
A Era Da Igreja De Laodicéia
Jeffersonville, Indiana, E.U.A.

11 de Dezembro de 1960, à noite

…ele nunca terminou isso. Eu disse, “Eu estava atrasado para o meu casamento. Nasci um pouco 
atrasado, um pouco atrasado para o meu casamento. Se eu puder ficar um pouco atrasado para o meu 
funeral, é aí que eu quero mesmo ficar atrasado - muito atrasado.”

1

Não, eram telefonemas em casa. Mal conseguia sair, depois da minha esposa e os outros saírem. Eu 
tinha tantas coisas. E depois as pessoas, de vários lugares, a orar, agora a entrar, a revelação do 
Senhor veio por um irmão, a irmã ali atrás doente - você sabe o que eu quero dizer. Continua e continua 
e continua e continua. E eu nem cheguei a cumprimentar alguns dos meus amigos aqui da Geórgia e de 
vários lugares por todo o lado, lá no Canadá. Sinto-me muito mal por não vos cumprimentar.

E a propósito, onde está o Fred, esta noite? Fred Sothmann? Fred, lembra-se daquela vez que me 
telefonou do Canadá, estava a vir e eu disse-lhe para não vir de carro? Você veio na mesma, teve um 
acidente, quase… Destruiu o carro, quase matou a sua esposa, a família, partiu o nariz e mandou-os 
para o hospital.

2

Há pouco quando eu estava a sair, mesmo ao meio-dia, o Irmão Ben aqui estava ali, veio ter comigo. 
E a Rosella veio por ali. Ela disse, “Eu vou para casa.”

Eu disse, “Rosella.”

Ela disse, “Que se passa, Irmão Branham?”

Eu disse, “Sinto-me um pouco estranho acerca disso,” veja.

Disse, “Vai acontecer alguma coisa?”

Eu disse, “Não sei. Parece que algo me avisou.”

Ela telefonou-me há alguns minutos. Teve um acidente, e assim… Ninguém se magoou, mas foi a mão 
do Senhor. E ela estava a deslizar - está tudo com gelo no norte - e ela despistou-se em Indianápolis e 
começou a deslizar pela estrada muito depressa, nesta direcção. E ela gritou, “Oh Senhor, ajuda-me!” e 
o carro balançou para este lado novamente, voltou e foi para a sua via e ela continuou bem. Ela foi pela 
estrada e disse, “Bem, bem! Como estou agradecida por ter saído dessa, porque os outros carros vinham 
naquela mesma via, muito depressa.”

3

Assim ela passou pela estrada e depois parou ali para… creio que foi algo… Ela parou para tomar um 
café ou algo assim. E antes de sair daquele carro, outro carro bateu-lhe na traseira e outro atrás dele e 
outro atrás dele. E ficaram ali todos empilhados.

Mas disse que ficou um pouco abalada, mas não ficou mal. Mas ela queria dar graças ao Senhor e 
telefonou e disse à igreja para dar graças ao Senhor por ela não se ter magoado nem nada; e pediu que 
a igreja continuasse a orar para que ela chegasse a casa.

Veja, ela conduz há pouco tempo. Ela acabou de ter a carta de condução. Por isso eu estou tão 
agradecido.

Mas compensa sempre ouvir esses avisos do Senhor.4

Disse, “Bem,” disse ela, “eu ia perder um dia de trabalho.”

O que é um dia de trabalho? Custa mais do que isso reparar a traseira do carro, veja. Assim é melhor 
permanecer com o Senhor. Não está certo? Se Ele nos diz alguma coisa, é melhor ficarmos com isso; 
porque Ele está sempre certo, não está? Sempre certo.

Agora, oh, isto é tão… tem sido uma semana maravilhosa. Eu não sei como me expressar para Deus 
e para vocês, as pessoas, por esta semana maravilhosa. Estes têm sido os oito dias mais felizes em que 
eu já preguei na minha vida. É verdade. Eu aprendi tanto sobre o Senhor e sobre a Sua terna 
misericórdia e tudo o que Ele tem feito por nós e ao ver o Seu Espírito a operar na igreja.

5

Estou tão contente por ver os dons a começar a operar novamente na igreja, veja. Agora, veja ali. 
Quando você está fora parece que… alguém entra, polui, você sabe. Eles vão começar a fazer qualquer 
coisa. E quando você desonra esses dons, Deus vai desonrá-lo, veja. Está certo. Você tem de os 
manter correctos.

