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1 …irmão foi e fez-me uma grande tarte de cereja. Digo-vos, vale a pena ser duro.
Então e esta, Irmão Neville? Ali está ele, veja. Parece que a tarte de cereja é favorita. É
muito boa. Como eu disse sobre… Quando você come tarte de cereja, agora, por vezes
encontra uma semente. Agora, eu não deito a tarte ao lixo. Eu só deito a semente ao
lixo e continuo a comer a tarte de cereja. É assim que eu quero que vocês façam com
estas  mensagens.  Quando  encontrarem,  continuem comigo.  Quando  encontrarem
alguma coisa, que não conseguirem digerir correctamente, ora, bem, não deite tudo
fora. Deite apenas essa parte, a semente, e continue a comer a tarte.

Quando você… gostam de frango, frango frito? Quase todos gostam. Bem, então,
quando comem frango, e chegam ao osso, vocês não deitam o frango ao lixo; deitam
apenas o osso. Não está certo, Pat? Só deitam fora o osso, continuam a comer o frango.

Bem, nós estamos felizes porque podemos comer comida que não tem ossos nem
sementes.  As bolachas caíam do céu, chamadas maná, cobertas de doçura do céu.
Sabe, eu creio que foi David que disse uma vez, “Sabe como mel na rocha.” Creio que o
poeta disse que era mel na rocha. “Oh, meu irmão, já provou…?” Veja, sabe como mel
na rocha. “Mel na rocha, meu irmão.” É assim.

2 Agora,  você  sabe,  eu perguntei-me uma vez  o  que isso  queria  dizer,  “mel  na
rocha,” e eu pensei, “Bem, talvez encontraram uma vez uma colmeia numa rocha.” Mas
acabei por pesquisar, recebi uma pequena inspiração sobre isso - não foi na altura em
que eu estava à procura disso, mas foi mais tarde. Eu descobri que cada um daqueles
pastores que tinham ovelhas… há algo acerca disso, você sabe…

Os nossos corpos são feitos do pó da terra. Todo o ser vivo vem da terra. E houve…
estes pastores acreditavam que o calcário ajudava as ovelhas, quando havia alguma
coisa errada com elas, você sabe, doença, ou algo assim. Eles queriam que ela lambesse
uma rocha. Já viram uma ovelha a fazer isso - a lamber na rocha. E para fazer com que
a ovelha lambesse a rocha, eles colocavam algum mel na rocha. Depois a ovelha lambia
o mel e depois a rocha também, veja, quando estava a lamber o mel.
3 Bem, nós temos aqui um saco cheio de mel. Vamos colocá-lo na rocha. Não vai ser
em nenhuma igreja; na rocha, Cristo Jesus. E vocês, ovelhas, vão lamber agora, e vão
ter a certeza que vão ficar melhores imediatamente. Todos os problemas do pecado vão
desaparecer, quando lamber a rocha. É tudo o que você tem de fazer. Algo numa rocha
que tem cura nela - cura.

Antigamente, antes de terem as vacinas para a raiva, eles costumavam ter aquilo
que eles chamavam de pedra da loucura. Quando uma pessoa era mordida por um cão
raivoso, ora, eles colocavam-na sobre esta pedra da loucura. E agora, se a pedra da
loucura… Se ela ficasse colada à pedra da loucura, ficava curada. Se não ficasse lá
colada, então o paciente estava num estado demasiado avançado. Morria.

Hoje é assim. A pior mordida que eu conheço não é de um cão raivoso mas do
diabo. E nós temos uma pedra para isso: a Rocha das Eras. Fique lá. Enquanto lá ficar,
vai ficar bem. E nunca se solte nem volte atrás. Continue lá. Cole-se a isso e vai ficar
tudo bem.

4 Agora antes de nós entrarmos na nossa lição da noite… E nós queremos ficar de pé
só por um momento, se pudermos, para uma palavra de oração. Você não é a irmã de
Robert Daugherty, ou é? Ela telefonou-me ontem, creio que foi, e estávamos a falar
porque ela queria oração e eu não sabia… Você pareceu-me ser ela. Não sabia se você
era ela ou não. Eu vi-a aqui ontem à noite.

5 Agora  quantos  querem ser  lembrados  perante  Deus,  ou  querem que  Deus  se
lembre de vocês, melhor dizendo, apenas…?

Nosso Pai celestial, como o nosso líder de louvor em Chicago costumava cantar,
“Lembra-te de mim quando as lágrimas estão a correr.” Senhor, lembra-te de mim
agora. Na hora da morte e ao longo da vida, nós queremos que te lembres de nós,
Senhor. Lembra-te de nós como pecadores que somos; mas nós queremos que Tu te
lembres de nós como Cristãos confessados, que aceitamos Jesus Cristo, Teu Filho e



A Era Da Igreja De Filadélfia 2

nosso Salvador para a nossa… para ser  a  nossa propiciação pelos nossos pecados;
porque sabemos que essa é a única hipótese que temos - o único caminho, a única
forma  de  salvação.  Não  é  através  de  nenhuma  igreja,  nem  através  de  outros
mecanismos, nem de nenhuma organização; mas através de Jesus Cristo e Ele apenas.

Assim abordamos o Seu nome esta noite, pedindo que Tu nos abençoes enquanto
nos reunimos para estudar a Tua Palavra e para saber o que Tu tens para nós esta
noite; para que possamos edificar os nossos corpos espirituais para uma igreja viva -
uma igreja onde Tu podes viver e andar e sentir-te confortável, andando no meio do Teu
povo - dizendo-nos o que fazer e saber o que nós temos de fazer imediatamente.

E nós amamos-Te, Pai. Mas nós sabemos que ainda não estamos em condições,
para  que  Tu  nos  possas  falar  como  quiseres.  Por  isso  nós  oramos  para  que  Tu
circuncides - isto é, que cortes - toda a loucura, toda a carne em nós que está a mais
esta noite, para que nos possamos dedicar completamente a Ti, para que Tu nos possas
usar em qualquer altura.

E nós oramos para que esse tempo seja esta noite, Pai, para que Tu nos uses para
trazer estas pepitas da Bíblia e poli-las e permitir que as pessoas vejam o reflexo de
Cristo nesta grande era da igreja. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém.

6 Agora, nós tivemos as eras da igreja agora, todas, até que a era da igreja de hoje à
noite é a sexta era da igreja - amanhã à noite vamos terminar as eras da igreja, falando
todos os dias à noite de Segunda-feira até Domingo. E esta noite a era da igreja chama-
se a Era da Igreja de Filadélfia. E a estrela, ou o mensageiro, o anjo mensageiro a essa
era da igreja nós cremos solenemente, de todo o nosso coração, que foi John Wesley.

A era da igreja começou em 1750, quando a era da igreja Luterana acabou e durou
até algures em 1900, por volta de 1906 d.C., a era da igreja de Wesley - e depois
passou daí para Laodicéia.

E agora a era é a era… a era da igreja do amor fraternal, a grande era missionária
e a  era  da porta  aberta.  E  a  recompensa era uma coluna,  “farei  uma coluna,”  e  a
revelação dos três nomes: o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e o novo nome
de Deus, é a revelação que foi dada a esta igreja, nesta era. E agora a igreja… Esta era
começa em Apocalipse 3:7, até ao versículo 13 e o versículo 13 inclusive: Apocalipse 3:7
a 13.
7 Agora, nós estivemos a rever isto um pouco à noite, voltando atrás. E a era da
igreja, a primeira, foi a era da igreja de Éfeso. Alguém consegue dizer quem foi o anjo,
ou a luz? O ministro dessa era da igreja? Paulo, a era da igreja de Éfeso, de 55 até 170
d.C. A razão por que eu peguei em 55 foi quando ele iniciou a sua jornada missionária e
foi nessa altura que ele estabeleceu a igreja de Éfeso e as várias igrejas por ali.

Muito bem, a segunda era da igreja foi Esmirna. Alguém consegue lembrar qual foi
o anjo dessa era da igreja, alguém da audiência? Ireneu, está certo. Muito bem. Foi de
170 a 312. A terceira era da igreja foi a era da igreja de Pérgamo. Alguém consegue
lembrar, na audiência, quem foi o santo dessa era da igreja? S. Martin, está certo, de
312 a 606.

E depois a era da igreja seguinte foi Tiatira. Alguém consegue lembrar qual foi o
santo e o anjo mensageiro dessa era? Columba, está certo. E isso vai de 606 a 515
[1520]. A seguinte foi a era da igreja de Sardes, que foi ontem à noite. E alguém… Claro
que sabem qual foi o anjo a essa era da igreja. Lembram-se? Martinho Lutero. E depois
a sua era foi de 1520 a 1750.

E  esta  noite  estamos  na  era  da  igreja  de  Filadélfia  que  é  John  Wesley,  o
mensageiro daquele dia, de 1750 a 1906 d.C. E é a era do amor fraternal.

Agora, nós vemos que cada uma destas igrejas, destas eras da igreja, exprimiram
a característica dessa igreja. Disse aquilo que a igreja era e as personagens da igreja -
as características, melhor dizendo, da igreja.

8 Agora, ontem à noite foi Martinho Lutero.

Nestas eu estou… a razão por que eu estou a ver isto e os rapazes estão a colocar
na fita… eu estou a estudar  o  dia  inteiro.  E  você diz,  “O dia  inteiro,  apenas nessa
pequena história que você dá aqui?” Não. Os pontos históricos vão aparecer no livro,
veja.  Isto  aqui…  a  razão  para  chegar  aqui,  é  para  ter  estas  coisas  trazidas  pela
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inspiração perante vocês, onde nós nos reunimos, para receber a parte da inspiração
disso.

A  história,  eu  posso  lê-la  num  livro.  Mas  é  aqui  que  eu  estou  à  procura  da
inspiração. Depois nós podemos ir buscar isso à fita. Depois nós temos o… nós temos…
No livro, então, nós vamos ter tanto a informação histórica sobre isso e também a
inspiração que o Espírito Santo nos tem dado enquanto estamos juntos aqui, nestes
lugares celestiais em Cristo Jesus. E eu creio que tem de fazer um comentário incrível
sobre estas eras da igreja. E que o Senhor conceda as Suas bênçãos a isso.
9 Agora, o… ontem à noite, a era da igreja foi a era da igreja de Sardes, que foi… na
verdade, no Grego foi chamada, “os que escaparam,” mas eu creio, na tradução Inglesa
é, “morta.” Agora, foi ambas uma igreja morta e uma igreja que escapou, porque foi a
igreja que tinha morrido debaixo do reino papal em 1500 ali, ou em 1520, do grande
reino papal a que nós chamamos as “Eras das Trevas,” onde o Cristianismo estava no
pior período que já teve, ou que terá - mesmo na era da igreja de Laodicéia.
10 Agora, aí está uma das coisas mais incríveis, por isso tenha em mente que estas
eras da igreja começam e aquilo que estiver nessa era da igreja vai até ao final ao longo
de todas as eras da igreja; e cada uma das eras da igreja sobrepõe-se sobre as outras.
Se estudar com atenção a história juntamente com o livro vai ver. É como voltas assim,
sobrepostas umas sobre as outras. E uma era da igreja acaba e o anjo que vem ali no
meio tem de chamar essa igreja à fé que se perdeu. Foi sempre assim.

Olhe para Judas, o último livro na Bíblia, veja, até chegar a Apocalipse ali. Judas
disse,  “Eu escrevi-vos para que possais batalhar pela fé que uma vez foi  dada aos
santos,” a sobreposição entre os apóstolos e a vinda de Apocalipse; porque a maioria
dos  apóstolos  já  tinha  morrido  naquela  altura,  veja  -  já  tinham partido.  Um vivia
naquela altura - que era S. João o divino, que é o revelador, ou o escritor, que recebeu
a revelação do anjo do Senhor, para escrever o livro de Apocalipse.
11 Agora,  veja,  elas sobrepõem-se umas às outras.  Assim agora você… acho que
repararam nisso e peguei nisso quando passei por lá, como eu tenho dito como é que
até aqui na era de Sardes - essa foi a era do casamento. Na verdade, a igreja nunca
veio realmente à existência até Tiatira, mas casou-se em Sardes. E Sardes significa
estar… um casamento.

Agora, se reparar, casou-se aqui, depois sobrepôs-se nessa era ali. E repare que
Lutero, ontem à noite, surgiu com um nome “morto,” um nome de “morto,” e depois
“escapou.” Veja, tinha a igreja morta daqui e o pequeno remanescente que escapou que
foi trazido nesta era aqui.

E esta noite enquanto estamos a terminar a era de Filadélfia, está a trazer o início
da era de Laodicéia.

12 Depois amanhã à noite quando sair de… No final, vai reparar que o anjo aparece
mesmo no tempo do fim e apenas no tempo do fim para repreender a igreja por perder
o seu primeiro amor e como se afastou de Deus como eles fizeram ali, nas eras. E nessa
altura, o rapto vem para levar a igreja para casa. A igreja sobe na altura da mensagem.
E assim nós estamo-nos a aproximar dessa era agora. Entendeu? Muito bem, veja.

Na altura em que o anjo da igreja, o mensageiro da era, vem para os repreender
por  deixarem o  primeiro  amor,  tentando  levá-los  de  volta  (a  mesma  coisa  que  o
mensageiro faz esta noite)… O anjo mensageiro volta para os repreender a cada era
assim, pelo que eles tinham feito. Assim isso cria uma sobreposição em cada uma das
eras  da  igreja.  Sobrepõem-se  assim,  como  a  subir  um degrau.  Está  colocada  em
camadas assim, a subir.
13 Agora. Eu tenho só um pouco da história aqui sobre o mensageiro para esta noite,
John Wesley. John Wesley foi a estrela da era e ele nasceu a 17 de Junho de 1703, em
Epworth Rectory, na Inglaterra. Ele foi o décimo quinto filho de dezanove - de John e
Susanne Wesley, pai e mãe. O pai, um pregador; a mãe, uma santa consagrada.

Apesar de ter dezanove filhos para cuidar, ela tinha muito tempo durante o seu dia
ocupado para dar aos seus filhos lições Bíblicas e histórias da Bíblia e para orar por eles.
Foi isso que fez dos rapazes aquilo que eles eram: o grande compositor Charles, o seu
irmão, que deu ao mundo algumas das canções mais inspiradoras que já tivemos.

14 John, um associado de George Whitefield. John Wesley e George Whitefield foram
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realmente os primeiros fundadores desta Metodista… ou da santificação…

John levantava-se cedo todas as manhãs. Durante seis anos ele levantou-se todas
as manhãs às quatro horas. Isso foi uma coisa que a igreja perdeu. Levantava-se todas
as manhãs às quatro horas e pregava às cinco horas, durante cinquenta anos sem parar.
E às vezes pregava entre duas a quatro vezes por dia.

As pessoas da Inglaterra dizem que ele andava a cavalo quatro mil e quinhentas
milhas Britânicas [cerca de 8550 km - Trad.] todos os anos para pregar o evangelho -
quatro  mil  e  quinhentas  milhas  a  (Isso  são milhas  Britânicas.  Você sabe são mais
compridas que as nossas)… para pregar o evangelho.

