram belos
edifícios, todos adornados e assim por diante. Assim, ele ofereceu-os à igreja.

75 Para além disso, ele vestiu estes bispos de grandes túnicas e vestes interiores e
coisas debaixo deles. E para além disso, ele colocou-os sobre um… construiu um lugar
alto  assim e  colocou-os  ali  como um ídolo.  E  logo  abaixo  deles  ele  fez  altares  de
mármore  debaixo  deles.  E  ele  fez  tudo  isto  convertendo  a  partir  da  ideia  pagã  e
trazendo o Cristianismo a isso ao tomar o bispo deles.

Veja,  eles tiraram o ídolo e colocaram o bispo, veja,  fazendo dele um altar; a
mesma coisa que fazer dele um deus - colocaram o bispo; e ele tinha sempre a última
palavra a dizer.  Vestiram-no e fizeram-no parecer-se como um deus.  Em vez de o
colocarem como o deus pagão deles, eles colocaram-lhe uma túnica como Jesus usava,
vê? E fizeram-no parecer-se como um ídolo colocado ali.

Oh, consegue imaginar como o pagão diria, “Bem, eu consigo crer nisso. Há alguém
que nos consegue responder. Nós temos estado a falar para um ídolo; mas este homem
pode responder-nos.”

76 Como os Cristãos pensaram, “Bem, está muito bem. Agora nós podemos fazer tudo
o que quisermos, porque ali está o nosso deus. Nós podemos apenas… Nós podemos
falar com ele. Ele pode dizer-nos o que fazer. Se nós pecarmos, vamos falar com ele
sobre isso, vamos dar-lhe alguma coisa e vamos fazer uma pequena novena ou algo
assim. E quando der conta, está tudo bem. E vamos voltar e vamos sentir-nos livres
novamente. Não temos de nos preocupar com nada.”

Oh, parecia bom. Claro. Ainda parece para a mente carnal. Mas nunca vai inserir
isso num filho de Deus nascido de novo. Nunca vai ser capaz, porque ele sabe em quem
ele tem crido e está convicto de que Ele é capaz de guardar o Seu depósito até àquele
dia. E esquecendo as coisas que pertencem ao passado, prosseguimos para o alvo da
soberana vocação em Cristo. Amém. Oh, como estou agradecido.

77 Um altar de mármore debaixo dele, colocado aqui, bem vestido, uma bela igreja
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(Oh,  bem!),  eles  estavam todos  bem arranjados.  Muito  bem.  E  este  altar  estava
decorado, este altar de mármore, era belo (tem de os ver; é a mesma coisa), decorado
a ouro e com pedras preciosas, jóias incrustadas neste altar. Belo. Muito apropriado
para os Nicolaítas e para os pagãos.

Vê  o  que  ele  fez?  Ele  tomou  as  cerimónias  pagãs,  as  ideias  pagãs;  e  usou  o
Cristianismo (os formais e frios que não sabiam mais nada, não tinham o Espírito Santo
para os guiar de forma diferente) e fez para eles um deus aqui na terra; e fez um altar
para eles, e um deus para se sentar ali para perdoar os pecados deles.

Você é espiritual? Entende o que eu estou a querer dizer? Vê o que isto é? Um
perdão para deixar passar o pecado na terra. Eu não estou a citar isso de cabeça; isso é
história - dou-lhes uma página e um número da história sagrada, tal como vos posso
falar de George Washington e de Abraham Lincoln e da batalha de Gettysburg e assim
por diante. Claro. Tudo isso é história que eu estou a citar aqui.

78 Agora,  foi  muito apropriado para… não para esta igreja nascida de novo.  Não,
senhor! Bem, quando eles colocaram um homem ali, agora, para ser um bispo líder,
para recitar cerimónias, claro que isso retirou o evangelho completo dali. Ainda hoje
provoca isso. Essas eras são transportadas, sobrepõem-se, veja; outra forma, outro dia.
Oh, quando eles colocaram um dignitário ali como um deus e ele teria de dizer algumas
cerimónias…

E  repare  que  os  pagãos  oravam  aos  seus  ancestrais  mortos.  E  uma  igreja
Protestante que se levantasse e dissesse, “Eu creio na santa Igreja Católica Romana e
na comunhão dos santos!” Vocês, Metodistas, escondem o rosto, e os Presbiterianos e
os Luteranos. Qualquer coisa que intercede com os mortos é espiritismo. Claro.

Mas agora, o Protestante não se pode rir do Católico. Ele faz a mesma coisa - faz a
sua completa e suficiente confissão, em que crê na mesma coisa - baptizado de volta à
igreja Católica pelo seu baptismo na água; rejeitando e fazendo troça das pessoas que
tentam viver isso da forma correcta; vão a uma igreja e vêem as pessoas a gritar
debaixo do poder de Deus e ficam de fora e fazem troça daquilo. Tudo isso.

79 Veja, os espíritos não morrem. As pessoas morrem, mas os espíritos não, veja.

O Espírito Santo não pode morrer. Estava em Jesus; agora está na Sua igreja -
sempre estará até que Ele venha por causa da Sua igreja, porque faz parte Dele, vê?

Esses perseguidores, eles fizeram troça deles lá naquele dia. Eles ainda vivem aqui
hoje. Deus toma o Seu homem, mas não tira o Seu Espírito da face da terra. O diabo
toma o seu homem, mas nunca o espírito da terra.

Aqueles sacerdotes que condenaram Jesus à morte - que disseram que Ele era um
adivinho,  ou um demónio -  aqueles homens eram religiosos,  o mais  religiosos que
podiam ser. Está certo. Eles conheciam aquela Escritura à letra, mas não conheciam a
verdadeira interpretação dela. Eles tinham a sua própria ideia e não ouviam mais nada.
E depois eles viram-No e sabiam… Como é que não conseguiram ver que Jesus não…
cumpria tudo aquilo que todos os profetas tinham dito acerca Dele? Mas eles estavam
cegos.  E  Deus  disse  que  cegou  os  olhos  deles  por  um  propósito,  para  que  nós
pudéssemos ter uma hipótese de salvação.

80 Agora a Bíblia predisse novamente que Ele vai… que nós estamos no… esta era
Pentecostal está nua, miserável, cega e não o sabe. Essa é a condição da igreja, de
Filadélfia. Oh, Baptistas formais, Presbiterianos e Pentecostais! Veja, aí está. (Por vezes
eu não estou a falar para vocês aí sentados. Eu estou numa fita, veja, e eu sei onde ela
vai, veja.) Arrependam-se! Voltem à Bíblia. Voltem a Cristo.

81 Muito bem.

Mas  foi  isso  que  aconteceu.  O  evangelho  completo  foi  afastado.  Os  sinais  e
prodígios na igreja desapareceram. E quando o grupo do Espírito Santo foi excomungado
do meio dos outros, então eles negaram que tivesse existido um dia assim. E foi nesse…

E eles fazem a mesma coisa hoje. Exactamente. Não conseguem ver o espírito
disso? Como eu vos disse no princípio, coloquem o vosso pensamento espiritual. Deixem
que Deus abra o vosso coração. Não fiquem ressentidos. Sentem-se e ouçam, digam,
“Espírito Santo, revela a mim. Eu vejo isso. Aí está.”

82 Cerimónias,  onde?  Baptistas,  Presbiterianos,  até  Pentecostais  -  torna-se  uma
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cerimónia religiosa. A única coisa que fazem é tocar piano, uma coisa ou outra, saltam
um pouco. E assim que o piano pára… Saem, enganam, mentem, tudo o resto. Mas o
verdadeiro… E têm temperamento suficiente para lutar contra uma serra circular; falam
sobre toda a gente e sobre tudo, veja. Aí está. Não são apenas Metodistas, Baptistas,
Presbiterianos, Católicos, mas a igreja Pentecostal na era de Laodicéia aqui.

Oh,  por  que não voltam ao que os  vossos  antepassados tinham? Por  que não
voltamos ao verdadeiro Pentecostes, que santifica e enche com o Espírito Santo, que
traz Cristo a nós? É isso que nós necessitamos. Muito bem.

Agora, hoje é a mesma coisa.

83 Agora, a palavra “Pérgamo” significa casado. A própria palavra “Pérgamo” significa
casado: o Cristianismo (esse é o lado Nicolaíta), o lado formal, casado com o estado
através de cerimónias pagãs.  Cerimónias pagãs.  E esse foi  o  nascimento da igreja
Católica naquele dia.

Agora, todos sabem que a igreja Católica foi criada no Concílio de Nicéia. Antes
disso,  era  chamada  “Nicolaíta”  por  Deus.  Que  significa  nico-  …  nico-,  conquistar,
dominar, ou derrubar, os leigos. E quando eles fizeram isso eles não queriam o Espírito
no meio do povo e os pastores (que é o mesmo que pastores de ovelhas) para permitir
que o Espírito Santo…

84 Você diz, “Ora, o sacerdote não pode ser um pastor?”

Que tipo de comida é que ele lhe está a dar? Você recebe os mesmos resultados
que eles tinham no dia de Pentecostes? Claro que não. “Avé Maria.” Quem é que já viu
isso no Pentecostes? Novenas, toda esta aspersão, derramamento, usando um Deus
trino (Pai, Filho e Espírito Santo), onde é que encontram isso no Pentecostes?

Jesus disse, “Saiba pois com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez deste
mesmo Jesus a quem vós crucificastes, Senhor e Cristo.” Está certo. Onde é que nós
vamos buscar essas coisas? É Nicolaíta para começar e foi formado no Catolicismo.