E a única forma em que queremos isto é quando isto está em ordem, a forma em que falam em 
línguas. Não é apenas citar a Escritura; mas dizer alguma coisa que está prestes a acontecer. E se você 
se mantiver realmente reverente com isso, vai começar… Se alguém sair da ordem numa igreja, o Espírito 
Santo vai falar e vai dizer-lhes quem é; e eles vão sentir-se castigados e vão ao altar. É para isso que
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servem esses dons.

E ao ver o nosso pastor aqui, o Irmão Neville… Ele era um rapaz com vergonha, um pouco retraído. E 
digo-vos, parecia que ele nunca ia tomar isso, quando chegou ao Pentecostes. Mas ao vê-lo levantar-se 
e interpretar línguas e profetizar, digo-vos que ele evoluiu muito. Agora, vamos orar pelo nosso pastor e 
ver os dons a começar a chegar à igreja.

6

E outro irmão humilde aqui… Aqui está ele, devia estar aqui algures. Acho que está. Ele está sempre. 
Ele é um homem muito humilde. Costumava ser um dos administradores aqui na igreja - o Irmão 
Higginbotham, um homem precioso, santo. E ao ver que ele recebeu o dom de falar em línguas - quem 
teria pensado alguma vez que o Irmão Higginbotham teria feito isso? Um homem com vergonha, retraído, 
não queria ser conhecido em lugar nenhum, ficava atrás.

Mas veja, Deus pode pegar num homem assim e usá-lo, veja, porque ele não quer fazer isso para 
começar. Se ele quisesse fazer isso, ele podia vir com presunção. Mas enquanto ele estiver no ponto em 
que não quer fazer isso, talvez Deus o possa usar assim.

Junie está aqui… oh, ele está atrás da coluna.

Eu vou dizer isto: eu já ouvi muitas pessoas a falar em línguas e acho que tudo isso vem de Deus; 
porque você não pode emitir um som sem que isso signifique alguma coisa para alguém em algum lugar. 
Você sabe a Bíblia diz que não há nenhum som sem um significado. Significa que não há um som sem 
significar alguma coisa. Não se pode emitir nenhum tipo de ruído sem que signifique alguma coisa.

7

Muitas vezes perguntei-me como seria isso até que fui a África e ouvi todos aqueles barulhos. E 
descobri nessa altura que era a voz de uma pessoa. Por vezes é uma voz angelical, e assim por diante.

Mas Junie Jackson - um pregador com vergonha, retraído, pequeno, tímido, do campo ali, da igreja 
Metodista, lá em Elizabeth, em Indiana, lá nos bosques - em silêncio, não dizia nada, um pouco retraído. 
Parecia que… eu via-o… Por vezes eu queria pegar nele, abaná-lo, dizer, “Diga alguma coisa, Junie. 
Ficava ali quieto a olhar para mim assim.”

8

Nós sentávamos num toco nos bosques e ele sentava-se ali e dizia, “Bem… eu acho… está tudo 
bem.”

Eu dizia, “Oh, Junie, sinto-me… Deixe-me dizer isto por si,” veja. “Você é muito lento para mim,” veja. 
E Deus deu-lhe um dom de falar em línguas. Eu nunca ouvi uma língua mais clara em toda a minha vida.

Veja-o na igreja.9

Viu aquela mulher a falar esta manhã, sem conhecer a outra mulher? E uma não conhecia a outra e 
esta, o som da voz como foi falado; e quando foi interpretado no mesmo som, as vogais, as pontuações, 
o mesmo, a voltar; e a mensagem foi perfeita para a igreja. Vê como é? Temos de dar graças a Deus.

Agora não ponha o peito para fora. Se o fizer, você vai gabar-se e o diabo vai tomar posse de si. 
Seja humilde e diga, “Oh Senhor, mantém-me na retaguarda. Não me deixes levantar antes do tempo.” 
Ele nunca o vai deixar sair da ordem. Se o fizer alguma vez, não vai ser importante. Se o fizer, ora, o 
pastor aqui vai dizer-lhe, veja. Os dons não são para quando você está… quando nós estamos a pregar.

Normalmente, se os dons começam a operar bem na igreja, nós vamos fazer com que se encontrem 
muito tempo antes do próximo serviço, vamos deixar que o Senhor opere consigo ali, veja. Porque então 
nesta parte, não vai acabar por interromper.

Agora, enquanto estamos na congregação, por vezes você tem de se calar por um pouco. Mas se 
Deus tem uma mensagem, de alguma forma, Ele vai trazê-la, veja. Deixe-O em paz. Mas faça isso de 
acordo com o ensinamento da Bíblia. E talvez o Irmão Neville ensine acerca destas coisas. Uma vez que 
vamos tentar fazer isso. Eu vou tentar ajudá-lo como pudermos, nós os dois, para trazer isso e mostrar 
como deve ser usado.