15 Muitos livros do seu… foram escritos a falar mal dele no seu dia, a difamá-lo, a
fazer troça dele. Mas eles já foram esquecidos há muito tempo agora. Tal como os seus
autores. Não se pode fazer nada contra um filho de Deus e ficar tudo na mesma. Você
está a lutar contra o ar. Deus vai levá-los adiante, de qualquer forma.

Ele foi chamado Metodista por causa dos seus métodos ao fazer as coisas. Diz-se
que na sua vida ele pregou mais de quarenta mil sermões. Pense nisso! Quarenta mil
sermões. Pouco depois da sua partida em 1791, a denominação Metodista colocou as
suas raízes no mundo e iniciou a igreja Metodista. Depois, claro, Asbury [seminário de
Kentucky, nos Estados Unidos - Trad.], e muitas mais existiam na época.

16 Agora, se repararmos na saudação a esta igreja - enquanto vamos começar agora
no versículo 7 - o mensageiro de Filadélfia, a verdadeira igreja, no… uma verdadeira
igreja na igreja que professava. Era uma verdadeira igreja que professava.

…ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve:…

Eu chamei a vossa atenção para a sobreposição, de cada uma, agora. Agora, vão
ver aqui, o anjo… Se reparar na forma em que ele trouxe a era do… a era Metodista a
sobrepor-se e a entrar um pouco em Filadélfia… ou, em Laodicéia, na era Pentecostal.
Depois amanhã à noite, o mensageiro Pentecostal volta para repreender estes aqui por
caírem, tal como esta era os repreendeu por caírem aqui em Sardes (a era Luterana), a
sobreposição.
17 O amor fraternal.  Foi  uma grande era de missionários e de missões. O mundo
nunca viu o tempo - até entra no nosso tempo agora - em que o mundo já tenha visto
um tempo assim de missionário em qualquer altura. Nos últimos… oh, eu diria que nos
últimos  150  anos,  foi  uma  das  épocas  mais  incríveis  da  história  mundial,  por  os
missionários irem a todas as partes do mundo com o evangelho. Foi…

Literalmente  falando,  ou  seja  indo  literalmente,  enviando  a  mensagem  do
evangelho em papel e em panfletos e livros e assim por diante, o evangelho já foi a
todas as nações debaixo do céu há muito tempo. Há muito tempo. Assim veja, isso
prova que não era disso que Jesus estava a falar.  Ele nunca disse, “Ide por todo o
mundo e fazei escolas Bíblicas.” Nem disse, “Ide por todo o mundo e distribuí literatura.”

18 Essas coisas estão muito bem, mas a Sua comissão à igreja foi, “Ide por todo o
mundo e pregai o evangelho.” E o evangelho não é apenas a Palavra, mas é fazer com
que a Palavra venha à vida, veja, porque Jesus disse, imediatamente, “Estes sinais
seguirão aos que crerem.”

Sabe, Marcos 16, a Sua última missão para a igreja era, “Estes sinais seguirão aos
que crerem.” A Sua primeira comissão à igreja, em Mateus, no capítulo 10, foi, “Curai os
enfermos, ressuscitai os mortos, expulsai demónios: de graça recebestes, de graça dai.”
E a Sua última mensagem à igreja foi, “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a
toda a criatura. Quem crer e for baptizado será salvo, quem não crer será condenado, e
estes sinais seguirão aos que crerem.”

Não é estranho que muitos cortem essa parte aí? “E” é uma conjunção que liga a
frase, veja. Agora, Ele disse… Muitos ministros vão dizer,  “Ide pregar o evangelho.
Quem crer, e for baptizado será salvo, e quem não crer será condenado.”

“E  estes  sinais  seguirão…  seguirão  aos  [aos!]  que  crerem.  Em  meu  nome
expulsarão demónios. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes, ou beberem
algo mortífero, não lhes fará mal algum: se impuserem as mãos sobre os enfermos,
sararão” - os sinais do Deus vivo a mover-se no meio do povo. Oh, até onde agora? “A
todo o mundo.” Entende? A todo o mundo.
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19 Assim, por isso, quando eu digo que a mensagem Pentecostal (não é a organização
Pentecostal, agora), a mensagem Pentecostal é a única mensagem verdadeira de Deus…
Agora, veja, Marcos 16, se estiver a ler ali. Muito bem, aqui mesmo Jesus comissionou a
Sua igreja: “Ide por todo o mundo; pregai o evangelho. Estes sinais - falar em línguas,
curar os enfermos, operar milagres - vão durar até…” Até onde? “A todo o mundo.” A
quantos? “A toda a criatura.” Isso é até aqui ao final, “até à consumação.” Muito bem.
Estes sinais seguirão apenas esta igreja? “…aos que crerem em todo o mundo. A todo o
mundo, a toda a criatura, estes sinais seguirão.” Não é a “este”; “aos” que crerem.
Assim é uma igreja Pentecostal, vê?

20 Agora, nós vimos nesta era aqui mesmo, onde estamos esta noite, em Filadélfia, F-
i-l… a Era da Igreja de Filadélfia. Nessa era ali, a evangelizar e a ter missionários, todo o
mundo com literatura.

Jesus disse, “Quando este evangelho for pregado - este evangelho for pregado - a
todo o mundo como uma testemunha para mim, então virá o fim.” Bem, então se isso
foi o que Ele estava a falar - distribuir literatura, enviar missionários com leitura, escrita,
aritmética e distribuir panfletos e fazer com que as pessoas se cumprimentem e creiam
que há um Deus - se isso é tudo, então Ele já passou a Sua vinda há muito tempo.
Assim isso mostra que o evangelho…

Paulo  disse,  “O  evangelho  não  veio  apenas  por  palavra,  mas  por  poder  e
manifestação do Espírito Santo.” Então quando Jesus disse, “Ide por todo o mundo e
pregai o evangelho,” Ele disse, “Ide por todo o mundo e demonstrai.” Oh, eu gosto
disso. Demonstrai  o poder do evangelho: tomando a Palavra naquilo que ela diz,  e
mostrando às pessoas o que ela diz e depois manifestá-la a elas. Oh, é assim que ela é
provada.
21 Oh,  quando  o  grande  Morris  Reedhead,  ali  no  meu  escritório  naquele  dia,
presidente  das  Missões  no  Sudão,  o  maior  no  mundo,  quando  ele  disse,  “Irmão
Branham, você sendo um Baptista, devia saber o que é a verdade,” eu disse, “A Bíblia é
a verdade.”

E ele disse, “Bem,” disse ele, “o que é que estes Pentecostais têm?”

Eu disse, “O Espírito Santo,” veja.

E assim ele disse,  “Oh,  eu já os vi  a  fazer  muito barulho e a dar pontapés às
coisas.”

Eu disse, “Sim. A única coisa é que vocês recuam e isolam-se deles.” Eles têm
muito fôlego. Eles levam o rolo compressor e fazem alguma coisa, mas eles afastam-se
de tudo, veja. Eu disse, “Se eles a colocassem aqui, eles teriam sinais, prodígios e
milagres, e tudo o resto. Mas não sabem o que fazer com isso. Tem de ir a algum lugar,
por isso eles gritam. Berram.” Eu preferia berrar do que reter aquilo e não ter fôlego
nenhum para berrar. Não é?

Como o homem costumava dizer,  “Eu preferia  ter  medo de um pouco de… eu
preferia ter um pouco de fogo descontrolado do que não ter fogo nenhum.”

22 O problema hoje é que nós tentamos pintar um fogo, e dizer, “Sabe, lá atrás nos
dias do Pentecostes eles fizeram isto.” Agora, de que serve mostrar a um homem cheio
de frio que está a morrer de frio um fogo pintado? Não o vai ajudar em nada. Ele tem de
ter o fogo para si mesmo.

E se há um poder de Deus a fazer as obras Pentecostais para o Senhor e faz as
obras e  os  sinais  que eles  fizeram, se você apenas não pintar  um quadro,  mas se
trouxer a imagem à realidade para eles, eles vão ter a mesma experiência, a mesma
salvação, vão selar o seu próprio testemunho da forma que eles fizeram, veja. Mas você
tem de levar isso até eles. Você não pode colocar isso noutra geração, mas trazer aqui
ao presente.
23 Agora nós vemos que esta era de amor fraternal foi uma grande era missionária.
Jesus disse, “A todo o mundo, e a toda a criatura e estes sinais seguirão.”

Agora, como vimos ao longo da história e ao longo da Bíblia, eu queria perguntar-
vos, não aconteceu todas as noites…? Nós lemos na Bíblia aqui o que Jesus disse a João
que ia acontecer e aqui mesmo nós vimos a história e provamos que assim aconteceu.
Exactamente. Foi por isso que eu passei tanto tempo a pesquisar estes homens, para
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ver onde estava o servo de Deus que levou esta mensagem ao longo do tempo. Mas ele
estava ali. Ele estava ali como a Bíblia disse - mantinha a mensagem como no princípio,
nunca mudou nada nela.

E depois nós vemos que foi quase pisada e Ele chamou a essa mesma era uma era
de morte, de trevas, e assim por diante. E depois veio só um pouco de luz, depois um
pouco mais de força. E depois voltou a entrar na verdadeira experiência Pentecostal,
mesmo no tempo do fim. E depois a noiva é arrebatada e lá vai ela e a tribulação volta
novamente. Muito bem - a grande tribulação, que vem a todo o mundo.

24 Agora a grande era missionária, o amor fraternal, a era das missões. Deixe-me dar-
lhe alguns nomes de grandes homens. Eu escrevi os seus nomes aqui: John Wesley,
George Whitefield (Ele nasceu por volta de 1739), Charles G. Finney, Dwight Moody,
William Carey - o grande missionário que foi à Índia em 1773, David Livingstone à África
do Sul, veja. Todos esses… alguns desses homens importantes. Apenas…

Eu tenho os nomes de muitos deles aqui, grandes homens que viveram nesse amor
fraternal, em que o homem negro, o homem branco, o homem castanho, o homem
amarelo,  todas as  barreiras  foram derrubadas.  E  estes  homens foram aos campos
missionários - o amor fraternal, estendendo uma mão a todas as nações em toda a
parte. E foi aberto para eles para que pudessem ir, outra era da porta aberta, porque
antes eles não podiam ter feito isso. O pontífice e o papado de Roma e assim por diante,
tinham tudo isso fechado para que eles não pudessem ir.

Mas nessa era as portas foram abertas, porque Ele disse que a era tinha uma porta
aberta.

25 Eles abriram muitas portas durante essa era: a porta para o evangelho, a porta
para os campos missionários, a porta de volta a Cristo. E foi tudo aberto durante essa
era. E consegue ver o que eles fizeram. Os irmãos fizeram um grande trabalho com isso.

E desde John Wesley, a estrela depois da era de Sardes, depois de ele vir e os
acordar  dessa  era  de  Sardes,  nos  últimos  cento  e  cinquenta  anos  os  grandes
missionários,  como em nenhuma outra altura ou era antes disso,  cobriram a terra
inteira.  Pense  nisso!  Todas  as  nações  debaixo  dos  céus  ouviram  a  Palavra.  Foi
completado há muitos, muitos, muitos anos atrás, veja. Mas não o evangelho; apenas a
Palavra. “A letra mata, mas o Espírito vivifica,” veja.
26 Quando eu estive na África do Sul, ali na plataforma naquele dia, e vi que havia
milhares  e  milhares  ali,  os  Muçulmanos…  E  eu  conheci  um  missionário  para  os
Muçulmanos e este missionário dos Muçulmanos disse, “Oh, essa alma preciosa.”

Agora,  aquele  homem esteve  ali  durante  anos  e  anos  e  tinha  convertido  um
Muçulmanos a Cristo. Porque os Muçulmanos surgiram dos Medos e Persas e as suas leis
não mudaram, nem se alteram. Quando eles são Muçulmanos, são sempre Muçulmanos.

Assim, ali eles tinham aquela alma de que este irmão estava a falar, ali no campo
de Pretória, na capital da África do Sul. Isso é no Estado Livre - no Estado Livre, no
estado  Orange  e  lá  em Transvaal.  E  nós  partimos  dali,  até  à  Cidade  do  Cabo  e  a
Bloemfontein e por ali e voltamos por Grahamstown, em East London e depois para… de
volta a Joanesburgo mais uma vez depois de sairmos da Cidade do Cabo e viemos pela
costa.
27 Muito bem.

A última cidade que visitamos foi Durban, onde reunimos a maioria dos nativos.
Havia 150… 200.000 nativos ali, Muçulmanos, nativos. Eles tiveram de alugar durante
semanas… A pista de corridas… muito maior que Churchill Downs [pista de corridas de
cavalos em Kentucky - Trad.]. A segunda maior no mundo. Londres tem a maior, na
África do Sul e Churchill Downs.

Depois eles tinham cercas porque tinham guerras tribais. E a polícia - duzentos ou
trezentos  agentes  ali  -  a  levar  cada  uma das  tribos  para  as  cercas,  para  que  não
lutassem uns com os outros, e desarmaram-nos das lanças e arpões e assim por diante,
que eles traziam, sentados ali  no chão; uma olhava pela cerca para a outra… e as
guerras  tribais.  Os  seus  chefes  -  levavam-nos… alguém com uma grande pluma a
abaná-los assim.

E as rainhas - a rainha da Rodésia [actual Zimbabwe - Trad.] veio com vinte e sete
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carros,  ou comboios… ou camionetas cheias  de pessoas da Rodésia  para assistir  à
reunião e veio um comboio especial.

28 O Senhor estava a fazer grandes coisas, grandes maravilhas e sinais. E o que é que
eles encontraram? Sidney Smith, o presidente da Câmara de Durban a sair naquele dia,
eu disse, “Quem é aquele homem… aquela pequena etiqueta no seu pescoço, à volta?”
Um homem de cor, como lhe chamaríamos aqui, a raça Negra - foi a quem eu estive ali
a pregar. E muitos deles nem usavam roupas. Nada, homens ou mulheres. Assim ele
tinha um ídolo no seu braço, ele tinha uma pequena etiqueta no seu pescoço.

Eu disse, “O que são aquelas etiquetas no pescoço?”

Disse, “Eles são Cristãos.”

Eu disse, “Cristão? Com um ídolo na mão?”

Ele disse, “Bem, agora, Irmão Branham, ele é um Songhai [império colonial no Mali
- Trad.]. Disse, ”Eu consigo falar a língua dele.“ Disse, ”Vamos passar por lá de carro e
você fala  com ele.  Chame-lhe o  que quiser.  Fale  como se fosse fazer-lhe algumas
perguntas. Eu vou perguntar-lhe, depois digo-lhe o que ele respondeu.“

29 Assim eu disse, “Como está, Tomé?” Eu chamei-lhe Tomé porque pensei que era
um nome apropriado. E eu disse, “Como está, Tomé?” E ele olhou para mim e eu disse,
“Você é um Cristão?”