85 Agora, você diz, “Bem, com certeza que estou contente por não estar no meio
deles.”  Agora não tenha assim tanta certeza,  veja.  Agora lembre-se,  Cristianismo,
Nicolaíta.  Agora  entendem  a  história?  Ouçam  antes  de  avançarmos.  Quero  que
entendam, se tivermos de ficar aqui até à meia-noite. Veja… porque, irmão, é a sua
alma.

Você diz, “Bem, eu pertenço a…” Não é isso. Se não tiver o Espírito Santo, irmão,
não me interessa a quantas igrejas você pertence, você está perdido. Se não nasceu de
novo do Espírito de Deus pelo baptismo do Espírito Santo, você está perdido, porque não
tem vida eterna; e vida eterna é a única coisa que Deus vai ressuscitar, porque é a
única vida que resta.

86 Se um grão de milho… como eu citei  aqui,  a Hora da Agricultura [organização
Norte-Americana para o desenvolvimento da cidadania, liderança e responsabilidade -
Trad.]… Quantos  se  lembram do  velho  irmão  Spurgeon,  o  pregador  Metodista  em
Henryville? Um homem maravilhoso. Nós estávamos numa gelataria perto do lugar de
Red Furnish um dia, a comer um gelado, e estávamos a falar de uma reunião que eu
tive ali. E a Hora da Agricultura estava lá e o Red tinha um pequeno rádio ligado, ali
sentado, e eles estavam a falar algures… claro que a mensagem estava a chegar de
Louisville.

Mas o 4-H Club [rede global de organizações de jovens, para o desenvolvimento da
cidadania, gerida pelo Departamento da Agricultura nos Estados Unidos - Trad.] tinha
uma máquina que conseguia fazer um grão de milho em que eles colocavam o cálcio e
os petróleos e tudo o resto no milho e faziam-no parecer exactamente como se fosse
feito a partir de…

87 O 4-H tinha isso. A ciência tinha aperfeiçoado aquilo para que o milho parecesse
tão real que podia usar uma mão cheia que crescesse no campo, uma mão cheio do saco
que a máquina tinha feito e isto aqui que a máquina tinha feito ia produzir o mesmo tipo
de flocos de milho, pão de milho.

E na verdade, você pode levá-los ao laboratório e dividi-los (aos grãos) e não
conseguia dizer qual é a diferença - tinham a mesma quantidade de petróleo, a mesma
quantidade de cálcio e de humidade. Tudo o que existia num grão estava no outro.
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Ele disse que a única forma de saber definitivamente qual cresceu no campo e qual
foi feito numa máquina, é semear os dois. E os dois apodreceram. E o que foi feito na
máquina não voltou a crescer, mas aquele que Deus fez crescer, voltou a viver. Porquê?
Porque não foi germinada.

88 E você pode parecer um Cristão, pode comportar-se como um Cristão e fazer todas
as boas obras que conseguir e pode viver fiel  à sua igreja. Mas a não ser que seja
germinado com o Espírito Santo, a vida de Deus, a vida eterna a vir até si… Não é pela
confissão, mas por um dom do Espírito Santo.

Como é que consegue? O médico disse no dia de Pentecostes, escreveu a receita,
“Arrependei-vos e sede todos baptizados no nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do
Espírito Santo” - o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Essa é a única coisa que
Deus vai fazer com que cresça. É a única coisa que tem vida que Ele consegue fazer com
que cresça, veja. É a única coisa que pode crescer. Espero que seja claro. Que Deus
conceda que isto seja claro.
89 Agora, os Nicolaítas, então, tinham o lado formal e casaram-se com a igreja pagã,
trazendo os altares pagãos, fazendo deles altares Cristãos; trouxeram um deus pagão e
fizeram com que falasse, com a forma de um bispo colocado ali - com túnicas e fizeram
com que ele parecesse um deus. Não é aquilo que está no exterior que conta; é o que
está no interior. Esses dois grãos de milho eram parecidos. Não era aquilo que estava no
exterior que contava; era aquilo que estava no interior, veja - o interior, a vida.

Bem, foi feito ali e esse foi o lugar de nascimento da igreja Católica primitiva, que é
a mãe de todas as denominações da igreja.

90 Agora, você diz,  “Bem, Irmão Branham, então enquanto eu não for Católico…”
Agora, só um minuto. Vamos parar aqui só um segundo, a propósito, e vamos abrir
agora em Apocalipse, capítulo 17, só um minuto. Abra lá. Agora, esta é a revelação de
quê? De Jesus Cristo, às Suas igrejas. Enquanto eu leio, ouça com atenção:

E  veio  um  dos  sete  anjos  que  tinham as  sete  taças,  e  falou  comigo,
dizendo-me… Vem, mostrar-te-ei… a condenação da grande prostituta que
está assentada sobre muitas águas;

Agora, para que eu possa ter uma testemunha, quantos sabem que uma mulher na
Bíblia,  sempre que é dada como símbolo, representa a igreja? Muito bem. Quantos
sabem que  a  grande  prostituta,  aqui  neste  mesmo  capítulo,  é  a  cidade  que  está
assentada sobre sete colinas? Muito bem. E agora, quantos sabem que a Bíblia disse,
“as águas.” Aqui ela estava assentada sobre muitas águas; não água, mas águas. E
“águas” representa “os povos.”

Ora, veja o capítulo 15 [17], pode ver aqui… o versículo 15, veja.

E disse-me: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos…
multidões… nações, e línguas.

Vê?

91 Agora,  esta mulher  era uma apóstata,  não era? Agora,  isto é ensino,  por  isso
devem deixar a vossa consciência de lado agora. Vêem? Qual é a mulher má chamada
“prostituta”? É uma mulher que não é fiel ao seu voto de casamento.

Agora a igreja, a igreja Católica, afirma ser a noiva e a esposa de Cristo. Até as
freiras cortam o cabelo e não têm relações. Só têm relações com Cristo. Está certo?
Claro. Qualquer pessoa… eu venho de um passado Católico, veja. Eu tenho os “Factos
Da Nossa Fé” e os livros deles e de vocês, Protestantes, e dos Baptistas, e seja o que for
que você crê, lá no meu escritório. Assim eu estudo isso, para que se alguém disser
alguma coisa… “Uau,” eu consigo levá-lo imediatamente à sua base, veja.

Assim, a hora chegou para isto sair. Agora, em primeiro lugar, Deus teve de se
mover  pelo  país,  mostrando  sinais,  prodígios  e  milagres,  para  que  as  pessoas
soubessem.  As  ovelhas  de  Deus  conhecem a  Sua  voz.  Elas  conhecem.  Conhecem
exactamente. Você tem de encontrar primeiro… Você sai sem ser conhecido, depois
apenas… O que é que você faz? Faz mais mal do que bem. Deixe… deixe Deus tratar
disso, veja.
92 “Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta.” Agora, se ela era isso, então era
uma mulher que professa ser alguma coisa que… Ela estava a cometer adultério. Está
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certo? Bem, então se fosse uma igreja, ela estaria a cometer adultério contra Deus. Está
certo? Então o adultério seria fornicação, fornicação espiritual. Ela está a ensinar alguma
coisa às pessoas que não é a Palavra de Deus. Está certo? Ela está a ensinar alguma
coisa que não é verdade. Esses são os Nicolaítas. Vê isso a chegar aqui?

Colocam papas e sacerdotes e tiram o Espírito Santo. “Os dias dos milagres já
passaram”; e a Bíblia disse, “Jesus Cristo o mesmo ontem, hoje, e eternamente.” A
Bíblia disse, “Arrependei-vos e sede baptizados cada um no nome de Jesus Cristo para a
remissão  dos  vossos  pecados”;  ela  diz,  “Pai,  Filho,  e  Espírito  Santo,”  aspersão,
derramamento. Oh, bem! Vê?

93 Agora veja o que esta mulher está a fazer:

…com a qual se prostituíram os reis da terra; e os que habitam na terra se
embebedaram com o vinho da sua prostituição.

Bêbados.  Matam-no, mandam-no matar,  disparam sobre si,  ou qualquer outra
coisa, irmão - eles estão completamente bêbados com aquela coisa, veja. O vinho, é
isso que ela está a distribuir, veja, o vinho dela das suas fornicações.

Deixe-me dizer-lhe uma coisa. A minha mãe era Católica e eu vou… Muito bem.
Agora vocês dizem, “Isso é horrível.” Agora esperem um minuto, Protestantes. (Eu
estou a falar para estes na fita, veja.)

94 E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre
uma besta de cor de escarlata…

Agora, o que mostra a palavra “escarlata”? Mostra “realeza.” Significa… quer dizer,
significa real, leal, real, veja, como reis e assim por diante.

…cheia de nomes de blasfémia; e tinha sete cabeças e dez chifres.

Agora, as sete cabeças são os sete montes sobre os quais a cidade está assente e
esta mulher é a cidade que nós conhecemos.

E a mulher estava vestida de púrpura…

A “mulher.” A besta era escarlata, mas a mulher estava vestida de púrpura. Agora,
eu não vos avisei, no outro dia, que há três cortinas? Eu não sei quanto tempo mais vou
viver, mas lembrem-se disto. Como eu vos disse há muitos anos atrás observem a
Rússia. Há três cortinas. Lembrem-se disto. Há a cortina de Ferro. Há a cortina de
Bambu (a China Vermelha e assim por diante) e há a cortina Púrpura. Tenha atenção a
essa cortina. Essa é a enganadora. Tanto…
95 …a mulher  estava  vestida  de  púrpura…  de  escarlata,…  adornada  com

ouro… pedras preciosas e pérolas;…

[Lembra-se que eu falei aqui qual foi o primeiro altar do nicolaíta? Vê? A mulher
sendo a “igreja”]

… e tinha na sua mão um cálice de ouro…

[Lembra-se? O ouro adornava o altar; o cálice, ela estava a dar isso às pessoas.]

…cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição;

É isso que ela está a dar às pessoas. Eles engoliam aquilo. Claro. Bêbados com
aquilo,  bêbados!  Aquele  grupo todo de Irlandeses e  Franceses e  assim por  diante.
Cortavam-lhe a garganta se dissesse alguma coisa contra aquela igreja. Claro que sim,
veja.

E na sua testa estava escrito o nome: MISTÉRIO, BABILÓNIA…

Agora, de onde veio a Babilónia? Da Babilónia até Pérgamo, e tornou-se… Satanás
mudou o seu trono.  Oh,  gostava que pudéssemos ver  todo o Apocalipse,  para que
pudessem ver.

…a grande Babilónia, A Mãe das Prostituições… A Mãe das Prostituições e
Abominações Da Terra.

O que é que ela era? A mãe das prostituições. Não eram filhos, pois não?

96 [Espaço em branco na fita.]… a igreja deles. Sim, senhor. Dizia, “A igreja não é
chamada, na Bíblia, Babilónia?” Veja, no próprio livro deles. Muito bem.
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Agora, se ela era uma prostituta, uma meretriz, e era mãe de prostitutas, ela tinha
de ter filhas. E se eram filhas, eram mulheres. Eram igrejas. Agora de onde veio a igreja
Protestante? Está certo? Qual é a diferença entre uma meretriz e uma prostituta? É a
mesma coisa.

97 Martinho Lutero surgiu, para mudar… para dar uma hipótese à verdadeira igreja;
Wesley;  até  ao  Pentecostes.  E  cada  um  deles  voltou  a  essa  ideia  Nicolaíta  da
organização, com supervisores gerais e tudo o resto; e voltaram com o mesmo baptismo
com que foram baptizados. A mesma forma, as mesmas cerimónias, até muitos deles
com catecismos e “Avé Maria.” Não “Avé Marias” mas… O que é isto que é quase a
mesma coisa? O Credo dos Apóstolos.

Mostre-me o Credo dos Apóstolos na Bíblia, irmão. Se eles tiveram um credo, é
Actos 2:38. Foi o que eles ordenaram a que todos fizessem. Onde é que já ouviu um
apóstolo dizer um credo, dizendo, “Eu creio na santa igreja Católica Romana. Eu creio na
comunhão dos santos”? Quando Pedro, aquele que tinha as chaves, disse, “Não há outro
mediador entre Deus e o homem, senão Cristo Jesus.”

98 Mas  olhe  para  as  igrejas  Protestantes.  O  que  fizeram?  Não  conseguiam ficar
satisfeitas.  Cada  uma  delas  veio  com uma bênção  Pentecostal.  Exactamente.  Até
Martinho Lutero falou em línguas. Exactamente. Pediu desculpa, dizendo, “Deus, estas
palavras horríveis que eu estou a balbuciar… e eu não sei o que estou a dizer.” Vê?
Claro, ele creu nisso. Claro que sim.

Agora, ao longo da era eles tiveram o Espírito, mas eles sempre se afastavam e
faziam organizações depois dos seus primeiros fundadores morrerem. Se deixasse a
igreja Luterana continuar e se não se organizasse, teria sido Pentecostal. O que é a
igreja Pentecostal? Eu estou a falar da verdadeira Pentecostal; não da denominação,
agora. É apenas a panela e a chaleira novamente, vê? Mas eles fizeram a mesma coisa e
isso  colocou-os  novamente  nos  Nicolaítas,  como no princípio.  Quantos  vêem isso?
Digam, “Amém.” [A congregação diz, “Amém.”] É só para que eu tenha a vossa palavra
que estão…

99 Veja, uma mãe de prostitutas. Se elas são prostitutas, como é que se tornaram
prostitutas? Ao cometer fornicações contra a Palavra de Deus. Se a Palavra de Deus
dizia, “Arrependei-vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo,” e todos ali foram
baptizados no nome de Jesus e depois você toma “Pai, Filho e Espírito Santo,” isso é
prostituição. Está certo? E se na Bíblia o baptismo é por imersão, “baptizo” da palavra
Grega, então como é que arranjam a aspersão e o derramamento? Onde é que isso
entra?

Se trocar apertos de mão, ou colocar uma bolacha no seu lábio e a engolir, ou algo
assim, pelo Espírito Santo; e o Espírito Santo veio do céu como um vento veemente e
encheu as pessoas e fê-las falar em línguas e clamar e comportar-se como bêbados; e
você troca por apertos de mão, ou colocar cartas numa igreja, ou algo assim, como é
que vai deixar de cometer fornicações espirituais?

100 Agora, coloque a si  mesmo essa questão. Abanem as vossas mentes, abram o
vosso coração e sejam honestos, irmãos. Estamos no fim do caminho. Estas reuniões
não são feitas aqui em vão; foram ordenadas por Deus. Eu creio nisso como creio que
sou Seu servo. Eu digo isso no nome de Jesus, que Deus colocou no meu coração vir até
aqui. Eu não recebo um cêntimo por o fazer.

Eu podia estar aqui a orar pelos enfermos em algum lugar, ou algo assim; ou podia
estar a pescar e a receber o meu dinheiro na mesma. Eu recebo um salário da igreja.
Mas Deus colocou no meu coração. Eu não conseguia fugir disso. Está continuamente a
clamar a  mim e eu estou a fazer  tudo o que eu posso.  Eu estou aqui  no nome do
Senhor, fazendo tudo o que eu sei fazer. Não deixem que isto passe por vocês.

101 Agora,  Protestante,  vê  aquilo  que  eu  quero  dizer  com  a  igreja  Católica  e  a
Protestante? Apenas… uma é igual à outra. Exactamente.

Agora, significa “casado.” “Pérgamo” significa “casado.” Agora vamos ver… Ele
disse, “Tens no teu meio os que têm a doutrina de Balaão.” Vamos ver isso. Temos
tempo? Eu vou apressar-me o mais possível. Ou preferem esperar e ver se podemos
voltar amanhã de manhã? Quantos preferem continuar, só mais um pouco? Muito bem.
Agora, eu sei que está calor aqui. E se estão sentados e têm calor, como acham que
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está aqui, vêem? Mas, oh, bem! Estamos a tentar sair deste lugar que está quente. É
disso que se trata, onde… eterno.

102 Agora.

Agora,  claro,  quando eles  estabeleceram uma igreja  assim,  o  que aconteceu?
Agora,  ouçam com atenção, meus filhos.  O que aconteceu? Ora,  claro,  isso tirou o
Espírito Santo da igreja. Não admira que nenhum dos bispos ressuscitasse os mortos,
nem fizesse  milagres.  E  eles  a  falar  de  alguns  destes  santos  na  igreja  deles!  Eles
protestaram contra isso, mas afirmam.

Veja Joana D'Arc, aquela jovem. Pergunto-vos, Católicos, ou Protestantes, qualquer
um. Joana D'Arc… No dia dela não havia nada em França a não ser a igreja Católica.
Eles abafavam os santos. Mas Deus moveu-se sobre aquela menina e ela tinha o Espírito
Santo. E o que é que ela fazia? Ela conseguia prever coisas. O Senhor dava-lhe visões e
predizia.  Ela  orava  pelos  enfermos.  Ela  orou  por  um bebé  morto  e  voltou  à  vida
novamente. Isso é Pentecostal, veja.

E o que é que a igreja Católica fez com ela por protestar contra a igreja Católica?
Eles convocaram um julgamento contra ela e queimaram-na na praça como se fosse
uma bruxa.

103 E agora, dizem, “Santa Joana D'Arc.” Duzentos anos mais tarde, quando a igreja
descobriu o que tinham feito e ela era uma santa… oh, claro, eles arrependeram-se por
isso.  Eles desenterram aqueles corpos de sacerdotes que a condenaram à morte e
atiraram-nos ao rio. Acha que alguma vez vão conseguir limpar o sangue das mãos
deles?

A Bíblia disse, “O sangue de todos os mártires foi achado nela.” Foi isso que o anjo
do Senhor disse que foi encontrado em Babilónia. Todo o assassinato, ou martírio, e
todos os santos de Cristo que foram martirizados, foram encontrados aqui mesmo da
era Nicolaíta em diante - todos os mártires. Pense nisso. (Obrigado, Irmão Ben.) Agora
pense nisso.

104 Agora, só mais um pouco. A igreja Cristã casou com Babilónia. “Pérgamo” significa
“o casamento.” Agora, a doutrina de Balaão, “Tens no meio de ti os que têm a doutrina
de Balaão.”

Oh, eu gosto muito destas coisas. Oh, se pudessem ficar mais um pouco num só,
vejam. Mas apenas… Nós queremos que vocês vejam e depois queremos passar para
outra coisa, porque isto está cheio de pepitas de outro.

Eu sou um garimpeiro. Eu gosto de ir lá e escavar estas pepitas e fazê-las brilhar e
poli-las assim e olhar para elas. E cada uma delas vai reflectir Jesus Cristo - cada uma
delas, veja. Cada uma delas reflecte Jesus Cristo. Ele é o Alfa e o Ómega - cada quilate
de ouro na pepita. Está certo. Ele é cada porção disso. É por isso que Ele é a deidade,
feita carne entre nós.