“Sim,” ele era um Cristão.

E eu disse… Oh, claro, ele não me conhecia. Ele nunca tinha… Nenhum deles nos
tinha visto ainda. Assim, eu disse, “O que está a fazer com esse ídolo?”

Oh, o seu pai levava-o, veja. Era Deus, veja.

E eu disse, “O seu pai levava-o?” Eu disse, “Bem, não há razão para você o levar.
Você é um Cristão. Não devia levar isso.”

Ele disse, bem, que um dia o leão foi atrás do pai dele. E ele fez uma pequena
fogueira e disse a oração que o bruxo lhe tinha dito a este ídolo e o ídolo afugentou o
leão. Os animais matam muitas pessoas ali e…

30 E eu  disse,  “Veja,  não  foi  a  oração  que o  bruxo lhe  disse.  Foi  a  fogueira  que
afugentou o leão.” Eu disse, “O leão tem medo do fogo.” E eu disse, “Como Cristão,
Tomé, você não devia andar com isso. Você não devia ter nada que ver com isso.”

E ele disse, “Oh, bem,” disse ele, “se Amoyah…” Essa é a força invisível, “o nosso
Deus que nós não vemos.” Amoyah significa algo… uma força como o vento. Disse, “Se
Amoyah falhar, isto não falha.” Assim ele levava-os aos dois; se um não funcionasse, ou
outro ia funcionar. Agora essa é a força do Cristianismo. Sim. Oh, bem!

31 Mas depois  nessa  tarde  quando o  Espírito  Santo  veio  na  reunião,  na  pista  de
corridas e começou a revelar os segredos do coração, depois de eu ter visto a Escritura
por cerca de uma hora (o que na verdade levou-me quinze minutos, porque eles tinham
quinze intérpretes diferentes por onde isso tinha de passar)…

Assim eu falava, como, “Jesus Cristo, o Filho de Deus,” e este dizia, “ba. Ba, ba,
ba, ba”; este, “Gloo, gloo, gloo, gloo”; e depois, “Um, um, um,” assim. Queria tudo dizer
“Jesus Cristo, o Filho de Deus” interpretado. E eu tinha de juntar o que disse antes. Eu
não sabia onde estava e depois esperava até que eles acabassem.

32 E depois quando voltava, eu disse, “Agora o missionário falou-vos de um Jesus que
veio para vos salvar.” Você podia vê-los a olhar uns para os outros, você sabe, as várias
tribos, e todos acima e abaixo, assim.

Eu disse, “O missionário disse-vos isso. Mas será que esse missionário, ao ler este
Livro, viram ali onde Ele era um grande curador e disse que Ele ia viver ao longo da era
no povo até que Ele voltasse? «As obras que eu faço vós as fareis também.» Vocês que
já aceitaram Cristo como vosso Salvador, com essas etiquetas, gostavam de ver Jesus a
voltar aqui hoje e a andar no meio do povo e a fazer a mesma coisa que Ele fez quando
esteve aqui na terra?”

Oh, todos eles, claro. Eles queriam ver isso, veja. Eles queriam isso.

Eu disse, “Então se Ele vai fazer isso, se vai usar-nos aqui para fazer a mesma
coisa que Ele fez quando estava aqui na terra, vocês vão crer na Sua Palavra?”
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Oh, claro, veja.

33 E os Muçulmanos ali sentados, a segunda pessoa na plataforma era uma mulher
Muçulmana. O Espírito Santo a falar, eu disse à mulher, eu disse, “Agora, você sabe que
eu não a conheço, nem sequer consigo falar a sua língua.”

E ela admitiu que sim. Ela tinha o ponto vermelho mesmo entre os seus olhos aqui,
o que significava que ela era genuína e era Muçulmana.

Assim eu disse, “Bem, agora, para a curar, eu não a consigo curar.” Mas eu disse,
“Entendeu o que eu disse esta tarde, na mensagem?”

E ela falou para o intérprete Muçulmano que… o Indiano, o que ela era. Ela disse
que sim, entendera. Ela tinha lido o Novo Testamento. Oh, sim. Hum-hum.

Veja, eles acreditavam em Deus também. Eles são semente de Abraão, também,
veja. Mas disse que acreditava em Deus, mas ela acreditava que Maomé era o profeta
de  Deus  e  nós  cremos  que  Jesus  era  o  Seu  Filho,  veja.  Assim  ela  disse,  oh,  ela
acreditava em Deus.

34 E eu disse, “Então se você conhece o Velho Testamento e sabe o que Deus era nos
homens das eras passadas, então Jesus - aquele a quem chamamos o Cristo - devia ser
o Deus-profeta. Eles mataram-No. Vocês acham que não mataram, porque disseram que
ele foi num cavalo branco e fugiu. É isso que os vossos sacerdotes vos ensinam, que Ele
nunca foi morto, agora, e morreu de morte natural algures, anos mais tarde.”

Eu disse, “Vocês crêem nisso. Mas este Jesus, de acordo com o Novo Testamento,
Ele morreu e ressuscitou e enviou o Seu Espírito de volta à Sua igreja.”

Agora você apanhou-os, veja. Foi exactamente nisso que o Muçulmano desafiou
Billy Graham, veja, a mesma coisa, o mesmo princípio. Eu disse, “Agora se… Maomé
nunca vos fez quaisquer promessas, mas Jesus fez-nos uma promessa - que as mesmas
obras que Ele fez nós as faríamos também. Agora, lembre-se, Ele disse em S. João 5:
19, «Não farei nada até que o Pai me mostre.»”

Eu disse, “Agora, se Jesus vier e me mostrar qual é o seu problema, ou por que é
que está aqui; se lhe disser qual foi a consequência, qual foi o seu passado e qual vai
ser o seu futuro; e se Ele lhe puder dizer qual é o seu futuro… qual foi o seu passado,
certamente que você vai crer no que será o futuro.”

Ela disse, “É verdade,” veja, pelo intérprete.

E eu disse, “Muito bem. Que Ele possa fazer isso.”

35 E  todos  aqueles  Muçulmanos  levantaram-se  para  ver,  você  sabe.  E  quando  o
Espírito Santo disse, “O seu marido, baixo, um homem forte, com um bigode preto…
Você esteve no médico há cerca de três dias atrás.” Disse, “Você tem dois filhos. Ele fez-
lhe um exame feminino. Ele disse que você tem um quisto no útero.”

Ela olhou para o chão e curvou a sua cabeça. Ela disse, “É verdade.”

E eu disse, “Agora, se ler o Novo Testamento, isso é como Jesus Cristo que disse
aquilo à mulher no poço?”

“É verdade.”

E eu disse, “Bem, por que é que veio a mim, sendo eu um Cristão? Por que não foi
ao seu profeta Maomé?”

Ela disse, “Eu acho que você me pode ajudar.”

E eu disse, “Eu não a posso ajudar. Mas se aceitar este Jesus que está aqui agora,
que conhece a sua vida e que sabe tudo acerca de si, Ele vai ajudá-la.”

Ela disse, “Eu aceito Jesus como meu Salvador.”

Isso  encerrou  o  assunto.  Foi  só  aquilo.  Dez  mil  Muçulmanos  vieram a  Cristo
naquela tarde, veja. Cerca de trinta anos no campo missionário e tinha convertido um
pela literatura, onde no espaço de cinco minutos dez mil vieram pelo Evangelho sendo
manifestado.

36 Deus nunca nos disse para construir igrejas. Nunca nos disse para fazer escolas.
Está tudo bem com elas,  com os hospitais  e  assim por  diante.  Deus sabe que nós
precisamos deles. É o Seu programa. Mas a comissão à igreja foi pregar o Evangelho.
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Mas nós distribuímos folhetos, literatura de Asbury [seminário - Trad.], este belo
lugar aqui que… que Deus abençoe aquelas pessoas. Aquela universidade Metodista aqui
em Wilmore, Kentucky, é um dos lugares mais espirituais no mundo, suponho eu, nesta
altura. Eles são boas pessoas.

37 E eu estava a  vir  de… esqueci-me.  Era  a  Rodésia,  mas eu não sei  o  nome da
cidade. Billy, consegues lembrar-te? (Billy Paul diz, “Salisbury.”) Salisbury, certo [actual
Harare, capital do Zimbabwe - Trad.]. New Salisbury. Ele é a minha memória. New
Salisbury, na Rodésia.

E  nós  estávamos  a  vir  da  Rodésia  e  eu  vi  um passaporte  Americano  quando
estávamos a embarcar no avião, um rapaz e três meninas. E eu disse… fui ter com eles
e disse, “Olá.” Eu disse, “Vejo que têm passaporte Americano.”

Ele disse, “Você fala Inglês.”

Eu disse, “Sim.” Eu disse, “Eu sou Americano.”

Ele disse, “Muito bem.”

Eu disse, “Estão a viajar?”

Ele disse, “Não, somos missionários.”

Eu disse, “Oh, que bom.” Eu disse, “Fico muito contente por vos conhecer.” E eu
disse, “De onde são? De que igreja? Ou estão com uma organização? Ou são livres?”

Ele disse, “Não, nós somos Metodistas. Somos de Wilmore, Kentucky.”

Eu disse, “É quase no meu quintal, em casa.” Eu disse… Ele disse, “Você por acaso
não é o Irmão Branham aqui?”

Eu disse, “Sim, senhor, está certo.” E ele perdeu o interesse logo ali, veja. Ele não
dizia mais nada. E eu vi a atitude que ele tomou, olhou para aquelas meninas; elas
olharam uma para a outra assim. Eu disse, “Só um momento, filho.” Ele não passava de
um rapaz. E eu disse (e as meninas), e eu disse, “Gostava de falar contigo só um minuto
acerca dos princípios, como Cristãos que somos, e estamos aqui pela mesma grande
causa. Quero perguntar às três meninas, e a ti, jovem, consegues no nome do Senhor
Jesus -  tu disseste que estás aqui  há dois anos -  consegue apontar uma alma que
tenhas conquistado para o Senhor? Uma alma?” Eles não conseguiam. Nem uma alma.

Eu disse, “Eu não quero ferir os vossos sentimentos, de forma nenhuma.” E eu
disse, “Eu aprecio aquilo que vocês estão a fazer. Mas vocês, meninas, deviam estar em
casa a ajudar a vossa mamã com os pratos. Exactamente. Vocês não deviam estar aqui.
Exactamente.”

38 E ninguém deve ir para os campos missionários a não ser que tenha recebido o
Espírito Santo e a pregar o poder com a demonstração, porque é a única coisa que vai
mover essas pessoas. E olhe para as revoltas que têm agora. A razão é que o verdadeiro
Evangelho não tem sido pregado para eles. Foi-lhes dado na forma de palavra. Bem,
veja, o que é isso? É a continuação dos que “escaparam” da era de Lutero, onde deram
ao mundo a imprensa livre, está certo, ou a Bíblia gratuita.
39 Agora, agora a era - a grande era. Agora, vamos começar. Agora, eu creio que nós
estamos na… Essa foi a saudação, no versículo 7, até…

…ao …em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o
que  tem as  chaves  de  David;  o  que  abre,  e  ninguém fecha;  e  fecha,  e
ninguém abre; …

Que frase, não é? Eu vou voltar a isso num minuto, porque aplica-se mais à frente
na Escritura aqui.

Eu sei as tuas obras: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém
a pode fechar; tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste
o meu nome.

Agora,  agora  veja  o  tempo  a  chegar  agora,  depois  do  grande  movimento
missionário que percorreu as nações, do amor fraternal,  para levar aquilo que eles
tinham (nada contra isso), da literatura e seja o que for, para as diversas partes do
mundo.

Agora, a denominação da igreja voltou às obras da educação mais uma vez, veja.
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Voltou atrás. Depois da grande denominação ter sido estabelecida, Jesus colocou uma
porta aberta. Depois da grande era de Wesley ter chegado e a igreja Metodista ter sido
estabelecida na terra, ganhou raízes, crescendo, fazendo uma grande igreja (que é hoje,
uma das maiores entre as igrejas Protestantes); e naquela altura, aquilo que aconteceu
naquela altura, foi que Jesus colocou uma porta aberta para a igreja antes de entrarem
na era de Laodicéia.
40 A razão por que estou a dizer isto desta forma é para que possam ver aquilo que eu
quero dizer com sobreposição, vejam.

É da era missionária da porta. Mas veja, Ele tinha-lhes dito que tinha a chave de
David e assim por diante. Mas aqui Ele diz que tinha colocado perante a igreja agora…
Depois dessa era dos missionários e de Whitefield e todos os outros e de Finney e de
Sankey e de Moody, ao longo do tempo (Moody sendo um dos últimos), chegou a…
Agora ele colocou uma porta aberta perante a igreja. Oh, aqui está onde você tem de
observar agora. É só entre a era de Filadélfia e de Laodicéia, a sobreposição.
41 Jesus é a porta. Agora, se abrir comigo em João 10:17, vamos voltar a isto agora
para termos a certeza que… Muitos de vocês crêem e depois alguém diria, “Bem, eu
nunca… Ele apenas disse isso.” Eu gostava de ler. João, no capítulo 10 e no versículo 17.
João 10:17. Muito bem, nós lemos estas palavras. Peço perdão, João 10:7; não é 17.

Tornou pois Jesus a dizer-lhes… Em verdade, em verdade, vos digo que eu
sou a porta das ovelhas.

Isso  é  lá  nas  bênçãos.  Como é  que  nós  entramos  em Cristo?  O que  é  Ele?  O
aprisco. Eu muitas vezes me questionei acerca disso. O quê? Ele pode ser uma porta,
sendo um homem?

Agora, lá nos países orientais, eu descobri um dia, quando reparei naquele pastor
durante a noite, ele leva todas as ovelhas para dentro do curral - leva-as por uma porta.
E depois quando ele as tem todas ali, ele conta-as a todas para ver se estão todas lá
dentro. Depois ele deita-se à porta. Nada pode entrar para ir ter com as ovelhas, nem
nenhuma ovelha pode sair, sem passar por ele. Assim Jesus é a porta, veja, do aprisco.

42 E eu estava a andar num pequeno Jipe Britânico e disse ao homem, eu disse,
“Aqueles são…” Os pastores passaram pela cidade e soprou um apito, todos travaram. E
eu pensei, “Que se passa?” E foi um pastor a passar pela cidade com as suas ovelhas.

Agora, no Oriente, não é como aqui. Eles colocam todos os seus bens à volta da
casa nos mercados. E há maçãs e pêras e vários tipos de frutos e uvas, empilhados de
forma bela, empilhados numa bancada assim, ao longo do caminho. E cada um dos
vendedores fica ali e tenta levá-lo a comprar alguns dos seus frutos e coisas assim.

43 Bem, este pastor, ele começou a ir por aquela rua principal. Eu disse, “Irmão, é
aqui que vai começar a confusão. Vou levantar-me e vou ver isto.”

E o irmão que estava comigo disse, “Vai ficar surpreendido, Irmão Branham. Veja.”