105 Agora, para ter… não quero demorar-me nisto, porque eu tenho… vejo que são
nove horas. E tenho outra coisa onde quero entrar esta noite, se o Senhor permitir. E eu
quero que anotem isto, e leiam amanhã. Anotem Números 22 a 25. Quero que leiam
isso agora e podem seguir-me. E agora, Números 22 a 25.

Nós sabemos que Israel… Israel foi o povo escolhido de Deus. Está certo? Eles eram
os… eles eram Pentecostais. Eles tinham o Espírito no meio deles. Vocês lembram-se da
mensagem de ontem à noite, como Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, ou, o
Mar Morto, e encontrou atrás dele no Mar Vermelho (o sangue, representando o sangue)
todos os capatazes que alguma vez lhe tinham batido a ele e a todos os filhos de Israel.
Moisés levantou as suas mãos e cantou no Espírito.

Oh, cada um de nós pode ser um Moisés, quando nós olhamos para trás para o
sangue vermelho do Senhor  Jesus e  vemos todo o  bêbado,  toda a  garrafa,  toda a
mulher vulgar, tudo o que é sujo que já fizemos na nossa vida, tudo isso morto no
sangue do Senhor Jesus. Isso faz-nos cantar no Espírito. Os cigarros, o tabaco e os
maus  hábitos  e  tudo  o  resto,  mortos  no  sangue  de  Jesus  Cristo.  Depois  podemos
levantar as nossas mãos e cantar no Espírito, veja.
106 Veja o que Miriam fez, a profetiza. Agora, lembre-se, ela era uma profetiza. Ela
pegou no tamborim e começou a tocar o tamborim e dançou no Espírito. E as filhas de
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Israel  seguiram-na  pela  margem,  a  tocar  os  tamborins  e  a  dançar  no  Espírito  -
verdadeiro Pentecostes.

E depois, se reparar quando eles chegaram a Moabe… Agora estamos a recuar. Nós
estamos na Escritura, agora, sobre a doutrina de Balaão. E Moabe… Moabe era irmão de
Israel. Quantos sabem de onde veio Moabe? Muito bem. Moabe é o que eu chamaria
híbrido, porque Moabe começou nas filhas de Ló.

Ló teve um filho com as suas próprias filhas, teve os dois filhos. E Moabe era um
deles e ele formou a nação de Moabe, a tribo. E na verdade, Ló era sobrinho de Abraão,
que então vinha dessa mesma linhagem. Nós sabemos isso.

Agora, quero que reparem, eles não eram pagãos, como algumas das nossas peças
ultimamente lhe dariam… Lembre-se, eles eram crentes. Agora, quando… Aqui veio
Israel no seu caminho para a terra prometida, abrindo caminho na sua linha de dever. E
aqui estava Moabe a meio do caminho. Eles enviaram mensageiros a Moabe e disseram,
“Deixem-nos passar pela vossa terra. Nós somos vossos irmãos.”

107 Agora, Moabe representava os Nicolaítas. (Agora, você vai ver num minuto.) Israel
representava a verdadeira igreja. E Balaão era um dos bispos, um dos papas. Observe e
veja, agora. O Cristianismo carnal. Agora vamos reparar que ele tinha um dom. Não há
dúvida  disso.  Muitos  deles  são  bons  oradores,  doutores  em  filosofia  e  homens
importantes. Não se pode negar isso; mas tendo aparência de piedade, embora negando
a eficácia dela. Volte a esse Pentecostes original! Não se afaste disso. Quando se afasta,
está perdido. Permaneça nessa bênção. É isso mesmo - Aquele que dá a bênção.

108 Agora repare enquanto eles  estavam na jornada.  Eles  chegaram a esta  igreja
híbrida e formal e disseram, “Estamos a passar para ir a um reavivamento. Vamos para
a terra prometida. Podem deixar-nos passar? Se o nosso gado comer alguma erva, se
beberem alguma água, nós pagamos por isso.”

Então o que foi que…? O rei, Balaque, ficou todo exaltado e não queria uma reunião
daquelas na sua igreja, ou na sua terra. Então o que é que ele fez? Mandou chamar o
papa, ou o bispo, Balaão, um profeta contratado, alguém que amava mais o dinheiro do
que Deus. E o rei, Balaque, disse-lhe, “Se vierem aqui e amaldiçoares este povo, vou
fazer de ti uma pessoa importante.”

E  Deus falou  com Balaque.  Bem, pergunto-me se  haverá  alguns  (quero  dizer,
Balaão)… pergunto-me quantos  Balaão existem neste  mundo esta  noite?  Ministros
Metodistas, ministros Baptistas, padres Católicos (Misericórdia!) que sabem que Deus…
Se lerem a mesma história e o mesmo livro que eu leio - Balaão.

109 Agora repare. Então ele disse, “Vem cá e amaldiçoa o povo.”

E Balaão disse, “Vou perguntar a Deus.”

Deus disse, “Não vás.”

Mas na manhã seguinte, ele foi e disse ao sacerdote, ou ao rei. E ele voltou, disse,
“Oh, vou fazer de ti um homem importante.”

Assim Balaão continuou, e Deus disse, “Vai lá então. Continua.”

Veja, se não quer seguir a verdade… Pense, os Nicolaítas, é por isso que Deus está
a fazer convosco o que estão a fazer como… Há verdade original. Vocês estão apenas a
seguir a vontade permissiva de Deus. Você diz, “Deus dá-nos o Espírito Santo,” ou,
“…abençoa-nos e nós somos baptizados no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.” Seu
Balaão! A doutrina de Balaão.

Deus disse-lhe para ir, depois de ele ficar tão arrogante. Ele apenas o deixou ir
enforcar-se. Você tem de voltar à verdade, à verdade fundamental. De volta à Bíblia.
“Oh, Ele abençoou-nos e…”

Oh,  eu sei  isso.  Ele  foi.  Falou com Balaão,  disse,  “Vai.  Se  queres  ir,  se  estás
disposto a ir nessa direcção e queres a tua rota da organização, vai. Continua.”

110 Então Balaão começou - saltou para cima da sua mula (Ou, não era da sua mula;
do seu burro), lá foi ele. E a primeira coisa que aconteceu foi que o anjo do Senhor
estava no caminho. E você sabe, aquele profeta (aquele papa, o bispo, o cardeal, seja o
que for), estava tão cego para as coisas espirituais - que pensou que ia ser promovido
por viver no rio Eufrates. Acho que ele pensou que aquilo era alguma herança, como,
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“Sobre esta rocha edificarei a minha igreja,” (Pedro) ou sobre alguma rocha que estava
em Roma, ou algo assim.

Mas ele chegou a um ponto em que ali estava o anjo com a espada desembainhada
e ele estava tão cego que nem o conseguiu ver. E a mula bateu com os pés no muro. E
depois ele levou-a e o anjo estava no caminho outra vez. (Deus vai bloquear todas as
portas.) E esta mula virou-se para trás. E ele saltou para o chão e pegou na sua vara e
começou a bater-lhe com ela - neste pequeno burro, deitado ali a levar na cabeça.

111 E vou mostrar-lhe o que o mudou, aquilo que o fez ter a noção... ou que lhe disse
onde é que ele estava errado. Ele permitiu que aquela mula falasse em línguas. Não foi
uma mula; foi um burro. Não diga que foi uma mula. Não podia ter isso - é híbrida, veja.
Era semente original.

Moabe era, “Sinais são passado. Todas as coisas são do passado.” Israel tinha
sinais que o seguiam. Mas este pequeno burro virou-se e disse, “Não sou o teu burro?
Alguma vez…?”

E aquele bispo cego ali, continuava a bater naquela mula; e a mula começou a falar
com ele, em línguas estranhas para a mula.

E ele disse, “Sim, és o meu burro.”

“E não te tenho levado sempre, ou alguma vez te falhei?”

“Não, nunca. Mas se eu tivesse uma espada, matava-te. Eu parava esta reunião. Eu
vou a caminho para ir ter com aquele grupo de fanáticos religiosos para os impedir de
passar nesta terra. Vais ser tu o responsável,” vê?

112 E logo a seguir, ele olhou à sua volta. Pensou, “Bem, é engraçado. Eu consigo ouvir
aquela mula a falar.” Oh, Balaão!

Veja, Deus está sempre a falar em línguas desconhecidas para o povo. Ele fez isso
nos dias de… Veja, “Isso é apenas Pentecostal.” Oh, não. Não, não. Na festa de Belsazar
Ele falou em línguas - escreveu na parece. Eles trouxeram ali um homem que tinha o
dom de interpretação, então ele interpretou aquilo para eles, disse-lhe o que aquilo era.
Hoje é a mesma coisa.

113 Assim, já que não havia interpretação para aquilo, Deus fez com que este velho
Balaão acordasse, este cardeal, e entendesse o que aquilo era. E sabia que aquele cego
continuou de qualquer forma? Claro. É assim que eles fazem hoje, a mesma coisa - os
Moabitas, os Nicolaítas, continuam. E eles continuaram ali. E ele foi…

Agora veja. Se Deus prestasse atenção ao fundamentalismo, Ele estava obrigado a
abençoar  Moabe,  porque,  repare:  Balaão  construiu  sete  altares.  Exactamente  -  o
número sete, sete eras da igreja. Vê como é a aplicação espiritual?

Agora, lembre-se disso agora, a aplicação espiritual. Vou ver isso dentro de um
minuto num lugar difícil, veja, a aplicação espiritual. Sete altares, sete bezerros (animais
limpos) e sete carneiros, falando da vinda de Cristo, centenas de anos antes de Ele vir.

114 Mas eles criam… Em que é que eles criam? Eles criam em Deus Jeová. Em que mais
criam? Criam que um sacrifício limpo devia ser oferecido. Está certo. E eles afirmavam
que criam que o Messias viria, porque ofereceram um cordeiro, que é um carneiro. Está
certo?

Agora, ligue com um Baptista ao mesmo tempo. Descubra se eles não fazem a
mesma coisa. Exactamente. Bem, agora, qual é a diferença? Aqui está Israel na base da
montanha, a oferecer as mesmas ofertas que eles ofereceram aqui, a orar ao mesmo
Deus. Não consegue ver os Nicolaítas? Os híbridos? Vê? Não vê o verdadeiro espiritual?
Qual era a diferença entre eles? Um deles tinha sinais que o seguiram. O outro tinha a
forma; o outro tinha sinais que o seguiam.
115 Foi  a  mesma coisa  que  aconteceu  aqui.  O  Concílio  de  Nicéia,  os  Nicolaítas,  o
Cristianismo formal; e o Espírito Santo voltou e disse, “Vocês têm a doutrina de Balaão
no vosso meio,” veja. “E eu aborreço essas obras dos Nicolaítas, essas doutrinas que
eles têm, porque é a doutrina de Balaão, que ensinou a lançar tropeços aos filhos de
Israel.”

Como é que ele fez? Então, quando ele foi amaldiçoar o povo, Deus disse, “Eu vou
atar a tua língua. Só podes dizer aquilo que eu te disser. Não podes amaldiçoar aquilo
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que eu abençoei.”

Assim ele olhou para baixo ali. E veja este hipócrita. Oh, nós podíamos continuar
com isso, veja. Olhe para este Rei Balaque, o líder de tudo aquilo. Disse a este falso
profeta aqui, disse, “Vai lá e olha para trás deles.”

116 É  assim que  as  grandes  igrejas  gostam de  dizer  à  pequena  minoria  de  Deus.
“Sabem que mais? Eu conhecia um deles, rapaz. Sabe o que ele fez? Ele fez isto e ele
fez aquilo. Esses são os Pentecostais. Claro.”

Oh, mas se conhecesse a verdade acerca deles, no entanto os jornais e assim vão
permanecer calados. Mas deixe que um pequeno Pentecostal saia do caminho certo
alguma vez e veja como o país inteiro fala sobre isso. Claro. Sim, senhor.

Mas, agora repare. Ele disse, “Olha para a parte de trás, para a pior parte.”

Balaão disse, “Sim, eu vou olhar para trás, para essa parte má, o que eles fazem. É
isso que eu vou fazer. Vou olhar para o que eles fazem de mal, eles não prestam.”
Porque se ele fosse olhar para o pior, eles eram maus. Está certo. Eles tinham cometido
todos os pecados no calendário.

Mas o que ele não conseguiu ver, foi não conseguir ver essa rocha ferida, essa
serpente de bronze, essa alegria do rei no meio deles, a cura, os sinais, os prodígios e
aquela coluna de fogo sobre eles. Aquele profeta cego não conseguiu ver isso. Não,
senhor. Mas ele estava a mostrar a parte mais suja deles. “Bem eu conheço um que
fugiu com a mulher de outro homem. Eu conheço este… Ele roubou dinheiro.”

Está certo. Está certo. Eu admito. Mas eles têm a mesma coisa ali, mas não dizem
nada sobre isso, veja. Assim, apenas mostram a pior parte.

Mas Ele disse, Deus disse, “Diz apenas aquilo que eu digo.” E Balaão entrou no
espírito, caiu num transe e em vez de amaldiçoar a Israel, abençoou-os! Amém. Ali
estava ele.

117 Agora, se Deus tivesse recompensado… ou, se olhasse para o fundamental - estas
escolas e grandes seminários e universidades e doutoramentos e doutoramentos em
direito  e,  oh,  todo o  tipo de doutoramentos -  bem, o  que… se Ele  tivesse isso em
consideração, bem, então, Ele teria de os ter tido em consideração, veja. Mas Ele tinha
em consideração  e  já  tinha  abençoado  estas  pessoas  com uma bênção,  porque  o
Espírito, o Rei… Eles disseram que houve o alarido de um rei no acampamento. O quê?
O quê? O Rei dos santos! Gritos de alegria. De quê? Outro reino.

Eu vou provar-lhe que eles não eram denominacionais. Querem que eu faça isso?
Acho que anotei uma escritura aqui para isso. Sim, senhor. Deixe-me provar-lhe que
Israel não era… Vamos voltar a Números, para que veja que não eram. Agora, Moabe
era uma grande denominação. Vamos ver Números 23:9. Eu vou juntar o 8.

Como amaldiçoarei,  disse  Balaão,  o  que Deus não amaldiçoa? E  como
detestarei, quando o SENHOR não detesta?

Hum-hum. Agora ouça o que ele disse:

Porque do cume das penhas o vejo.

[Isso é Deus. Não é do fundo do vale, mas do cume das penhas. Oh! O Seu olho
está no pardal e eu sei que Ele olha por mim.]

…do cume das penhas o vejo.

[Amém. Não é de algum… atrás de algum vale, para que possa ver a parte de trás
deles. “Eu vi tudo,” disse Deus].

…do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo: eis que este
povo habitará só e entre as nações não será contado.

Está esclarecido? Eles  não eram uma denominação,  as  nações.  Oh,  eles  eram
viajantes, em tendas, em becos, na esquina de uma rua, a pequena missão. Atrasa-se
no pagamento da renda, expulsam-na imediatamente. Deus quer que eles vão para
outro lugar, veja, viajantes.

118 Na Jamaica, há pouco tempo, havia um bom doutor em divindade Pentecostal ali. E
eu disse, “Oh, como o Senhor abençoou a igreja Pentecostal primitiva. Eles não tinham
nada.” Eu disse, “Eles eram apenas viajantes.”
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Ele disse, “Irmão Branham.”

Eu disse, “Sim, irmão.” Amava-o, um bom irmão.

E ele disse, “Só lhe queria mostrar onde você está errado.”

Eu disse,  “Oh,  estou tão  contente  por  isso.  Eu  sempre quis  saber  onde estou
errado, porque Deus sabe que eu não quero estar errado.” Eu disse, “Bem, se eu estou
errado, então quero saber, irmão. Obrigado.”

Ele disse, “Você continua a elogiar essas pessoas Pentecostais.”

Eu disse, “Sim.”

Ele  disse,  “Eles  cometeram o  maior  erro  de  sempre  quando  venderam a  sua
propriedade.” Disse, “Quando a perseguição surgiu, eles não tinham uma casa para
onde ir. Eles não tinham um lugar para onde ir e eram viajantes.”

Eu disse, “É exactamente a vontade de Deus.”

Ele disse, “Porquê?”

Eu disse,  “Se eles  tivessem tido uma casa,  eles  voltariam para trás.  Mas eles
tinham de ir daqui para ali, espalhando as notícias por toda a parte, de que o Espírito
Santo tinha vindo. Não me diga que Deus comete um erro. Ele nunca comete um erro.
Ele  sabe como fazer.  Eles  venderam as suas propriedades e tornaram-se errantes,
espalhando as notícias por toda a parte.” E disse, “As notícias foram espalhadas por todo
o mundo conhecido de então por aqueles viajantes, que abandonaram tudo para ter o
Espírito Santo.”

As pessoas não pertenciam a uma denominação, veja.

119 Agora  lembre-se,  a  denominação  é  ao  que  Deus  está  a  chamar  “introduzir  a
doutrina de Balaão.”

Bem então, quando ele não conseguiu levá-los a esta denominação, sabe o que
Balaão fez? Agora, ouça com atenção agora. Nós estamos a chegar ao fim. Agora o que
Balaão fez foi fazer a mesma coisa que eles fizeram aqui no Concílio de Nicéia. É por isso
que Ele disse, “Tendes a doutrina de Balaão e aqueles Nicolaítas.” Agora, Nicolaítas
eram as pessoas que se afastaram e queriam fazer organizações e assim por diante, que
finalmente…

Quantos sabem que é verdade? Eu digo organizações. É exactamente a verdade de
Deus. E eles finalmente organizaram a maior organização no mundo. E o que fizeram?
Uma Católica… E o  que significa  a  palavra  “católico”?  Universal.  Uma organização,
mundial,  organizada.  Todas estas coisas devem chegar a uma só igreja.  Agora,  se
reparar… Oh, continue.

120 Veja. O que era Babilónia? Quem fundou a Babilónia? Ninrode. O que é que ele fez?
Ele fez uma grande torre e uma grande cidade; e fez com que todas as outras cidades
pagassem tributo a esta cidade - a organização. Essa é a fundação dela. Claro. Veio aqui
na era da igreja e organizou-se novamente e trouxe todas as nações com ela. E aqui
mesmo  dizia,  “A  prostituta  que  fez  todas  as  nações  beber  do  vinho  das  suas
fornicações,”  o  adultério  que  ela  estava  a  cometer,  afirmando  ser  uma  Cristã  e
espalhando uma coisa daquelas - catecismos, livros de oração e tudo o resto. E os
Protestantes surgiram, a mesma coisa, apenas seguiram as suas pegadas. Muito bem.