Parou tudo. O pastor avançou, sem prestar atenção, todas as ovelhas o seguiram
exactamente. Seguiram-no. Se ele fizesse uma curva assim e virasse, todas as ovelhas
atrás  dele  faziam  a  curva,  a  seguinte  seguia-o,  a  seguinte  seguia-o,  e  assim
sucessivamente e faziam essa curva.

Oh, é assim que nós seguimos o Pastor. Está certo. Passando pelo meio daquela
rua para ir buscar alguma coisa do outro lado e aquelas ovelhas a segui-lo como se
fossem um cão. Elas olhavam e viam estas mercadorias, mas seguiam o pastor. Oh, eu
gosto disso, veja.

Eu disse, “Oh, irmão, gostava de poder falar esta linguagem. Eu pregava agora
mesmo.” Aí está. Sim, ela não virava nem para a esquerda nem para a direita, mas
ficava sempre atrás do pastor.

44 É isso que a igreja tem feito ao longo do tempo, permanecido atrás do Pastor, o
Espírito Santo que nos guia à vida eterna - não vira por causa desta grande igreja florida
e por  causa desta que tem assim tantos doutores e assim tantos;  mas permanece
sempre atrás  do Pastor.  Onde o pastor  vai,  a  ovelha segue-o.  “As minhas ovelhas
conhecem a minha voz e ao estranho não vão seguir.” Está certo. Aquele pastor conhece
ruídos e tudo o resto para fazer com que essas ovelhas se comportem correctamente.
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Depois quando nós saímos da cidade, foi uma coisa espantosa. Eu vi um campo ali
e alguns homens ali deitados. Eles tinham burros e vacas e porcos e ovelhas e cabras e
tudo, ali. E eu disse, “Bem, o que é que eles estão ali a fazer?”

Ele disse, “São pastores.”

E eu disse, “Um pastor a pastorear burros?”

E ele disse, “Sim, senhor.”

“Bem,” disse eu, “eu pensei que pastor queria dizer apenas ovelhas.”

Ele disse, “Não. Pastor é de uma manada, alimenta a manada. E no seu país eles
chamam-lhes cowboys e coisas assim.”

Eu disse, “Oh, estou a ver. Um pastor olha por uma manada.”

“Sim.”

“Ele cuida da manada.”

“Está certo.” Ele disse, “A coisa estranha é que à noite, onde você… É incrível.
Você, sendo um ministro, eu posso dizer-lhe uma coisa.” Ele disse, “Quando chega a
noite… É verdade que ele pastoreia todas elas; guia-as e ajuda-as e cuida para que
comam coisas boas durante o dia.”

“Mas quando chega a noite, todas as mulas e burros e os camelos e seja o que for
que ele tenha, são deixados no campo. Mas ele rodeia as ovelhas e leva-as para o
curral.”

45 “Oh!” disse eu, “Senhor, faz de mim uma ovelha, seja o que for que Tu faças,”
veja. Porque, quando chegar a noite, eu quero ir para o aprisco, quero entrar pela porta,
quero entrar pela porta. João 17:7 aqui… ou, Ele disse… ou 10:7, melhor dizendo. Ele
disse:

Eu sou a porta das ovelhas.

Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores; mas as
ovelhas não os ouviram.

Eu sou a porta; se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá,
e achará pastagens.

Agora, “Coloquei perante esta igreja - entre a era de Filadélfia e a era de Laodicéia
- uma porta aberta.” Oh, entende agora? Têm os vossos chapéus do pensamento bem
firmes e seguros? Ouçam agora, isto é bom. Digo-vos, é mel na rocha, apanhando as
pepitas e fazendo-as brilhar.

46 “Eu sou a porta das ovelhas.” O que é essa porta que foi colocada agora?

Vamos recuar  no nosso pensamento e  desde essa grande era  missionária  dos
Metodistas, que passaram pelo país com a mensagem da santificação… Lutero pela
justificação; Wesley veio com a mensagem da santificação. E no final da era Metodista,
no final  quando ganhou raízes e começou a tornar-se uma grande organização… E
quando qualquer igreja…

Agora ouça, isso é forte, mas eu quero que alguém me mostre em algum lugar,
pelos relatos da história… Qualquer igreja que Deus tenha levantado veio da forma
Pentecostal sem nenhuma organização; e assim que se organizou, morreu e nunca mais
se  levantou  novamente.  Oh,  vieram  os  membros,  mas  eles  nunca  tiveram  um
reavivamento. O reavivamento de Lutero nunca mais se levantou, nem o reavivamento
Metodista se voltou a levantar. Nem o reavivamento Pentecostal se vai voltar a levantar.
Não, senhor.

Eles organizaram, aquilo que Deus disse nas eras da igreja,  Ele odeia isso -  a
doutrina dos Nicolaítas.

47 Agora, lembre-se que nós não estamos a falar contra ninguém. As boas pessoas
estão espalhadas. As ovelhas de Deus estão em toda a parte por aí. É verdade. Está
certo. Metodistas, Baptistas, seja o que for, são povo de Deus se são nascidos de novo
do Espírito de Deus.

Eles são povo de Deus, mas as organizações têm-nos feito sofrer. E levaram as
cartas da Metodista para a Baptista para a de Campbell e assim por diante, até que
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gastaram as cartas com o uso, ao levá-las de lugar em lugar.

48 Muito bem.

Como o Senhor disse agora, no final daquela era, “Eu sou a porta das ovelhas.”
Agora, que porta foi  aberta acerca de Jesus, entre estas duas eras? 1906, mais ou
menos quando a era Metodista, e Dwight Moody, e os outros, começaram a sair de cena,
veio uma enchente de pessoas a receber o Espírito Santo a falar em línguas e coisas
assim que voltaram à igreja. Está certo, por volta de 1906, por ali.

Muito bem, o que aconteceu naquela altura? Depois disso começar a acontecer, a
primeira coisa que aconteceu, foi  que eles organizaram o velho Concílio Geral,  que
surgiu - agora chamado Assembleias de Deus, veja - daquela igreja que foi sobreposta.
E o que aconteceu naquela altura? Ele colocou uma porta aberta. Uma porta aberta.

49 Agora vamos ler, agora, vamos ver palavra por palavra da forma que Ele traz isto,
veja. “Eis…” Vamos ver: “…ninguém fecha… diante de ti pus uma porta aberta.” …Está
do outro lado:

Eu sei as tuas obras: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém
a pode fechar;…

Uma porta aberta, o que foi aquilo? Foi a revelação da deidade suprema de Jesus
Cristo: não é uma segunda pessoa de uma trindade, mas é Deus, Ele mesmo, feito
carne e habitando no nosso meio. E a revelação… Agora, se reparar, só num minuto…
Vamos ler só mais um pouco:

…fechar; …tendo pouca força… e não negaste o meu nome.

A primeira vez que o nome foi falado, agora, desde lá nesta era aqui atrás - perdeu
o nome. E Lutero veio com um nome de que vive e estava morto. Está certo? Pai, Filho,
e Espírito Santo.

Aqui veio o nome de Jesus novamente entre estas duas eras aqui, no meio - a
porta aberta. Agora, é uma revelação, aquilo que Ele era, a deidade, as revelações da
Sua deidade.

50 Agora, foi isso que Ele revelou na primeira era da igreja. Agora veja. Como João o
viu nos sete castiçais de ouro, Ele estava com as Suas mãos estendidas. Aqui está o
primeiro castiçal, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, com as
Suas mãos estendidas na forma da cruz. Ele disse, “Eu sou o Alfa e o Ómega.” Por
outras palavras, “Eu vou ser supremo na primeira; eu vou ser supremo na última.”

A luz nasce no oriente e põe-se no ocidente. Foi um tempo sombrio e negro; mas
haverá luz no tempo do entardecer. O mesmo poder do evangelho que surgiu aqui de
um lado no oriente, brilhou, e agora, está do outro lado no ocidente. Alfa e Ómega, “Eu
sou o A e eu sou o Z,” na Sua mão. Entende?

51 Agora, o que é que Ele fez no primeiro capítulo de Apocalipse? Ele revelou a Sua
deidade suprema à primeira igreja, Éfeso. Está certo?

Bem, agora repare. Cada uma destas igrejas a passar por aqui, Ele revelou-Se na
deidade apenas na Sua forma glorificada. Mas nesta última, Ele torna-se o Z, de volta ao
princípio original novamente. Veja, o primeiro e o último; a primeira era, agora a última
era. Porque Ele disse, “Eu sou o primeiro e o último.”

Mas  você  diz,  “Como  é  que  isso  aconteceu?  Que  homem  fez  com  que  isso
surgisse?” Foi uma revelação. Muitos de vocês aqui já a receberam, porque a Sua in… eu
vou dizer uma coisa agora. Veja, toda a Sua igreja está edificada sobre revelações
divinas acerca Dele mesmo. Está certo? Se não crê nisso, vamos abrir em Mateus 16:18.
Vai ver num minuto, que toda a revelação está assente sobre Ele. Toda a Sua igreja está
assente sobre as revelações acerca Dele.

Agora, vamos começar aqui no… Vamos começar, digamos por volta do versículo
14:

E eles disseram: Uns dizem que és… João Baptista:…

A pergunta era… Jesus disse, nas costas de Cesaréia de Filipe e perguntou aos Seus
discípulos dizendo, “Quem dizem os homens… que eu o filho do homem sou?” Versículo
treze e isso é 16:13 agora:
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E disseram, …

52 [Agora veja. Aqui está o primeiro lugar em que Jesus falou à igreja e em Apocalipse
é o último.]

E ele… disseram: Uns dizem que és… João Baptista, outros Elias, e outros
Jeremias ou um dos profetas.

Disse-lhes ele [ao grupo inteiro]: E vós, quem dizeis que eu sou?

E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
[Oh, bem!]

E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas:
…não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu.

Oh, bem! “Nunca recebeste isto de um seminário. Não houve outra forma de terem
recebido isto, Simão, filho de Jonas. A única forma de teres recebido isto foi por uma
revelação espiritual que te foi revelada do céu, de que eu sou Ele.”

Jesus disse, “Se não crerdes que eu sou Ele, morrereis em vossos pecados. Eu sou
Ele.”

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

O que é isto? Espiritual. Espiritual. A verdade espiritual. A Palavra do Senhor.

53 Agora, nós vemos que nesta grande revelação que Deus deu aqui à igreja nestes
últimos dias, Deus enviou e revelou-Se - a porta aberta entre as duas eras. Não foi na
era de Laodicéia. Nem foi nesta outra era, na era de Filadélfia. Mas foi no meio, na
sobreposição,  porque… eu vou prová-lo e vão entender daqui  a pouco, vejam. Nós
vamos ter a certeza que não vão deixar de ver isto, se o quiserem ver, vejam. Muito
bem.

Agora, a revelação de Si mesmo, é aí que Ele edificou a Sua igreja. Quantos sabem
que isso é verdade, agora? Ele construiu a Sua igreja sobre a revelação de Si mesmo.

54 Muito bem.

O que é que Ele diz? “Ninguém pode fechar.”

Eu sei as tuas obras: Eis que diante de ti pus uma porta aberta,…

O que é a porta aberta? A revelação da suprema deidade de Jesus Cristo. O que é
que Ele diz à Sua primeira igreja aqui atrás, nesta era? Ele disse, “Eu sou aquele que
era, que é, e que há-de vir. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Todo-poderoso.” Ele
disse isso três vezes diferentes - apresentou-Se sendo a deidade a esta primeira igreja.
Aqui antes de Ele entrar na última era da igreja, Ele disse, “Coloquei perante ti uma
porta aberta.”

Se quiser ver a revelação, aqui está, onde Ele iria construir a Sua igreja e a única
forma  de  Ele  poder  tomar  a  Sua  igreja,  é  voltar  à  revelação  daquilo  que  Ele  é.
Verdadeiramente.

55 Veja.  Quando Abraão fez  um concerto,  ou Deus fez  um concerto  com Abraão,
naquele dia ele disse, “Como podem ser estas coisas, uma vez que já sou velho? E o
meu único herdeiro é este servo de Damasco que eu tenho aqui, Eliezer.” Disse, “Eu sou
velho e Tu prometeste-me um filho. Como é que vais fazer isso? Como é que isso será
feito?”

E lembre-se, ele foi dormir. Caiu sobre ele um sono profundo, como a todos os
homens. A morte. E depois repare, perante ele apareceu uma fornalha a fumegar. Todo
o pecador merece ir para o inferno. Ele tinha morto uma besta, uma bezerra, uma cabra
e um carneiro; e uma rola e um pombo. Ele nunca separou a rola e o pombo. E depois
esta pequena luz branca veio por ali e andou para trás e para a frente entre estas duas
partes do animal, confirmando o concerto com Abraão.
56 Agora, no Japão (se por acaso houver um Japonês aqui), sabe como eles fazem um
concerto no Japão? Eles atiram sal um ao outro. Pegam num pouco de sal e colocam ali.
Eles falam, “Vais fazer assim e assim?”

“Sim, vou fazer assim e assim.”
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Depois eles fazem um concerto e pegam num pouco de sal e atiram um ao outro,
porque  o  sal  preserva,  veja.  Muito  bem.  Eles  atiram sal  um ao  outro.  Isso  é  um
concerto.

Na América, quando nós fazemos um concerto aqui, nós dizemos, “Bem, vais fazer
uma certa coisa? Vou fazer uma certa coisa.”

E a primeira coisa que acontece é darmos um aperto de mão. “Combinado.” Isso é
um concerto.

57 Mas no Oriente, da forma que eles faziam um concerto, eles escreviam alguma
coisa. E eles escreviam um contrato e matavam a besta, no tempo de Abraão. Eles
abriam uma besta e ficavam ali no meio, escreviam este contrato e partiam-no assim.
Um  levava  uma  parte  e  o  outro  levava  a  outra  parte.  E  depois,  eles  faziam  um
juramento que dizia “que os seus corpos ficassem como aquela besta morta, se não
conseguissem cumprir este contrato.”

E agora a única forma deste contrato poder ser… Você nunca o podia duplicar. Tem
de voltar exactamente com a mesma coisa, junta.

58 Agora, o que é que Deus estava a mostrar a Abraão, o que é que Ele ia fazer? Ele ia
tomar a semente de Abraão, por Isaque até Jesus. E Ele levou-o ao Calvário e ali Ele
partiu-O. Ele rasgou o Espírito dele, para longe do corpo. Ele ressuscitou o corpo e
colocou-o à destra da majestade nas alturas e enviou o Espírito Santo de volta à igreja.
Esse é o concerto de Deus - rasgado. Nós recebemos o Espírito, Ele tem o corpo. E
quando isso se voltar a juntar, o Espírito que estava em nós junta-se com Ele como a
noiva. Amém.

Não  há  nenhuma  denominação  ligada  àquilo.  Não,  senhor!  É  puramente  o
nascimento do Espírito Santo não adulterado. É só isso. Esse é o concerto.