121 Vamos avançar só mais um pouco agora. Muito bem. Ele disse agora, que estas
eram doutrinas de Balaão. Agora, o que é que Balaão fez quando descobriu que não
podia amaldiçoar Israel? Ele disse a Balaque que seria então uma boa ideia, se ele
convidasse estas pessoas ao festival do deus. Eles tinham um grande festival ali. Eles
eram… onde eles iam tê-lo. E o festival chamava-se a festa de Baal P-e-o-r; Baal-Peor,
suponho eu - Peor, Baal-Peor. Era uma festa, para adoração.

E Balaão disse, “Agora, digo-lhe, Balaque. Vou dar-lhe uma boa ideia. Se apenas…
Deus não os vai amaldiçoar. Não há nada a fazer. Assim, digo-lhe o que vamos fazer.
Nós podemos livrar-nos deles, mas tem apenas de os convidar aqui, vai tirar tudo do
seu caminho.” Veja, exactamente, exactamente, o que Constantino fez, perfeitamente. É
por isso que é a “doutrina de Balaão.”

122 O que é que eles fizeram? Então o ensinamento de Balaque veio ao meio de Israel.



A Era Da Igreja De Pérgamo 26

E eles convidaram todos os Israelitas a esta grande festa, a grande festança que eles
tinham. Oh, uma grande festa, um baile, que eles lá tinham. E quando lá chegaram, ora,
este povo Israelita começou a ver estas belas mulheres Moabitas, vestidas de forma
atraente. Sim. Não eram como as mulheres comuns ali. Oh, pareciam tão bonitas! Bem,
como eram bem feitas e, oh, como se conseguiam mostrar! E eles foram atrás delas e
começaram a cometer adultério.

E  Balaão  sabia,  que  se  Deus  não  os  amaldiçoaria,  ele  levaria  este  lado
denominacional e provocaria Deus à ira para os matar de qualquer forma. Que Deus os
mate Ele mesmo, se conseguir levá-los a sair da verdade.

123 E assim que você se afasta e se junta a uma igreja em vez de receber o baptismo
do Espírito Santo, você está morto! (Não é para vocês aqui. Vou deixar que isso penetre
um pouco.) Morto! “Tens um nome,” disse a Lutero aqui, na era de Sardes. A palavra
“Sardes” significa “morto.” “Tens um nome de que vives, mas estás morto.” Foi isso que
Deus disse, vê?

E quando eles cometeram fornicações espirituais ali, a igreja casou-se com uma
denominação em vez de se casar com o Espírito Santo, e morreram. Aí está. Foi o que a
Bíblia disse. Foi o que Deus disse, falando às igrejas.

Agora eu quero ler-vos uma coisa aqui que eu…

124 E Deus, o que é que Ele fez? E agora, quando eles cometeram esta coisa má e
estavam em adultério, Deus matou quarenta e dois mil de uma só vez. Quarenta e dois
mil por cometerem adultério.

E o que é falado aqui na igreja? O adultério espiritual, em que você professa ser um
Cristão e continua a viver como o mundo. Oh irmão, receba o Espírito Santo.

Afaste-se  destes  velhos  credos  e  assim.  Estão  mortos  (recitar  o  Credo  dos
Apóstolos, ou algum tipo de credo e dizer algumas orações escritas num livro de oração,
ou algo assim). Jesus nunca disse ao Seu povo para dizer uma oração. Ele disse, “Orai.
Orai.” Muito bem.

125 Agora, a festa de Constantino - tal como Balaão. Agora veja. Como a festa pagã de
Balaão, Constantino teve uma festa pagã. Muito bem. Pérgamo foi convidado. E repare
agora. (Eu tenho uma coisa aqui escrita. Vou ter de deixar agora. Muito bem. Muito
bem. Eu estava a tentar ver esta nota aqui sobre algo que eu apontei.) Pérgamo foi
convidado. Muito bem. Eles foram convidados para uma festa, depois do Concílio de
Nicéia.

Eles foram convidados para a festa do solstício de Inverno que significa o sol, a
adoração do sol, que era um deus pagão - que calhava a 21 de Dezembro, no dia mais
curto do ano. E os anos… o mesmo tempo não muda até 25 de Dezembro. Todos os
pagãos o celebram, o aniversário do deus-sol.

O aniversário do deus-sol era o dia mais curto do ano, 21 de Dezembro. E todos os
que já leram a história das igrejas sabem que os pagãos adoravam nesse dia. Era uma
celebração.

Bem, os Romanos tinham… eles tinham grandes jogos, o circo Romano. Quantos já
viram aqui, seja o que for, aqui há pouco tempo o que eles tiveram? “Ben Hur,” vê?
Agora,  o  circo  Romano,  era  o  que  os  Romanos  tinham  nesse  dia  do  sol,  em
comemoração do aniversário do deus-sol, vê?

126 E agora…

E eles fizeram uma grande festa ali e convidaram os Nicolaítas. Oh! Não é perfeito?
“O ensinamento de Balaão que tendes,” veja, a dizer a Pérgamo o que eles tinham. As
grandes corridas. Aí eles pensaram que… estes Nicolaítas pensaram, “Bem, agora, está
bem. Esta grande festa é celebrada anualmente?”

“Sim.”

Então com o convite do assim chamado arcebispo, ou seja o que for que ele era, e
tudo o resto, eles fizeram disso uma coisa continuada - para trazer fornicações, para
trazer adultério, para formar a igreja Católica que é… toda a denominação Protestante é
membro disso, da organização. Deus não tem nenhuma organização e ele odeia o nome
disso. A Bíblia disse isso. E quando eles fizeram aquilo, o que aconteceu?
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Eles  disseram agora… Eles  tinham de ter  uma aplicação espiritual.  Assim eles
mudaram o aniversário do Senhor Jesus, do F-i-l-h-o de Deus de Abril - já que todos os
bons estudiosos sabem e qualquer pessoa com revelações espirituais, que Ele nasceu no
tempo da natureza, como quando os cordeiros e tudo o resto nasce, em Abril - até 25 de
Dezembro e continuam a adorar o Natal. Agora é o Pai Natal e o que… Oh, misericórdia,
veja, continuam a ser mais festividades pagãs acrescentadas a isso. É tudo. Aí está.
Convidado,  Balaão.  “Tens a  doutrina de Balaão no meio  de ti.”  Aí  está.  Oh,  Deus!
Revela, Pai, veja. O aniversário de Abril para…

127 Agora, o historiador diz que todas as provas… que Jesus nasceu no mês de Abril,
quando toda a vida nasce. Mas eles mudaram para o dia 25 de Dezembro, cinco dias
depois (veja), depois do deus pagão, para que pudessem juntar as suas cerimónias - o
paganismo e o Cristianismo. E o Catolicismo não passa no mundo de um conjunto de
superstições pagãs e dos rejeitados do Cristianismo todos juntos. Está certo. É verdade.
E  os  Protestantes  que  se  unem a  isso  são  exactamente  a  filha  da  mãe prostituta.
Exactamente.

Agora, Deus nos ajude a sermos verdadeiros protestantes contra qualquer coisa
que não seja santo, veja. Oh!

128 E para termos a aplicação espiritual com isso, sabe o que o bispo disse? O bispo
disse, “Nós temos o direito de fazer isto, porque ele é o «Sol da justiça.»” Hum!

Oh, eles entram num beco sem saída, como fizeram com o Pai, Filho, Espírito Santo
em Mateus 28:19. O mesmo género. Exacto. Claro, eles entraram num beco sem saída.
Eles têm de ter algum tipo de aplicação espiritual, veja. Mas não… A Bíblia disse, “Pela
boca de duas ou três testemunhas seja toda a palavra confirmada.” Deus disse isso. Ele
diz três vezes. Se Deus tomar… Para verificar outra coisa, Ele tomou Pedro, Tiago e
João. Tudo o que Ele fez, Ele tinha duas ou três testemunhas para provar tudo o que Ele
fez, por toda a Escritura. Está certo.

Mas veja, essas coisas têm de vir ali, para que eles possam pegar para ser isso.
Deus sabia isso antes da fundação do mundo. Ali  eles encontraram-na, a aplicação
espiritual. “Por Ele ser o F-i-l-h-o de Deus, nós vamos pegar no aniversário do deus
pagão s-o-l [em inglês, a palavra filho (”son“) e a palavra sol (”sun“) pronunciam-se da
mesma forma - Trad.] e fizeram disso o aniversário do F-i-l-h-o porque Ele é um Sol da
justiça.” Hum. Sabia - os Protestantes ainda caem nessa, algo assim? Claro que sim.
Retiram isso da Escritura para outro lugar qualquer.

Oh, bem! Vamos só parar por um minuto. Muito bem.

129 Aqui está uma pequena coisa a que eu gostava de chegar. Vamos ver o final deste
versículo aqui rapidamente. Podemos? Bem, eu vou apressar-me, muito rapidamente
agora e vamos só ver as partes mais importantes. Muito bem. Onde é que nós estamos
agora?

Mas umas poucas coisas tenho contra ti… Balaão…

[Está certo. Tenho isso.]

Assim tens também… a doutrina dos nicolaítas…

Arrepende-te… pois… virei… não em breve e… contra eles batalharei com a
espada da minha boca.

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas;

Bem! Aqui quando Constantino fez isto, foi… Quando eles prepararam este grande
festival… eu só… eu comecei  a  afastar-me disso.  Eu vou esperar  antes de ler  isso,
porque o Espírito Santo continua a afastar-se. Foi por isso que eu fiz aquilo que fiz
naquela altura. Disse, “Não retenhas isso.” Aqui está. Muito bem. A razão…

130 Quando eles prepararam esta grande coisa, quero dizer-lhe o que aconteceu, para
que entenda. Esse foi o nascimento dos pós-milénios porque a igreja enriqueceu. Ficou
completamente rica. E foi o quê? Poderosa! Estava acima do estado. O estado e a igreja
juntos.