59 Agora, agora nós vemos que Ele disse, “Coloquei perante ti uma porta aberta e não
me importa quantas organizações feitas pelo homem vêm, ou quantas denominações.
Nem as portas do inferno a podem fechar.” Só há uma forma de bater isso: é juntar-se
a ela, é só isso. Você não se pode juntar a isso, por isso tem de nascer nisso. Certo.
Assim ninguém pode parar essa mensagem da deidade suprema e do baptismo no nome
de Jesus Cristo. As portas do inferno nunca prevalecerão contra ela.

Você diz, “Como é que sabe que isso está certo?”

Está exactamente de acordo com a Palavra e mais ninguém pode dizer alguma
coisa contra isso. Exactamente. É a Palavra. Não há nenhum lugar onde alguém tenha
sido baptizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo.

60 Este grande S.  Paulo,  o anjo de Éfeso,  comissionou todas as pessoas que não
tinham sido baptizadas… Não importa como você foi baptizado, se nunca foi baptizado
no nome de Jesus Cristo, Ele comissionou-o, “Ide e sede baptizados novamente no
nome de Jesus Cristo.”

Ele disse, “Se um anjo do céu vier ensinar outra coisa qualquer, seja anátema.”

Assim consegue ver aquilo que o anjo que vem nestes últimos dias, que tipo de
mensagem é que ele vai ter, quando surgir. Nós podemos estar a chegar a ele. Mas eu
digo-vos, quando ele vier ele vai pregar o baptismo no nome de Jesus Cristo. Se não
crer nisso venha amanhã à noite e deixe-me mostrar-lhe pela Escritura. Certamente que
vai.

E a circuncisão do coração e os milagres divinos e operar poderes, tal como eles
tinham no dia de Pentecostes… A bênção Pentecostal original vai voltar a esse pequeno
remanescente para o levar para lá.  O contrato vai  ser  exactamente aquele que foi
rasgado no princípio.

61 Oh,  eu  amo-O!  Estou  tão  contente,  tão  contente!  Não  consigo  expressar  o
suficiente. Estou tão contente por poder dizer que sou um deles. Estou tão contente.
Gostava que todos os meus irmãos estivessem assim.

Gostava de poder ter os meus irmãos e irmãs aqui, os meus preciosos amigos do
mundo, para ver esta coisa importante. Eu estava disposto esta noite… Deus sabe isto.
Eu tenho um filho pequeno, Joseph, para criar, e uma menina, Sarah e a Rebekah e uma
boa esposa que eu detestaria ter de deixar. Mas se eu soubesse que os meus irmãos, as
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pessoas que eu conheço neste mundo, pudessem aceitar isso e cressem e fossem cheios
do Espírito Santo, eu estava pronto para partir agora mesmo. Exactamente, veja. Oh, se
eu pudesse…

E não se pode… Se falar com eles de forma gentil, eles pensam que você está a
tentar colocar alguma coisa sobre eles.  E só há uma coisa a fazer:  permanecer na
Palavra e ficar ali mesmo. Exactamente. Permanecer com isso. Oh, como eu O amo!

62 Uma revelação de Si mesmo, da Sua deidade suprema, o que é que Ele fez? Não
consigo sair daí, por alguma razão. Ele revelou na igreja em Éfeso. Está certo? E isso foi
quando a luz irrompeu primeiro para brilhar - a luz Cristã. Está certo? A era do Espírito
Santo começou aqui mesmo em Éfeso. E o profeta disse, “Eles viriam num dia que não
seria noite nem dia, mas no entardecer, a luz voltaria novamente.” Vê?

Veja este dia sombrio… passou por tudo isto aqui. Sombrio - organizações e tudo o
resto. Mas nos últimos dias aqui, bem aqui, Ele ia colocar uma porta aberta. Jesus disse,
“Eu sou essa porta.”

63 Já O ouviu dizer, “Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a luz?”, veja. Já O
ouviu dizer, “Estreita é a porta e apertado o caminho?”

Já reparou como está escrito “estreita”? E-s-t-r-e-i-t-o, veja, como um estreito de
água. Um “estreito” significa água assim com este sentido; estreito, água, é o caminho.
E a água é a porta e apertado o caminho.

O que é a água? A porta, a entrada, vê? Para abrir “No nome do Senhor Jesus” é o
caminho pela água. Estreita é a porta. Apertado é o caminho que Jesus… A água é a
porta, “no nome do Senhor Jesus” a entrar.

Arrependei-vos cada um de vós e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a
remissão dos vossos pecados; e recebereis, enquanto olhais para o Calvário, o dom do
Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos.

Alguns dizem, “É só para os apóstolos.”

…a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe: a tantos quantos
Deus nosso Senhor chamar.

São todos, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.

A promessa é para todos, se vierem pelo mesmo caminho que a receita diz. Está
certo.

64 Não diga, “Bem, eu vou esgueirar-me nesta direcção.” Houve um homem uma vez
que se esgueirou, você sabe, e entrou por outro caminho. Sabia disso? Já leu a parábola
acerca disso? Houve um homem que se esgueirou e entrou por outro caminho.

Agora, no Oriente, quando eles estavam na ceia das bodas (vamos ver isso amanhã
de manhã), na ceia das bodas - como aquele homem entrou ali. Nós vamos tentar ver
isso amanhã de manhã. Eu ia dizer agora, mas deixe. Amanhã de manhã, como é que
aquele homem entrou naquele lugar da ceia das bodas… ou, para a ceia das bodas.
Muito bem.

“Estreita  é  a  porta,  apertado o caminho.”  A água é  a  porta,  a  entrada para o
Senhor Deus.

65 “Coloquei uma porta aberta. Eu tenho as chaves. Eu sou o único que a pode abrir.
Eu sou o único que pode revelar. Eu tenho as chaves.” Está certo? “Ninguém vem a mim
a não ser que o meu Pai o traga, e todos os que o Pai me deu virão a mim.” Ninguém
pode ser salvo, só pode através de Jesus Cristo. Não é através de nenhuma igreja, de
nenhuma organização, de nenhum bispo, papa; só através de Jesus Cristo.

Ele tem a chave. Ele é o único que pode… As chaves de quê? David, o milénio
futuro, onde Ele vai sentar no trono de David. “Eu tenho as chaves de David. Eu vou
abrir  esta  porta  e  ninguém a  pode  fechar.  Ninguém a  pode  abrir  a  não  ser  eu,  e
ninguém a pode fechar para mim.”

66 Como pode ser? Como é que algum homem pode saber que Ele é o Cristo, até que
Ele Se revele a esse homem? Ele revela-Se. Ele tem a chave. Ele consegue abrir  e
deixá-la ficar assim, veja. “Eu tenho a chave para a porta.”

“Eu sou a porta. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a luz. (Oh!) Eu sou o
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Alfa. Eu sou o Ómega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Pai. Eu sou o Filho. Eu sou
o Espírito Santo. EU SOU. Não eu fui, ou eu serei; EU SOU O QUE SOU, tudo. EU SOU.
Não eu fui, ou serei; EU SOU. [Isso significa a presença viva para a eternidade, veja.]
EU SOU. Sempre foi; sempre será. Eu sou agora como sempre fui, e sempre serei,”
veja. Ele é apenas o EU SOU.

67 Tem as chaves de David para o reino. Ninguém a pode fechar. O versículo 7 prova
isso. Muito bem, que Ele tem as chaves de David. Ninguém a pode fechar.

Agora vamos ver o que vem a seguir, rapidamente.

…tendo pouca força, …

Oh! Disse a este pequeno grupo aqui, “Tens pouca força agora.” O que é que isso
significa?  Como um homem que  esteve  morto,  um pouco  a  tremer,  voltou  à  vida,
reviveu um pouco, voltou à vida. Vocês saíram desses velhos credos mortos e tudo o
resto. Vocês começaram… voltaram à vida um pouco, estão a tremer, estão a acordar.
“Tendo pouca força. Mas eu coloquei uma porta aberta perante ti agora.”

Assim que eles saíram do Luteranismo e do papalismo e todos esses ismos, e do
Metodismo, e de tudo o resto, Ele disse, “Coloquei uma porta perante ti. Agora tens
pouca força, o que vais fazer com isso? Está colocada perante ti. Podes entrar, ou sair,
como quiseres. A porta está colocada perante ti. Tens pouca força, acabaste de voltar à
vida. Estás apenas a começar.”

68 Tal como aconteceu com a igreja primitiva. Repare, no final da era de Laodicéia…
voltou às obras novamente. Agora se reparar aqui, para mostrar que esta igreja está
entre estas duas, se for à era de Laodicéia, ou à era da igreja de Laodicéia, “Eu sei as
tuas obras,” mesmo no final da era de Laodicéia. O que foi isso? “As tuas obras,” ou o
trono onde Satanás está. Qual era o trono de Satanás? Veja, voltou novamente a uma
denominação.

Vocês, Assembleias de Deus, e Pentecostais, unitários e a Igreja de Deus, oh, não
vêem, irmãos, o que fizeram? Voltaram para aquilo que Deus odiava, quebraram a
confraternização. Olhe para as Assembleias de Deus. Algumas das melhores pessoas no
mundo estão nessas Assembleias de Deus. Olhe para a igreja Pentecostal Unida - o
melhor que vai conhecer na sua vida. Olhe para a Igreja de Deus.

E por causa dessas organizações, eles criam confusão e barulho e lutam uns com
os outros e chamam-se poleiro de abutres e toca de ratos. Ora, é uma vergonha. Uma
coisa  que Deus odeia  é  semear  discórdia  entre  os  irmãos.  Está  certo.  E  são essas
organizações que fazem isto - semeiam discórdia entre os irmãos. Nós devíamos ficar na
brecha e dizer, “Nós somos irmãos.”

Nós não estamos divididos.
Somos todos um corpo:
Um, na esperança e na doutrina

(A doutrina da Bíblia),

Um, no amor.

Eu gosto dessa canção antiga, “Em Frente, Soldados Cristãos.” Sim, senhor.

69 No final  de Laodicéia,  eles voltaram às obras novamente, ou às denominações
Pentecostais. Voltaram à denominação.

Vamos ver o versículo 15. Eu tenho aqui, o versículo 15 de Apocalipse 3 e vamos
ver  se  não  está  certo.  Apocalipse  3  e…  ou,  vamos  ver.  Eu  tenho  isso  escrito?
Apocalipse… não, não. Eu estava errado. Versículo 15. É o versículo 15 desde mesmo
capítulo, mostra a mesma coisa aqui. Sim, hum-hum.

“Eu sei  as  tuas  obras,  que nem és  frio  nem quente:  … eu sei  as  tuas  obras.”
Mostrou que eles voltaram para a primeira coisa outra vez. Voltaram com a sua força e
voltaram para as denominações Pentecostais. O versículo 15 do mesmo capítulo. Muito
bem.

70 Entre  as  duas  eras…  Eles  têm  pouca  força  entre  as  duas  eras  da  doutrina
denominacional Nicolaíta. Agora, quando a Luterana aqui se tinha formado… voltaram
para a Nicolaíta, os grandes arcebispos e assim por diante, depois veio Wesley. Eles
formaram o arcebispo de Cantuária e todos estes grandes altares que… nas igrejas e
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assim por diante, e nessa era. Depois aqui na Pentecostal, eles voltam à mesma coisa
novamente, todas as suas grandes denominações - a doutrina dos Nicolaítas.

Mas entre estas duas eras, Ele abriu a porta e deu à igreja um pouco de força para
reviver até que abanasse a cabeça, olhasse para lá e visse onde estava - recebesse a
revelação.  Voltou… vê alguma coisa  derrubada,  você  sabe,  e  a  primeira  coisa  que
acontece, é que começam a abanar a cabeça e olham à volta e abanam a cabeça.

71 A propósito, eu estava a sonhar sobre isso ontem à noite, Charlie. Eu pensei que
tinha disparado sobre um esquilo. Derrubei-o do ramo. E eu vi uma mulher idosa ali. Oh,
ela estava bem zangada comigo! Ela vinha e ia apanhar-me. E este esquilo tinha um fio
branco à volta do pescoço. E aquele pequenino ali abanou a cabeça duas ou três vezes,
e olhou para mim. E ele começou a fugir o mais depressa que podia - voltou para a
floresta.

Sabe, aquela mulher idosa podia representar a igreja, não podia? Ela tentou dar-
me com os pés. Eu afastei-me dela de alguma forma. Mas… Oh, só uma pequena luz,
mas suficiente para saber… Eu sei que desci a rua e ela ia cortar-me ali. E eu virei o meu
Ford tão rápido… eu tinha um atrelado atrás de mim, perturbou aquilo tudo. E eu saí
nesta direcção, para impedir que ela me apanhasse, veja. Escapei por pouco.

72 Agora, “tens uma pouca força restante,” então você quer usar esta força para
realmente virar a cara às duas denominações. Reparou… manteve a Sua Palavra? Veja o
próximo versículo agora: “Tendo pouca força guardaste a minha palavra.” “…guardaste a
minha palavra,” foi assim que eles receberam a sua força. É assim que eles recebem a
revelação.

Aquele que tomou a Bíblia… Quando Lutero imprimiu a Bíblia e passou pela era de
Wesley  e  assim  por  diante,  eles  tomaram-na;  e  cumpriram  a  Palavra  e  viram  a
revelação de Jesus Cristo sendo Deus feito carne no nosso meio e o baptismo na água
no nome de Jesus. Assim eles entraram nela. Aí está. Eles receberam o Seu nome nessa
altura, veja.

Ora, é tão claro como… é mais claro do que ler o jornal, veja. Só… e não se pode
negar isso, porque está aqui mesmo, representado aqui mesmo na Bíblia. E aqui está e
nós temos… É história. Foi exactamente onde a igreja Pentecostal começou e recebeu o
seu nome. Por volta de 1908, 1910, 1912, algures por ali, começou a descer.

73 Agora, muito bem, “…e não negaste o nome.”

Não negaste o meu nome.

Agora, eu gosto disso. Tem as chaves para David agora. Ele pode cumprir a Sua
Palavra e colocá-lo no reino. O Seu nome tinha sido revelado. Eles saíram da igreja que
tinha um nome de que estava morta; e agora eles entraram na igreja que tem o nome
de que tem vida, veja.

Saiam dos mortos, “Pai, Filho e Espírito Santo”; o nome do “Pai, Filho e Espírito
Santo.” Isso nem faz sentido. Veja, está dado ali para uma revelação. Todo o Seu livro
está escrito sobre revelação. É isso. Ele revela-Se.

74 Agora Ele disse,  “Ide baptizar o povo no nome do Pai,  Filho e Espírito Santo.”
Mateus 28:19. Agora, qual desses nomes é que você vai usar? Agora a maioria do povo
trinitariano baptiza no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. Isso
nem está na Escritura. Sim, qualquer pessoa diz… É no “nome,” singular; não “nomes.”
Nome. “Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,” veja. Muito bem.

“Pai” não é um nome. “Filho” não é um nome. “Espírito Santo” não é um nome.
Então, o que é? Algo morto. Não tem nenhum nome. Mas por esses títulos mortos, pela
vida de Cristo, revela-se.

75 E Pedro deve ter tido o… Ele estava ali, com as chaves do reino do céu na Sua mão
(e o reino é o Espírito Santo), suspensas do Seu lado. As chaves para o reino - por
outras palavras, a revelação, porque Jesus disse-lhe… Oh, irmão! Não vê?

Pedro foi aquele que foi abençoado com a revelação da verdade. E ele estava ali
mesmo e ele ouviu Jesus dizer, “Ide, ensinai a todas as nações, baptizando-as no nome
do Pai, Filho e Espírito Santo.”

Pedro voltou-se e disse, “Senhor, eu tenho as chaves aqui. Eu tenho a revelação do
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que aquilo significou, porque eu sei que Pai não é nome, Filho não é nome, e o Espírito
Santo não é nome. Mas eu sei qual é esse nome. É por isso que eu vos baptizo no nome
do Senhor Jesus Cristo.” Amém. Está certo.

76 Agora, é como se você estivesse a ler uma história de amor e… Esse é o último
livro de Mateus, a última parte de Mateus. Se vir uma história de amor, algumas de
vocês, senhoras… eu sei que não fazem isso. Claro, não fariam isso. Não, não. Vê? Mas
se fizesse quando era uma pecadora, veja…

Você pegava na história no… você sabe, quando era uma menina… E pegava nesta
história, dizia, “O João e a Maria viveram felizes para sempre.” Hum! Quem é o João e a
Maria? Agora, só há uma forma de saber quem é o João e a Maria. É voltar ao início do
livro e ler. Está certo?

Bem, então no final do livro de Mateus, no último versículo, em que Jesus disse,
“Ide, ensinai todas as nações, baptizando-as no nome do Pai, e do Filho e Espírito Santo,
ensinando-as a cumprir tudo o que lhes ordenei…” Agora, se “Pai” não é nome e “Filho”
não é nome e “Espírito Santo” não é nome, é melhor voltar ao início do livro, veja.
Agora, se nós voltarmos ao início do livro, ao primeiro capítulo de Mateus, você vê isto.

77 Eu gostava de dar esta pequena ilustração porque pode haver alguém aqui que
nunca a viu. Veja isto. Este é o Pai, este é o Filho, e este é o Espírito Santo. Agora, veja
com atenção. Pai, Filho, Espírito Santo. Foi o que Jesus disse em Mateus 28:19. Está
certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, quem é este? Pai. (Ouçam, na audiência.) Pai,
Espírito  Santo,  Filho.  Agora,  quem  é  este?  O  Espírito  Santo.  Quem  é  este?  [A
congregação diz, “Pai.”] Quem é este? [A congregação diz “Filho.”] Filho. Muito bem.

Agora, este era o Pai de quem? Jesus Cristo. Está certo? Agora, Mateus, no capítulo
1, versículo 28, vamos ler. Nós vamos ver a história de amor agora e vamos ver como
diz lá. Vamos ver quem era este homem, aquilo que Ele disse, “Ide, baptizai-os no nome
do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.” Muito bem. Agora, no capítulo 1 de Mateus
começa com a genealogia:

O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.

Abraão gerou a Isaque; …Isaque gerou a Jacó…

E continua e continua, até chegar ao versículo 18. Agora, veja, continue até aqui ao
versículo 17:

De sorte  que  todas  as  gerações  desde  Abraão  até  David,  são  catorze
gerações;  e  desde  David  até  à  deportação  para  a  Babilónia…  catorze
gerações; e… a deportação para a Babilónia até Cristo, catorze gerações.

Ora o nascimento de Jesus Cristo foi  assim: Estando… Maria,  sua mãe
desposada com José [Estão a ler comigo? Ouçam com atenção:], estando…
Maria sua mãe desposada com José, achou-se ter… antes de se ajuntarem,
achou-se ter concebido de Deus, o Pai.

É assim que está escrito? Achou-se ter concebido de quem? [A congregação diz,
“Do Espírito Santo.”] Bem, eu pensei que alguém disse que este era o Seu pai. Agora, se
o Espírito Santo é uma pessoa e o Pai é outra pessoa, então Ele teve dois pais. O que é
que fica? Um filho ilegítimo.

Oh, você diz, “Eles enganaram-se e imprimiram mal ali.” Muito bem.

Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou
deixá-la secretamente.

E,  projectando  ele  isto,  eis  que  em  sonho  lhe  apareceu  um  anjo  do
Senhor,  dizendo:  José,  filho  de  David,  não  temas  receber  a  Maria  tua
mulher, porque o que nela está gerado é do [A congregação diz, “Espírito
Santo.”]

78 “…boca de duas ou três testemunhas, seja toda a palavra confirmada,” veja. O
Espírito Santo era o Seu pai. Bem, Ele disse que Deus era o Seu pai. Agora, se são duas
pessoas diferentes, qual delas é o Seu pai? Vê onde você fica? Você fica preso no meio
do ar, veja.

Agora, você tem de dizer que o Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito Santo,
que  é  Deus.  Agora,  você  tem dois  agora,  em vez  de  três.  Muito  bem.  Muito  bem,
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versículo 21: “…o que nela está gerado…”

Quem era aquele que foi concebido nela? O Espírito Santo. Muito bem.

E dará à luz um filho e chamarás o seu nome [nome] JESUS; porque ele
salvará o seu povo dos seus pecados.

Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi  dito  da parte do
Senhor, pelo profeta que diz:

Eis  que a virgem conceberá e dará à luz um filho,  e chamá-lo-ão pelo
nome de Emanuel,… que traduzido é… Deus connosco.

79 Qual era o Seu nome? Agora, quem é o João e a Maria que viveram felizes para
sempre? Qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando Jesus nasceu na
terra Ele era Cristo, o Senhor. Na Sua circuncisão oito dias mais tarde a Sua mãe deu-
Lhe o nome, e o Seu pai deu-Lhe o nome, Jesus. Ele era Jesus. Cristo, o Senhor Jesus
Cristo então. Ele era Senhor. Quando Ele nasceu Ele era Cristo, o Senhor. E depois
quando Ele recebeu o Seu nome Jesus, isso fez Dele Jesus Cristo, o Senhor.

Foi exactamente aquilo que foi revelado a Pedro. Ele sabia quem era o João e a
Maria quando Ele disse, “Ide baptizai-os no nome do Pai, Filho, e Espírito Santo.” Assim
podia ser revelado porque Jesus sabia que Pedro tinha o dom da revelação. Ele sabia,
porque já Lhe tinha sido revelado pelo Espírito do alto.  E quando Deus vê que um
homem pode receber  revelações  do alto,  Ele  pode confiar  naquele  homem e fazer
alguma coisa  com ele  quando lhe  é  revelado;  porque Ele  disse  que ninguém pode
revelar isto a não ser o Seu Pai.

Deus é o único que pode revelar isto e Ele sabia que Pedro estava em contacto com
o Espírito. Assim, Pedro conhecia a revelação. Depois ele subiu ali e disse, “Arrependei-
vos e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados.”

80 Agora, alguns dias antes disso, Jesus disse a Pedro (na mesma altura em que Ele
lhe disse quem era a revelação, “Sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas
do inferno não prevalecerão contra ela.”), “E eu digo que tu és Pedro e te darei as
chaves [Oh!], as chaves do reino. Te darei as chaves. Tudo o que ligares na terra eu
ligarei no céu. O que desligares na terra eu desligarei no céu.”

Depois no dia de Pentecostes na inauguração da igreja, dez dias depois de Jesus ter
dito, “Ide baptizai-os no nome do Pai, Filho e Espírito Santo,” Pedro, pela revelação
espiritual sabia que não havia tal coisa como o nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Bem,
mais ninguém pensou isso até à era Católica. E todos os que foram baptizados no nome
do Pai, Filho e Espírito Santo estão na verdade baptizados na fé Católica. Está certo, não
no baptismo Cristão. Houve… o remanescente.
81 Agora,  no  dia  de  Pentecostes  eles  foram todos  cheios  com o  Espírito  Santo  e
falavam  em  línguas  e  comportavam-se  como  se  estivessem  bêbados.  E  estavam
bêbados. Eles estavam bêbados de mosto, o mosto que veio do céu da Canaã de cima. E
quando eles estavam todos a clamar e a gritar e a comportar-se como se estivessem
bêbados e assim por diante, Pedro levantou-se no meio deles e disse-lhes que eles não
estavam  bêbados,  mas  estavam…  isto  era  aquilo  que  o  profeta  tinha  dito  que
aconteceria: Ele iria derramar do Seu Espírito.

E agora eles disseram, “Varões e irmãos, o que podemos fazer? Varões e irmãos, o
que podemos fazer?” Essa é a questão. “Como é que nós vamos entrar? Quem tem as
chaves? Venha cá, Simão. Você tem as chaves. Tire-as do seu lado. O que vai dizer?”

Agora, lembre-se que Jesus Cristo disse, “Se ligares na terra, eu ligarei no céu. Se
desligares na terra, eu desligarei no céu.” Se Ele é Deus, Ele tem de cumprir a Sua
Palavra.

82 Agora, vocês padres Católicos, mostrem-me o vosso perdão dos pecados. Um padre
Católico disse-me uma vez, disse, “Não foi Jesus que disse, «Aquele a quem perdoares
os pecados, lhes serão perdoados?»”

Eu disse, “Ele disse isso.”

“Aquele a quem os retiverdes, lhes serão retidos.”

“Sim.”
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“Isso é a todos os que você perdoar, eles estão perdoados; a todos a quem não
perdoar eles não estão perdoados.”

Eu disse, “Foi exactamente isso que disse.”

Ele disse, “Então Cristo não deu à Sua igreja, já que nós somos a Sua igreja, o
poder de perdoar os pecados na terra?”

“Certamente que sim.” Eu disse, “Agora se lhos perdoarem da mesma forma que
eles perdoavam, eu estou convosco.” Sim. Eu disse, “Como é que eles os perdoavam?
Será que eles lhes diziam, «Vão fazer uma novena ou algo assim.,» ou da forma que
vocês fazem?” Não, senhor.

83 Pedro disse, “Arrependei-vos!” Amém. Aí está a chave. “Arrependei-vos cada um de
vós e sede baptizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e depois
recebereis o dom do Espírito Santo.” A chave fez, “clique” na terra e fez “clique” no céu.
É isso.

Foi  por  isso  que  quando  Paulo  se  encontrou  com  alguns  que  já  tinham  sido
baptizados pelo mesmo homem que baptizou Jesus, ele disse, “Recebestes vós já o
Espírito Santo desde que crestes?”

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

Ele disse, “Em que…” Veja a sua palavra Grega, disse, “Como fostes baptizados?”

Eles disseram, “Em João.”

Disse,  “Isso  não  funciona  mais.  O  céu  está  fechado.  Vocês  têm  de  vir  e  ser
baptizados no nome de Jesus Cristo.”

Assim eles  ouviram isto.  Eles  foram novamente baptizados no nome de Jesus
Cristo. E quando o fizeram, Paulo impôs as suas mãos sobre eles; o Espírito Santo
desceu sobre eles. Então eles falaram em línguas e profetizaram.

Oh, irmão, isso é de volta ao princípio. Exactamente… Essa é a porta aberta que foi
colocada aqui. Geograficamente está certo. As luzes do entardecer e toda a Escritura na
Bíblia leva a isso.

84 Nós podíamos ficar aqui durante horas e temos mais quinze minutos e cerca de
trinta e cinco comentários diferentes para fazer aqui. Vamos vê-los de manhã, se não os
virmos esta noite. Muito bem.

Agora, muito bem:

…e  ninguém  a  pode  fechar…  Tendo  pouca  força,  guardaste  a  minha
palavra [muito bem], e não negaste o meu nome.

Aí temos. “Não negaste o meu nome.”

O nome tinha sido revelado, afastaram-se da velha denominação morta de Sardes
e tinham entrado na igreja viva. Agora vamos ver o versículo 9. Agora, vamos observar
agora. Estamos a chegar a algo que é muito perigoso:

Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem Judeus e
não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a
teus pés, e saibam que eu te amo.

Isso já é suficiente para uma noite inteira, só aí. Veja, o que é que eles são agora?
Aqueles a quem ele falou, que tinham encontrado o Seu nome depois deste tempo todo
aqui, entraram pela porta aberta, Jesus Cristo, receberam a palavra da vida, foram
cheios com o Espírito Santo. E agora Ele disse, “Há aqueles no meio de vós que são a
sinagoga de Satanás.”

85 Agora, meu irmão, se quiser voltar a Pérgamo, em Apocalipse 2:13, só por um
minuto, e se me deixar mostrar-lhe aqui o que isso realmente é - a denominação.

Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás;
…

Aí está. Essa era da igreja de Laodicéia, ou, melhor dizendo, Nicolaíta, onde eles se
tinham denominado e (veja), para mostrar que eles eram a igreja, uma sinagoga; uma
igreja, uma igreja da denominação (Oh, irmão!), a sinagoga de Satanás. Então as obras
da denominação são do diabo. Não são os Cristãos, agora, lembre-se. Eles são Cristãos;
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mas a própria denominação. Muito bem.

Agora, já reparou, Ele disse, “Tendes entre vós aqueles que dizem que são Judeus
mas mentem.”

86 Agora, lembre-se, o grande anjo… Agora a quem é que ele está a falar? A esta
última igreja, a esta porta aberta entre as duas igrejas.

Agora,  a primeira era da igreja foi  ensinada por quem? Paulo.  Agora vamos a
Romanos 2:29 e vamos ver o que é um Judeu, para que tenham a certeza que não é a
minha  própria  ideia  acerca  disso  -  Romanos,  no  capítulo  2,  e  no  versículo  29,  de
Romanos. Muito bem, aqui estamos nós:

Mas é Judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é… do coração, no
espírito, não na letra: cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus.

O que é um Judeu? Um Cristão cheio do Espírito, do Espírito Santo. Eu sei que
vocês estão aqui depois dessa era de santificação em que dizem que eles tiveram o
Espírito Santo, mas Ele disse isso. Não fui eu. Eles disseram que tinham o Espírito Santo
sem os sinais a segui-los, mas Ele disse, “São mentirosos. Estes sinais seguirão aos que
crerem.” Não se consegue fazer Dele mentiroso. Oh, irmão! Isso cega-o, veja. Oh, bem!
Eu vou…

Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem Judeus,

[Que dizem que são Cristãos cheios do Espírito, dizem, a sinagoga, a organização.
“Farei daqueles que dizem que têm o Espírito Santo e que estão todos organizados aí…”
Eles nem sequer têm a revelação, veja. Muito bem.]

…direi… aos que se dizem Judeus [ou Cristãos] e não são, mas mentem,
eis que eu farei… que venham, e adorem prostrados a teus pés, e saibam
que eu te amo.