Agora, Deus com um reino? E não foi Jesus que disse que eles…? Cada uma destas
nações era sua, disse isso a Jesus… Mostrou-Lhe os reinos do mundo, disse, “São todos
meus. Eu faço com eles aquilo que eu quero.” E então une Deus e o diabo? Oh, não se
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pode fazer isso! Claro que não. É por isso que o estado é organizado; Deus não - estas
organizações. Claro que não. Não se pode fazer isso.

131 Mas eles tinham isso naquela altura, tinham a igreja deles chamada Cristianismo.
Eles tinham-se unido com a nação, com todo o imperador de Roma, tudo. O grande
bispo ali acima de tudo aquilo, que era… Passado um pouco eles deram-lhe o nome de
papa. Mas ele era um bispo naquela altura e Bonifácio III foi aquele que se tornou no
primeiro papa.

Depois  vemos  que  ele  estava  aqui  sentado  como… como um verdadeiro  papa
sobre… um deus que eles tinham em forma humana. Eles tinham um grande altar. Eles
tinham belas  riquezas.  Eles  tinham altares  de  mármore  imponentes,  poderosos  e
incrustados com pedras preciosas e assim por diante, por todo o lado. E eles tinham
grandes igrejas. Eles controlavam o estado.

E sabe que mais? Surgiu um boato de que aquilo  era o milénio;  que todas as
promessas para aqueles pobres Judeus, que Deus os tinha abandonado (que Ele disse
que nunca faria); e tentaram trazer o milénio antes da vinda do Senhor Jesus. Quando
Jesus vem é quando o milénio se estabelece.

132 Esse é o nascimento do pós-milénio. E é por isso que os Católicos não ensinam a
vinda de Jesus para este dia. “Está tudo na igreja. Isto é o milénio. A igreja possui tudo.
É isto.” Veja, pós-milénio (Oh, bem!), sem o regresso de Jesus Cristo. Isto durou até ao
assassinato de Constantino que surgiu entre 312 e… 312 d.C. e 606. Depois Bonifácio
III, foi feito bispo universal, ou papa, sobre toda a igreja universal.

133 Eu creio que vamos terminar neste versículo e depois vou terminar. Glória a Deus,
veja. Agora, eu parei por um minuto. Versículo dezassete:

Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer
darei  a comer… o maná escondido, e dar-lhe-ei  uma pedra branca, e na
pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o
recebe.

Preferem esperar até amanhã à noite ou ter  agora? [A congregação responde,
“Agora.”] Muito bem.

134 Pai celestial,  eu oro para que Tu permitas que as pessoas entendam agora, no
nome do Senhor Jesus, para que possam entender em toda a parte e onde as fitas
forem, para que possam saber que eu digo isto porque é a interpretação divina. Tu ma
tens dado. Amém.

135 “…ao que vencer…” A primeira coisa que eu quero que se lembre é que cada uma
destas mensagens está dirigida não à igreja, mas ao anjo da igreja. Olhe aqui, para a
primeira, a igreja de Éfe… “À igreja… Ao anjo da igreja de Éfeso…” Está certo? Muito
bem, a era da igreja seguinte, no versículo 8: “…ao anjo da igreja de Esmirna…” Muito
bem. E no versículo 12: “…ao anjo da igreja de Pérgamo…” Está certo?

A mensagem está dirigida ao líder da igreja. Que Deus ajude esse homem que se
afaste dessa mensagem. Mas foi dada a um anjo. E o anjo estava na Sua mão debaixo
do Seu próprio controlo, dando-lhe grande poder de Si mesmo, da Sua destra.

Eles estão na Sua destra. Isto é, estão no poder supremo enquanto estão aqui na
terra, porque eles são as Suas luzes, dando luz àquela era da igreja, veja. “Ao anjo da
igreja,” dirigido à estrela da era de que ele estava responsável.  O anjo da igreja é
responsável se não pregar a Palavra. Está certo. E esse anjo vai ter de responder no
juízo.

136 Quantos se lembram da visão aqui há pouco tempo sobre… Veja aqui. Quando eu
estava deitado na cama e o Espírito Santo veio e eu olhei para trás, a minha esposa
estava ali. E eu estava deitado ali e subi à presença ali; e vi todas aquelas pessoas. E
vocês lembram-se de eu contar isso? Todos se lembram, vejam. E eu disse, “Bem, eles
são…?”

Ele disse, “Eles são teus.”

E eu disse, “São todos Branhams?”

Ele disse, “Não.” (Havia milhões deles.) Ele disse, “São os teus convertidos.”

E eu disse, “Convertidos?”
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“…aquela mulher, de que tanto te admiravas ali - jovem e bela.” Disse, “Ela já tinha
mais de noventa anos quando a guiaste a Cristo.”

E eu disse, “Oh,” eu disse, “então eu estava com medo disto?”

E ele disse, “Nós estamos aqui à espera da vinda do Senhor.”

137 Eu disse, “Eu quero vê-Lo.”

Disse, “Não O podes ver agora.” Mas disse, “Em breve Ele virá. Nós estamos à
espera Dele. Mas quando Ele vier, Ele virá a ti primeiro e tu serás julgado de acordo com
o evangelho que pregaste. E nós vamos ser teus súbditos.”

“Bem,” disse eu, “quer dizer que eu sou responsável por todos estes?”

“Todos nós.”

Eu disse, “Bem, todos vão…?”

Ele disse, “Tu nasceste um líder.”

E eu disse, “Bem, vão todos ser responsáveis?”

Ele disse, “Todos os líderes.”

Eu disse, “Então e S. Paulo?”

Disse, “Ele vai ser responsável pela sua era.”

“Bem,” disse eu, “eu preguei o mesmo evangelho que ele pregou.”

E  milhões  de  vozes  falaram  e  disseram,  “Nós  descansamos  nisso.”  Aí  está,
descansar.

Assim o anjo de Deus, o mensageiro à igreja, é responsável se prega ou não a
Palavra. Muito bem.

138 “Maná Escondido.” Vamos dar a melhor interpretação que conseguimos. O que
tipifica o maná? O maná escondido era um maná que era guardado no lugar… ou um
pão da proposição, na Bíblia, que era apenas para o sacerdote. Quantos sabem isso,
vêem?

Agora, não era para… Eles tinham um pão para a congregação, mas havia um pão
especial para o sacerdote. Está certo? Este é um pão especial. Um pão especial - maná
escondido. O que é isto?

Quem é o nosso maná? Cristo. Muito bem. S. João, no capítulo 6, do versículo 48
ao 50, se estiverem a anotar. Jesus disse que Ele era o pão da vida que vem de Deus do
céu, o maná.

139 Bem, qual é o maná escondido? O maná que não é dado a toda a congregação.

A revelação é derramada sobre o anjo da igreja, a revelação da Palavra, veja. A
revelação da Palavra é dada ao anjo dessa era, porque está escondida de todos e é
revelada (o maná escondido) ao… é dirigida ao anjo da igreja, veja. Entende? É uma
revelação um pouco maior daquilo que Cristo é, talvez um chamado um pouco mais alto.

140 Pergunto-me se Lutero reconheceu isso? Pergunto-me se Wesley reconheceu isso
no seu dia? Oh! Pergunto-me se S. Martin reconheceu isso? Ireneu? Agora, você sabe, a
igreja nem sequer canonizou aqueles homens. Eles não eram santos para eles, mas
eram aqueles que tinham os sinais a segui-los. Eles tomaram para si os seus próprios
bispos e assim por diante, para os canonizar.

Ora, aqui há pouco tempo atrás uma mulher foi ver se encontrava a “Vida de S.
Martin”  numa  livraria  Inglesa.  E  quando  ela  disse  “S.  Martin…”  E  a  pessoa  viu  a
prateleira, disse, “Ele não é muito conhecido na história. Ele não foi canonizado,” veja,
ainda hoje. Mas Deus tem o seu nome.

141 Deus sabe quem ele é, veja. É essa a diferença.

Uma pessoa quer o seu nome nalguma coisa importante; mas o povo de Deus quer
evitar esse tipo de coisas. Eles não querem coisas importantes e coisas grandes. Eles
querem ser humildes - a humildade. O caminho para cima é descer. “Aquele que se
humilhar será exaltado; aquele que se exalta será abatido.” Humilhou-se. Não tente ser
uma grande coisa. Tente ser uma coisa pequena, mas seja aquilo que você é, veja. Seja
pequeno aos olhos de Deus; seja pequeno aos seus próprios olhos. Estão todos acima de
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si. “Aquele que for o maior no meio de vós seja servo de todos.”

Quem podia ser  maior  do que Jesus Cristo,  que Se cingiu,  e lavou os pés aos
discípulos? Tornou-se um servo que lavava os pés. O Deus do céu, o criador dos céus e
da terra, a lavar pés sujos de pescadores - com estrume e assim, e pó dos caminhos,
onde as suas vestes tinham passado - e lavava aquilo. Ele era um servo que lavava os
pés.

E depois, nós achamos que somos alguém. Nós temos de ser o Doutor, Doutorado,
Assim e assim. Oh, bem! Isso não é Cristo. Isso não demonstra o amor… o bondoso
Jesus Cristo. Ele tornou-se servo de todos. Está certo. Deu-nos um exemplo, para que
nós façamos uns aos outros como Ele nos fez a nós. Oh, esse é o meu Senhor.