87 Aqui  mesmo isso pode levar-me à mensagem de amanhã de manhã.  Essa é a
virgem adormecida aí mesmo. Consegue ver? Quando foi isso? No tempo do fim. Oh,
quando  elas  saíram.  Aqui  está  a…  vê?  Estão  justificadas  pela  fé,  santificadas.
Justificadas pela mensagem de Lutero, santificadas por aqui, mas perderam a porta
aberta. Vê? Justificadas pela fé por Lutero, santificadas pela era de Wesley.

Muitos dos preciosos Nazarenos, Peregrinos de Santidade, Wesleyanos, Metodistas
e assim por diante - todos eles vivem uma vida limpa e boa, santificados - e pensam
que têm o Espírito Santo. E ouvem um homem a falar em línguas, ou algo assim, riem-
se dele, fazem troça dele e dizem, “É do diabo.” Irmão, você acabou de selar a sua
condenação quando fez isso. Você blasfemou do Espírito Santo, que não tem perdão.

Bem, diz você, “Nós pertencemos à Primeira Igreja.” Não me interessa a quantas
igrejas é que você pertence. Isso não tem nada que ver com a Palavra de Deus a que
não se tira nem se acrescenta. Está certo - as sinagogas de Satanás.

88 Espero que não vos magoe. Eu não gosto de falar assim, mas há algo dentro de
mim a levar-me a dizer isso. Eu não sei porque faço isso. Eu sei que não gosto de fazer
isso. Eu apenas sinto-me… é terrível, quando eu digo isso. Mas ainda assim, eu tenho de
o dizer. Há algo aí a levar-me a dizer isso.

Sempre detestei falar contra as mulheres. Eu sinto… Uma mulher pode chorar e eu
sinto-me terrível. Eu detesto falar contra as mulheres, mas há algo ali que me leva a
fazer isso, veja. Uma mulher imoral, oh, bem! Eu não suporto, porque há algo dentro
que me leva a fazer isso - o Espírito Santo.

E eu olho aqui para a Palavra e penso, “Senhor, se eu estou errado, mostra-me.
Não me deixes fazer isso apenas por fazer. As pessoas não vão… eu não vou… eu amo
as pessoas. Tu sabes que eu amo. Não me deixes ferir ninguém. Deus, Tu sabes que eu
não vou fazer isso.”

Mas o Espírito Santo levanta-se e diz, “Permanece nessa Palavra. Fica aí. Fica aí
mesmo nessa Palavra.”

E eu digo, “Sim, Senhor, se… Tu és o meu melhor amigo. Tu és o único que eu… Tu
és o meu verdadeiro amigo, o único que me vai ajudar quando esta vida acabar. Assim,
eu vou permanecer contigo então, Senhor. Aqui vou eu.”

Eu não pretendo ferir. Por favor não me interpretem mal, quando eu estou a falar
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contra as organizações e assim. Antes de eu saber alguma coisa acerca disto, toda a
minha vida, eu falei  contra isso. Nunca acreditei  nisso. Foi por isso que eu não me
consegui ligar a isso. Muito bem. Graças a Deus por me manter afastado disso.

89 Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás… [que dizem que estão cheios
do Espírito], e não são, mas… mentem, …eu farei que venham… e adorem
prostrados a teus pés,…

Não se lembra da virgem adormecida, quando ela acordou? Agora, lembre-se, o
que é que ela foi chamada? Há dez delas que saíram para se encontrarem com o noivo.
Está certo? Cinco eram sábias, tinham azeite nas suas lâmpadas. Quantos sabem o que
o azeite significa na Bíblia? O Espírito.

Agora, uma pessoa não podia dizer, “Você não está santificado e eu não estou…”
Todas elas estavam santificadas, todas elas. Todas santificadas. Mas cinco eram sábias o
suficiente para ter a sabedoria da revelação para chegar a essa porta, veja, para ser
cheias com o Espírito. Elas tinham azeite nas suas lâmpadas e as outras não tinham
azeite. E quando foram acordadas, ora, aqui vieram ter com elas, disseram, “Oh dêem-
me algum do vosso azeite do Espírito Santo. Dêem-me algum.”

Disseram, “Sim. Desculpe, irmã, só tenho o suficiente para mim. É certo que não
tenho nenhum de sobra.”

90 Assim, e enquanto…

Ele disse, “Ide orar.” E enquanto elas foram buscar algum, o noivo veio e elas
entraram na ceia  das bodas.  E  elas  foram deixadas de fora,  onde vão passar  pelo
período da tribulação.

Veja. Só um pouco, só mais alguns versículos, e vão ver que elas vão entrar no
período de  tribulação,  veja.  Agora  a  adormecida… Nós  vamos ver  isso  amanhã de
manhã. Sim, eu creio que vai ser um pouco melhor se esperarmos por isso, porque
estamos a chegar aqui agora, está a ficar na altura (muito bem) de encerrar.

91 Agora vamos ver: “Eis que eu…” E eles viram que eles são mentirosos, que eles não
têm o Espírito Santo.

Só  mais  uma  coisa  aqui,  por  favor,  enquanto  estamos  todos  juntos.  Judas
Iscariotes, como eu disse ontem à noite, era o filho da perdição. A Bíblia disse que ele
nasceu o filho da perdição. Então quando ele… E Jesus Cristo nasceu o Filho de Deus.
Então Deus vivia em Cristo. Está certo? Satanás vivia em Judas.

Se Ele era o Filho de Deus, nasceu o Filho de Deus, o Filho de Deus incarnado,
então  Satanás  nasceu  o  filho  da  perdição.  Ele  era  o  filho  da  perdição,  incarnado,
Satanás, o diabo.

92 Agora, se reparar ele juntou-se a Jesus e tinha-se tornado um deles. Vê?

Agora, a razão por que ele fez isso, foi para ter esse engano, para que ele pudesse
chegar neste dia à igreja. Agora, Jesus disse, “Essas sinagogas são de Satanás.” Oh,
bem! Atingiu? Elas são sinagogas de Satanás. Isso é Judas, fingindo ser um Cristão.

Qual era o principal objectivo de Judas? Dinheiro. O maior objectivo de muitas
destas coisas hoje é o dinheiro. Veja as Assembleias de Deus, a construir edifícios de
seis milhões de dólares aqui e a ensinar que o Senhor vem logo. Oh, as bombas estão
nos hangares para nos rebentar e constroem um edifício de seis milhões de dólares! Oh,
bem!  Bem,  ricos  e  de  nada… Vamos ver  isso  amanhã à  noite,  agora,  se  o  Senhor
permitir.
93 Agora  repare  aqui.  Oh,  veja  como  as  igrejas  são  grandes.  Estas  grandes
organizações, juntam o seu dinheiro e, oh, misericórdia! Tornaram-se multi-bilionárias…
Até têm finanças, associações de empréstimos entre eles e tudo o resto - emprestando
dinheiro e assim - as igrejas.

Irmão, isso não me parece apostólico. Pedro disse, “Não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho…” Dêem-me isso e tomem todo o vosso dinheiro. “Não tenho prata
nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou: No nome de Jesus Cristo…” Isso era o que ele
tinha, a revelação disso. “…eu te dou. No nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda.”

94 Muito bem.

Agora nós vemos aqui que eles eram sinagogas de Satanás. Agora, como é que
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podiam ser? Agora, Judas, quando ele veio… Agora veja. Na mesma altura em que Jesus
apareceu, Judas apareceu. Reparou nisso? E na mesma altura em que Jesus saiu de
cena, Judas saiu de cena.

Na mesma altura em que o Espírito Santo voltou novamente a aparecer, Judas
voltou  a  aparecer:  o  espírito  do  anticristo  para  operar  e  também  os  filhos  da
desobediência;  sem  se  importarem  com  a  Bíblia  mas  importando-se  com  a
denominação. Vê? E eles fizeram para eles uma sinagoga e Jesus disse aqui que é a
sinagoga de Satanás.

Onde?  Colocada  nesta  era  aqui.  Como  é  que  começou  aqui  atrás?  Por  uma
organização. É a mesma coisa que fez aqui, uma sinagoga de Satanás. Entende? “A
sinagoga de Satanás,” disse Ele, “que diz que estão cheios do Espírito.” Agora, como é
que eles podiam dizer isso?

Judas, quando esteve aqui na terra, ele encontrou-se com Jesus, fez uma confissão
de que ele era crente em Jesus e tornou-se tesoureiro - levava todo o dinheiro. Está
certo? Todos nós sabemos isso.

Agora, se ele creu em Jesus Cristo, ele aceitou falsamente a justificação. Está
certo? Romanos 5:1, “Por isso sendo justificados pela fé…” Muito bem.

95 Agora, depois outra coisa, em S. João 17:17, Jesus santificou-os pela verdade, Ele
disse, “A Tua Palavra é a verdade,” e Ele era a Palavra. E Ele deu-lhes poder contra os
espíritos imundos para ir e terem serviços de cura e expulsar demónios e operar todo o
tipo de milagres. E quando eles voltaram, Judas voltou com eles (agora veja, Nazarenos,
Metodistas de Wesley), voltaram, rejubilando e extremamente contentes e louvando a
Deus e clamando, porque os demónios se lhes sujeitavam.

E Jesus disse, “Não vos alegreis porque os demónios se vos sujeitam, mas alegrai-
vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida.” E Lembre-se que Judas era um
deles. Veja, ele conseguiu enganar a igreja até aí. Ele trabalhou por aquelas linhas, você
sabe. Mas quando chegou ao Pentecostes, ele mostrou as suas cores.

Foi exactamente o que ele fez na igreja Primitiva, na igreja Metodista e o que ele
fez na igreja Luterana e o que ele fez na igreja Nazarena e as Igrejas de Deus e as
outras. Chegaram à santificação. Quando chegou ao baptismo do Espírito Santo, ao falar
em línguas e ter sinais e prodígios, eles condenaram isso.

96 Eles vão pelo caminho da cura divina consigo. Claro. Judas foi, também, veja. Mas
quando… Há muita cura divina por aí hoje, irmão, ficam de pé por duas horas e dizem,
“As suas colheitas vão ser queimadas,” se não lhes der cinquenta dólares por noite e
todo o tipo de coisas. Isso é do diabo. Claro que é. Eu creio em cura divina de todo o
meu coração. Mas essa coisa é do diabo. Claro que é do diabo. Não quero saber quanto
você consiga fazer, ou seja o que for. Judas expulsou demónios também.

Jesus disse,  “Muitos  virão a  mim naquele  dia,  dizendo,  «Senhor,  Senhor,  não
expulsei demónios em teu nome e não fiz obras poderosas?»” Ele disse, “Se fizeram,
não sei nada acerca disso. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos
conheci.” Claro.

Oh, irmão, estreita é a porta e apertado o caminho e poucos há que o encontrarão.
Nós estamos a falar destes poucos porque estamos na última era, onde tem de ser
apenas uns poucos. Recebam, por favor, meus irmãos.

97 Não pensem que eu estou aqui… eu preferia, se fosse por mim… Por mim, eu podia
ceder e dizer, “Vamos tomar as Assembleias de Deus, ou algum movimento. Vamo-nos
juntar a eles e vamos andar com eles.” Mas, oh, irmão, ai de mim se fizer isso. Ai de
mim! Eu não caio nessa. Deus enviava-me para o inferno por fazer uma coisa dessas.
Sim, senhor.

Se eu tiver de selar o meu testemunho com a minha vida, eu vou ter de o selar (é
só isso), porque há algo em mim. Eu não posso fazer isso por nada deste mundo. Eu sei
que isto é verdade e eu tenho de permanecer com aquilo que é verdade; e a Bíblia
defende isso. A organização está contra isso, mas a Bíblia diz que está certo. “Seja toda
a palavra do homem mentira e a sua verdade.” Essa é a verdade. É isso. Permaneça
com isso.
98 …farei …aos da sinagoga de Satanás,… [Muito bem.]
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…e saberão… prostrados a teus pés, e… saibam que eu …te amo.

Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da
hora da tentação…

Vejam agora. Para mostrar que isto não é a era Metodista, aquilo que eu estou a
falar, no entanto é a sobreposição… Vejam. Estão prontos para ouvir? Todos? Ouçam
com atenção agora:

Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei [a
esse pequeno remanescente] da hora da tentação que…

A igreja chegará a um lugar em que você vai ter de entrar nesta organização, ou
ser… você vai ter de a receber, irmão. É tudo. Você ou vai estar organizado, ou vai
tomar a  marca da besta;  ou tomar… Você,  ou vai  organizar  isso,  ou vai  entrar  na
denominação; o que, na verdade, está a chegar à marca da besta, porque é um boicote,
veja.

…que há-de vir  sobre… todo o  mundo,  para  tentar  os  que habitam na
terra.

Eis que venho sem demora; guarda o que tens, para que ninguém tome a
tua coroa.

99 Agora esta grande tentação, a hora da tentação que virá para tentar o mundo
inteiro,  entra  na  tribulação  (vamos  ver  isso  dentro  de  alguns  minutos);  entra  na
tribulação. E a tribulação não veio nos dias de Wesley. Assim, em que era estamos?
Onde é que está esta porta colocada? Está colocada entre Wesley e a… onde a igreja se
está a dirigir agora e já está lá, na era de Laodicéia.

Mas neste pequeno lugar aqui mesmo, nos últimos trinta e cinco, quarenta anos,
esteve uma porta aberta colocada perante as pessoas, para elas entrarem. E Deus vai
tomar o remanescente e vai selá-los e eles vão entrar numa morna… vai vomitá-los da
Sua boca.

A obra vai ser encurtada. A igreja sobe e aqui vem o anticristo a mover-se, para a
destruição. É perfeito - encaixa com toda a Bíblia, ali mesmo.

100 Muito bem.

Agora, aqui aparecem as virgens adormecidas também. Aqui prova-se que a última
das eras da igreja entra na primeira parte do Pentecostes, porque entram na grande
tribulação, que virá no… que não veio na era de Wesley.

Versículo onze. Muito bem… Uma coroa de vida. O versículo 11 dizia:

Eis  que venho sem demora;  [O quê?  Sem demora depois  disto  agora,
veja.] Eis… guarda o que tens [continua a guardar isso], para que ninguém
tome a tua coroa.

O que é uma coroa? É uma… Uma coroa significa que você tem um domínio. Você é
um rei se for coroado, veja. E nós somos filhos de Deus quando somos coroados com a
vida eterna e o nosso domínio é a terra. “Farei de vós sacerdotes e reis para Deus.” Está
certo? Então aí tem.

101 E na Nova Jerusalém, como é que os reis da terra trazem a sua glória para a cidade
ali? Oh, é maravilhoso! Se quiser ver isso, apenas… brilham como estrelas, coroas.

E Daniel 12:3 dá uma grande descrição disso, se quiser apontar. Talvez temos
tempo só por alguns minutos, para ver isso. Vamos ver Daniel, o que ele diz aqui, no
capítulo 12 de Daniel. Muito bem. Vamos começar no primeiro, no capítulo 12:

E, naquele tempo, se levantará Miguel [Veja, oh, você sabe quem é esse.],
o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um
tempo de angústia [O que é isto? Mesmo a seguir a isto, a tribulação], qual
nunca  houve,  desde  que  houve  nação  até  àquele  tempo;  mas,  naquele
tempo, livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro.

E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida
eterna [a coroa] e outros para vergonha e desprezo eterno.

Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento; e os
que a muitos ensinam a justiça… como as estrelas, sempre e eternamente.
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Oh, irmão! Aí está a sua coroa, essa coroa gloriosa da vida eterna - uma coroa de
vida eterna.

102 Versículo doze, rapidamente, antes de nós… e depois eu penso que vamos depois
disso então.

A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus,…

Agora vamos ver isto rapidamente, porque eu já estou cinco minutos para lá da
hora. Mas podem dormir um pouco de manhã, não podem? Mamã, deixe-o dormir. Você
levanta-se bem, mas o Papá é um pouco difícil de se levantar. Mas deixe-o dormir só
mais um pouco. Saia sem fazer barulho e prepare o café, ou seja o que for e ele vai
estar de bom humor.

103 A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus,…

Oh, vamos ver palavra por palavra só por um minuto. Podem ter paciência comigo,
por  mais  um pouco? Eu sei  que está  quente e  vocês sabem que está  quente aqui,
também. Mas vamos ver: “O farei…”

A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus,…

Coluna: uma coluna, ou uma fundação. A fundação no templo da casa, ou da casa
de Deus. O templo do meu Deus, ou a casa do meu Deus - é uma coluna, a fundação.
Estes são os que tomaram a Palavra que ouviram no versículo 8, e voltaram à fundação.

104 Agora vamos ver Efésios 2:19, lá na igreja de Éfeso. Sabe, você tem de voltar a
Éfeso. Esse foi o princípio. Está certo? Muito bem, vamos voltar a Éfeso, onde Paulo
estava - a igreja que ele estabeleceu. E vamos ver agora onde estamos. Muito bem. A
igreja de Éfeso… Vamos voltar agora e ver qual é esta fundação aí atrás e ver o que
Paulo disse acerca da fundação, de volta a essa primeira era da igreja ali. Agora ele está
a falar para os Efésios:

Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos
santos, e da família de Deus;

Edificados sobre o fundamento dos [dos Luteranos, dos Baptistas… Agora
espere. Estou confundido, não estou?]… mas edificados sobre o fundamento
dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal  pedra da
esquina;…

105 Entrou tudo pela porta, Jesus. E “aquele que vencer eu farei  dele coluna.” Por
outras palavras, parte da fundação. O que é que eu lhe vou dar? “Colocarei sobre ele a
doutrina dos apóstolos e dos profetas do princípio e dar-lhe-ei a revelação.” O que é que
os profetas diriam acerca Dele? Ele é o “Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da
eternidade.” Foi isso que eles disseram, os profetas, os apóstolos. E “aquele que vencer
todas estas sinagogas de Satanás, aquele que se mantiver livre, e olhar em direcção à
porta, eu farei dele coluna. Eu vou colocá-lo lá na fundação da minha Palavra na casa do
meu Deus.” Oh, bem! “Vou colocá-lo ali mesmo nessa coluna na fundação, onde eles
permanecem  na  Palavra.”  Amém.  Eu  gosto  disso,  irmão.  Isso  é  bom.  Eu  posso
comportar-me de forma engraçada, mas eu sinto-me bem. Muito bem.

106 A quem vencer… eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca
sairá…

O que é isso? Se ele é uma coluna ele não vai mais sair. Ele é a noiva. Está certo.
Como a era de Éfeso tinha,  como Paulo  lhes  ensinou em Actos… Agora espere um
minuto. Se você vai ser uma coluna… Eu tinha outra escritura aqui que eu queria que
vissem antes de chegarmos à noiva.

Agora, se você vai ser uma coluna, você vai voltar a Éfeso. Você vai voltar à era em
que Paulo estava. E Paulo o anjo de Éfeso (que foi o início da igreja, a fundação), ele
ensinou-lhes que se fossem baptizados de alguma outra forma a não ser no nome de
Jesus Cristo, eles tinham de ser baptizados novamente. Está certo. Actos 5:19, ou 19:5,
melhor dizendo. Em Gálatas 1:8, ele disse que se um anjo ensinar outra coisa qualquer,
seja anátema.
107 Eles também eram a noiva que estava no templo. Agora vamos ver Apocalipse
capítulo 7, vamos ver se eles eram a noiva: capítulo 7 de Apocalipse. Agora, eu posso…

Nós estamos a falar aqui do remanescente de Israel, os 144000 e assim por diante,
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mas vamos apenas saltar isso por um pouco e vamos aqui por volta do versículo 12,
digamos.  É uma reunião Pentecostal  ali.  Este é o povo que estava,  oh… Veja bem,
vamos começar aqui no versículo 9, porque primeiro é Israel e ali estavam os 144000
selados, a que vamos chegar amanhã.

Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia
contar,…

108 Agora, lembre-se, do 4 ao 8 é Israel, que eram os eunucos - os guardas do templo,
veja. Nós vamos chegar a isso amanhã de manhã, se o Senhor permitir.

Agora, veja, todas as doze tribos: a tribo de Judá, ele selou doze; Rúben, ele selou
doze; de Gade, ele selou doze; e Levi e Zebulom e Benjamim, doze. E quantas tribos há
em Israel? [A congregação responde, “Doze.”] Bem, quanto é doze vezes doze? 144000.
E eles eram todos os filhos de Israel. João conhecia-os, a todos. Ele era um Judeu.

109 Depois disto:

…eis  aqui  uma  multidão,  a  qual  ninguém  podia  contar  [aqui  vêm  os
Gentios]  de  todas  as  nações,  …tribos,  …línguas,  que  estavam diante  de
Deus… e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas
suas mãos;…

São essas pobres criaturas que morreram lá e os leões comeram-nas e tudo o
resto, por este evangelho do Espírito Santo, que continuava a gotejar sangue; milhares
e milhares de criancinhas com as cabeças despedaçadas nas ruas e tudo o resto. Ali
estão eles - com vestidos brancos e palmas nas suas mãos. Oh, bem!

E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está
assentado  no  trono,  e  ao  Cordeiro.  [Salvação  ao  nosso  Deus  que  está
assentado no trono e ao Cordeiro.]

E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro
animais… prostraram-se… prostraram-se diante do trono sobre seus rostos,
e adoraram a Deus,

Ouça! Se acha que isto não é uma reunião Pentecostal:

Dizendo: Amém. Louvor… glória,… sabedoria,… acção de graças,… honra,…
poder,… força ao nosso Deus, para todo o sempre. Amém.

Uff! Parecia que eles tinham uma reunião numa tenda ali, não parecia?

110 …um dos anciãos me falou, dizendo… dizendo: Estes que estão vestidos de
vestidos brancos, quem são, e donde vieram?

Agora, se você é um Judeu, você conhece todas as doze tribos. Agora quem são
estes? De onde é que eles vieram? Eles têm vestidos brancos.  De onde é que eles
vieram? Não é a tribo de Benjamim nem as outras; quem são estes aqui? E João estava
tão…

…eu disse-lhe:  Senhor,  tu  sabes.  [“Eu não sei,”  veja.]  E  ele  disse-me:
Estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram os seus vestidos e
os branquearam no sangue do Cordeiro.

Por isso estão diante do trono de Deus [dentro da casa], e o servem de dia
e  de  noite  no  seu  templo;  e  aquele  que  está  assentado  sobre  o  trono
habitará com eles.

[Parece que eles estavam com um pouco de fome, não parece?]

Nunca mais terão fome [Glória!],  nunca mais terão sede; nem sol  nem
calma alguma cairá sobre eles.

Porque o  Cordeiro  que está  no  meio  do  trono os  apascentará  e… lhes
servirá de guia para as… fontes das águas; e Deus limpará… de seus olhos
toda a lágrima.

Aí está. Aí está a noiva. Oh, bem! Como a noiva é bela!

111 Vamos ver  o  que Ele  disse  aqui  agora,  para  que tenhamos a  certeza que não
perdemos isto agora. No 12: “A quem vencer eu o farei coluna no templo do meu Deus,
e dele nunca sairá [a noiva a permanecer ali com o noivo, oh].” Oh, se nós pudéssemos
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ter tempo para ver isso! Eu tenho isso aí para o livro.

Lá em Apocalipse dizia que todos os reis da terra trazem honra para lá. É como, em
tipo, a tribo de Levi. Todas as outras lhe pagavam dízimos, veja. De uma lua nova até à
seguinte, de um Sábado até ao seguinte, iam adorar. Que dia que será. Muito bem. E eu
vou… Vamos ver, “dele nunca sairá.” Muito bem.

112 …coluna no templo do meu Deus… e escreverei sobre ele o nome do meu
Deus,…

Agora, qual é o nome de Deus? Jesus. Se quiser anotar isto (está a ficar um pouco
tarde), Jesus… Efésios 3:15 dizia que no céu e na terra, tudo tem o nome de Jesus,
veja. Muito bem. Muito bem. Agora, muito bem:

…e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu,
do meu Deus:

“Colocarei  sobre ele…” Oh, se vir,  é tudo o mesmo nome, se já entendeu. Vê?
“Colocarei sobre ele o nome da cidade do meu Deus… A cidade [Ele continua e diz] que
é a nova Jerusalém, veja, a nova Jerusalém.” Colocarei sobre ele a nova Jerusalém.

Agora a noiva, ou a igreja, é a nova Jerusalém. Quantos sabem isso? A própria
igreja é a nova Jerusalém. Crê nisso?

113 Vamos provar isso. Apocalipse 21, penso que é, 21. Muito bem. Vamos olhar aqui
para que possamos mostrar-lhe. A Bíblia disse provai tudo.

Agora, Apocalipse 21. Oh, ouça isto, mesmo… Ouça isto, se quiser ver o que é esta
nova cidade do Seu… o nome de Deus.

E  vi  um novo  céu,  e  uma  nova  terra.  Porque  já  o  primeiro  céu  e…  a
primeira terra passaram, e o mar já não existe.

E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do
céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido.

A nova igreja é a igreja Gentia, a noiva. A noiva é a Gentia e a Gentia tem o Seu
nome. Ele tomou um povo dos Gentios por amor do Seu nome. Crê nisso? Se não crê,
abra em Actos 15:14 e vai descobrir. Actos 15:14, se quiser abrir só um segundo, e nós
vamos… então você vai… Actos, no capítulo 15 e no versículo 14, creio que vamos ver
isso. Depois estamos prestes a terminar. Actos 15 e o versículo 14 [Actos 15:13]:

E,  havendo-se  eles  calado,  tomou  Tiago  a  palavra,  dizendo:  Varões
irmãos, ouvi-me:

Simão tinha declarado como Deus no princípio visitara os Gentios, para
tirar deles um povo para o Seu nome.

Muito bem. Aí está ela. Oh!

114 Agora eu penso que isso é por volta… está muito perto de encontrar o último. E
agora nós vamos encerrar ao dizer que isto é Ele. “…e escreverei sobre ele o nome do
meu Deus e o nome da cidade do meu Deus,” que é tudo o mesmo: Jesus, Jesus, Jesus.
E a noiva casada com Jesus, faz dela a Sra. Jesus, e assim por diante, veja.

Há muito boas mulheres neste edifício esta noite, muito boas. Mas há uma delas
que é minha. Ela tem o meu nome. Espero que entendam. Ela tem o meu nome. Assim
será a Sua noiva. Muito bem.

115 Escreverei sobre ele o nome do meu Deus… a nova Jerusalém, que desce…
ou, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce… do… Deus… do
céu do meu Deus, e também o meu novo nome.

É melhor não entrar nisso, não é? Muito bem. Repare “ele” aí é singular. Agora se
voltar a Apocalipse 2:17 só um minuto, só para rever, só um segundo:

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.

116 Não O ama? Ele não é maravilhoso?

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

Sabe, eu gosto muito de cantar no Espírito depois de uma reunião onde você falou
duro e tudo o resto. Você não gosta? Oh, como eu gosto muito de entrar no Espírito
nessa altura. A Palavra, veja, a Palavra desceu agora. Agora a única coisa que precisa é
alguma humidade, veja, alguns louvores. Depois começa a crescer, veja. Oh, não O
ama? Vamos levantar as nossas mãos e vamos cantar isso:

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

117 Oh, vamos inclinar a nossa cabeça e dizer: Pai, nós Te amamos. Nós Te amamos.
Oh, como nós Te amamos. Nós Te agradecemos tanto, Senhor. Oh, os nossos pobres
corações humanos não conseguem expressar aquilo que nós sentimos dentro de nós,
pela forma como nos tens lavado no Teu próprio sangue!

Nós éramos estranhos, Senhor. Nós amávamos as coisas do mundo e estávamos
todos confusos ali nas coisas do mundo. E Tu desceste pela Tua graça e estendeste as
Tuas santas mãos preciosas até à lama do pecado em que nós estávamos; pegaste em
nós, escolheste-nos, lavaste-nos, limpaste-nos, colocaste um novo Espírito em nós, e
colocaste as nossas afeições nas coisas de cima. Como nós Te amamos, Senhor!

Nesta era, enganada; em que não resta mais nada no mundo para nós, Senhor.
Não resta mais nada no mundo. Está no tempo do fim. Nós vemos pela Bíblia que já
todas as eras acabaram. Estamos agora no final, saindo rapidamente. Não vai demorar
muito até que Jesus venha. Oh Deus, coloca os nossos corações em fogo. Não nos
deixes ficar parados.

E eu penso naquilo que o grande S. Paulo faria, se ele estivesse aqui esta noite e
visse as coisas da forma que elas são? Como aquele grande homem… Eles iriam prendê-
lo antes do nascer do dia. Ele estaria aqui a dizer às pessoas para se prepararem para a
vinda do Senhor.

118 Nesta hora, Senhor, há muitos enfermos, porque estão aqui lenços e pedidos aqui
colocados. Eu oro para que Tu cures a todos eles, Pai. Nós sabemos que essa é uma
parte do Teu ministério que Tu provaste infalivelmente que era a verdade - os sinais
seguindo os crentes.

Do corpo de Paulo eles tiravam lenços e aventais e enviavam-nos aos enfermos. E
os espíritos imundos saíam deles e eles eram curados, porque as pessoas acreditavam
no Deus vivo. Concede novamente esta noite, Pai, enquanto eu os entrego a Ti, Senhor,
por Jesus Cristo.

E agora, Senhor, eu oro para que Tu tomes as nossas almas na Tua mão, que nos
laves, que nos passes a ferro, porque dizia que Tu estavas a vir por uma igreja sem
mancha ou ruga. Permite que o ferro quente do Espírito Santo engome todas as rugas
em nós e que nós fiquemos no cabide, prontos para a vinda do Filho do homem.

Agora, Pai,  nós oramos para que as Tuas bênçãos repousem sobre nós.  Adora
connosco, Pai. Nós adoramos-Te. Nós estamos aqui esta noite e entregamos a Ti os
nossos corações. Nós…
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