O que é que O faz grande? Porque Ele Se fez pequeno, veja. É isso que O fez tão
grande.

142 Eu já tive o privilégio de conhecer alguns homens importantes na minha vida, e eu
já tive o privilégio de conhecer homens que achavam que eram importantes. Um homem
realmente importante tenta fazer com que você se ache importante, e que ele não
pareça nada, veja; conheci reis e assim por diante e homens que realmente são homens
importantes.

Já conheci verdadeiros Cristãos fiéis, com as roupas remendadas e coisas assim. E
alguns deles vêm ao púlpito muito bem vestidos e depois… Vê? Oh, bem! Bem, até
agora… Muito bem.

143 O maná Escondido, algo especial. O que é especial? Não é algo para… As bênçãos
do Espírito Santo? Oh, não. Isso é para toda a congregação. Mas o maná escondido era
uma  revelação  especial,  porque  ele  tinha  de  ensinar  os  outros,  veja.  Era  um
conhecimento um pouco mais profundo da Escritura, que ele conseguia ensinar aos
outros. Tem de ser assim. Está certo?

Você nunca vai viver acima do seu pastor. Lembre-se disso, veja; e assim, porque
ele é o pastor que o alimenta. Se ele é um pastor, ele tem de saber onde está o maná
para alimentar a ovelha. Está certo? Agora, um pouco especial!

E veja isto só um minuto - a revelação, o maná escondido.

144 Agora. Pedra branca, ele terá uma pedra branca, este anjo - uma pedra branca.
Isso é uma rocha, não é? E isso é certo - pureza.

Ele encontrou-se com um homem uma vez e o seu nome era Simão, e Ele mudou-
lhe o nome para “rocha,” Pedro. Porquê? Ele tinha as chaves. Está certo? Ele mudou-lhe
o nome e fez dele uma rocha. Está certo? Pedro tinha as chaves porque… Ele era aquele
que tinha as chaves do reino.

Um novo nome, um novo nome escrito nesta rocha que ninguém conhece a não ser
ele mesmo. Ele sabe quem ele é, mas não pode dizer aos outros, vê? Ninguém conhece
a não ser ele, veja. Pedro sabia que tinha as chaves, mas você não o ouve a gabar-se
disso. Estes homens que se gabam daquilo que são, normalmente não são nada.

“…uma pedra branca e nela um novo nome.” Não é o seu próprio nome, mas é
outro que só ele sabe. Aquele que tem a pedra,  o nome, veja.  Maná especial  para
alimentar a igreja, lembre-se.

145 Lembre-se de quando isto aconteceu com esta igreja. Foi a mesma era, o mesmo
tempo, em que isto foi revelado que os Nicolaítas tinham estabelecido uma liderança
sobre a igreja deles, um papa; e deram-lhe um altar em pedra branca por baixo dele -
um altar de mármore (Está certo?); e decorado com colunas e coisas assim que eram
preciosas para ele.  Mas este anjo do Senhor sabia quem ele era, um filho de Deus
através da revelação de Jesus Cristo.

E  quando  os  Nicolaítas  estabeleceram o  seu  líder  e  colocaram uma pedra  de
mármore aos seus pés, veja, Deus estabeleceu o Seu líder cheio do Espírito Santo para
o Seu grupo cheio do Espírito - o Seu anjo - e colocou sobre ele um selo de um nome.
Mas ele não o deve revelar. Ele deve guardá-lo para si, veja. Ninguém sabe a não ser
ele.  Maná escondido,  uma pedra,  um novo nome que ninguém sabe a  não ser  ele
mesmo, e foi dirigido ao anjo da igreja.

Pergunto-me se Lutero sabia? Pergunto-me se Wesley sabia? Pergunto-me se os
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outros grandes anjos sabiam?

146 E pergunto-me hoje se na… Vindo ao mundo em breve, o grande anjo de luz que
virá a nós, que nos vai tirar para fora - um grande Espírito Santo, vindo em poder, e vai
levar-nos ao Senhor Jesus Cristo. Você provavelmente não o vai conhecer, mas ele vai
estar aqui um destes dias. Ele vai fazer… Deus vai dá-lo a conhecer. Ele não vai ter de
se fazer conhecido; Deus vai dá-lo a conhecer. Deus vai provar aqueles que são Seus.
Foi o que Ele disse, quando Jesus estava aqui e eles não O conheceram, veja, Ele disse,
“Se eu não faço as obras do meu Pai, então não me creiais: mas se eu faço as obras do
meu Pai, se não podeis crer em mim, então crede nas obras.” Está certo?

147 Oh, Ele não é maravilhoso? O livro da Revelação…

Agora, vê onde estão as igrejas? Vê como estão fora do lugar? Vê como a igreja foi
para  aqui?  Agora  esta  é  a  era  a  que  vamos  chegar  amanhã  à  noite,  se  o  Senhor
permitir. Agora, peço desculpa por vos manter aqui por tanto tempo, mas espero que
tenham aprendido alguma coisa. E estão a tomar notas para que quando… eu tenho
muito mais aqui, cerca de três ou quatro páginas, mas não tenho tempo para ver isso,
porque está a ficar tarde. E faltam perto de dezassete minutos, agora, para… Mas vamos
colocar no livro de qualquer forma e… para que tenhamos.

148 Agora, quantos O amam de todo o vosso coração? Quantos crêem Nele de todo o
vosso coração? Agora,  acham que eu ia  ficar  aqui,  só  porque nós não somos uma
organização, já que nós não somos uma organização e eu diria essas coisas? Entendem
agora, irmãos, porque é que em toda a minha vida eu tenho lutado contra essa coisa,
vêem? Foi o Espírito Santo. Eu não me conseguia entender a mim mesmo. Eu não sabia
até há alguns dias atrás, vejam. Eu não sabia o que me levava a fazer isso. Eu não sabia
por que é que sempre falava contra as mulheres que viviam de forma errada, e assim.
Eu não sabia. Agora sei, vejam.

149 Agora, o Senhor sabe que estas coisas estão erradas. Aqui estão na história e a
Bíblia disse… Agora veja aqui,  a Bíblia disse antecipadamente que estas coisas iam
acontecer. Agora, nós sabemos isso, não sabemos? Então nós vemos a história daquela
era e veja que isso aconteceu exactamente da forma que a Bíblia disse. Está certo?

Bem então, quando nós chegarmos à nossa era da igreja… E o que está predito
para a nossa era da igreja, vai acontecer exactamente da forma que Deus disse que ia
acontecer. Crêem nisso? Oh! Não querem…

Oh, eu quero vê-Lo, ver a Sua face,
Lá cantar sempre acerca da Sua graça salvadora;
Nas ruas da glória vou erguer a minha voz;
As preocupações passaram todas, estou em casa finalmente, para

rejubilar sempre.
Oh, eu quero vê-Lo, ver…

(Quantos querem?)
Lá cantar sempre acerca da Sua graça salvadora;
Nas ruas da glória vou erguer a minha voz;
As preocupações passaram todas, estou em casa finalmente, para

rejubilar sempre.

150 Agora,  enquanto  se  cumprimentam,  à  frente,  atrás  e  dos  lados,  todos  os
Metodistas, Baptistas, Presbiterianos, seja o que for:

Enquanto viajo por esta terra, cantando enquanto vou,
Oh, apontando almas para o Cal… (não é para a igreja; o Calvário)
…para a fonte de sangue,
Muitas setas ferem a minha alma de fora, de dentro;
Mas o meu Senhor guia-me, com Ele devo ficar.

Vamos ficar de pé agora:

Oh, eu quero vê-Lo, ver a Sua face,
Lá cantar sempre… (Vamos levantar as nossas mãos) graça

salvadora;
Nas ruas da glória vou erguer a minha voz;
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As preocupações passaram todas, estou em casa finalmente, para
rejubilar sempre.

151 Oh, como eu O amo! Como eu O amo! Maravilhoso, maravilhoso!

Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim,
O Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte é Ele;
Oh, salva-me, guarda-me de todo o pecado e toda a vergonha,
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu Nome.

Antes estava perdido, agora fui encontrado, livre da condenação,
Jesus dá liberdade e completa salvação;
Salva-me e guarda-me de todo o pecado e toda a vergonha,
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu…

Todos, bem alto:

Maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim,
O Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte é Ele;
Oh, salva-me, guarda-me de todo o pecado e toda a vergonha,
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu Nome.

Oh, como é maravilhoso!

Oh, maravilhoso, maravilhoso, Jesus é para mim,
Ele é o Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte é Ele;
Salva-me, guarda-me de todo o pecado e toda a vergonha,
Maravilhoso é o meu Redentor, glória ao Seu Nome.

152 Vamos dizer juntos, “Glória ao Seu nome.” Glória ao Seu nome, o meu Redentor.
Lembre-se, amanhã à noite, às sete horas. Até lá, até voltar faça isto:

Leva tu contigo o nome de Jesus,
Filho de tristeza e de dor;
Este nome dá alegria e conforto,
Oh, leve-o para onde for.

Precioso Nome (precioso Nome!), Ó quão doce! (Ó quão doce!)
Esperança da terra e alegria do Céu;
Precioso Nome, (precioso Nome), Ó quão doce!
Esperança da terra e alegria do Céu.

Enquanto inclinamos as nossas cabeças agora em oração para a última canção, ou
para a última estrofe:

Prostrando ao nome de Jesus,
Caindo prostrados aos Seus pés,

(Senhor Deus, cura estes, Senhor)…
…O coroaremos,
Quando a nossa jornada estiver completa…
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