Sente-se melhor, meu irmão Polaco? Está bem. Oh, como o Senhor o abençoou. Há oito anos atrás 
disse-lhe que algo ia acontecer. Ele estava muito confuso - um verdadeiro trinitariano estrito.
10

E o Senhor disse no outro dia, “Vem aí um homem. Ele tem cabelo preto e olhos castanhos, um 
homem forte. Não o mandes embora. Eu vou enviá-lo a ti.” Eu peguei numa escritura, onde ele estava 
confuso. Peguei numa folha de papel e coloquei ali. Passado um pouco, aqui veio ele.

A minha esposa disse, “Está aí um homem para te ver.”

Eu disse, “É ele. Trá-lo aqui.”

E  ele  disse-me  o  que  lhe  foi  dito  debaixo  da  inspiração  do  Espírito  Santo,  como ele  sempre  tinha11
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crido e se tinha firmado à mensagem, e assim por diante, entre o seu povo. Ainda que tivesse sido 
criticado, ele permaneceu com ela.

Disse que há algum tempo atrás na reunião que eu falei com ele, e chamei o nome dele. E como eu 
cheguei a dizer esse nome, eu não sei. Ele disse que eu tinha soletrado, ou algo assim, na reunião. Disse 
que ele estava a levar um bebé ao colo que tinha uma erupção na cara e disse que o bebé foi 
completamente limpo - completamente; e como o Senhor…

E eu disse, “Bem, aquilo que você precisa agora é ir até à igreja e ser baptizado no nome de Jesus 
Cristo.” Eu encontrei-me com ele há pouco no topo da montanha - porque ele desceu, foi baptizado no 
nome de Jesus Cristo. Agora ele está muito satisfeito, sente-se bem, a voltar para casa. Eu espero que 
ele me interprete para Polaco um dia destes, e Alemão, e lá naqueles lugares ali. Que o Senhor o 
abençoe, meu irmão.

Tantas coisas grandes, ricas, que o nosso Senhor faz. Ao ver a Sua misericórdia, como vai do este, 
oeste, norte e sul, Ele está a guiar os Seus queridos filhos - a juntá-los, a chamá-los, a agitá-los. Tanto 
para ser dito.

12

Agora, não se esqueça do próximo Domingo à noite. Se o nosso Senhor permitir, no próximo Domingo 
à noite nós vamos ter o… no próximo Domingo de manhã, melhor dizendo, um serviço de cura. A razão 
por que eu digo isso, sobre isso… Talvez depois, se houver muita gente para Domingo de manhã, eu 
tenho o Domingo à noite para utilizar, veja. Mas se conseguir tê-los a todos no Domingo de manhã, 
muito bem.

Quarta-feira à noite é uma reunião de oração a meio da semana. Agora vocês que estão por aqui em 
casa, amigos, reúnam-se aqui. Tenham a reunião de oração. Não percam isso. Fiquem com isso, vejam, e 
orem. Busquem mais de perto ao Senhor. Nunca deixem que o fanatismo entre no vosso meio. 
Mantenham… Há demasiadas coisas verdadeiras para se aceitar as falsas, veja. Não vá para o lado 
errado. Fique aqui.

Eu ouvi um “Amém” familiar nessa altura, que já ouço há anos - o Irmão Russell Creech. Eles 
disseram-me que o Patty foi quem falou em línguas ali no outro dia à noite. Patty, onde está? Estás 
aqui, querida? Bem, eu nem a vou conhecer se a vir. Mas eu creio que segurei aquela criança nos meus 
braços e dediquei-a ao Senhor aqui mesmo. E ela é uma jovem, disse a Meda, uma jovem… bela, jovem, 
uma menina adolescente, com o poder do Espírito Santo sobre ela, a falar em… Russel, você é um 
homem rico. Sim, é.

13

Onde está a Irmã Creech? Ainda não a vi. Ela está por aí? Ali atrás. Oh, Irmã Creech, como eu estou 
agradecido por Deus lhe ter dado uma filha assim. Ora, você não sabe como eu estou agradecido. Na era 
em que as adolescentes estão a fazer tropelias e a rir e a fazer barulho, você sabe, com um bando sem 
sentido de rapazes, com cortes de cabelo puxados atrás e tudo o resto, e assim; e esta menina aqui 
com o poder do Espírito Santo, a falar em línguas e a dar… Oh, bem!

Quantos homens esta noite, pregadores Pentecostais, dariam toda a sua vida se pudessem ver a 
sua filha adolescente, que está lá fora nas festas de rock and roll, fazer isso.

Dê valor a isso, irmão. Eu sei o que você está a fazer lá na Interstate [estrada que cruza pelo 
menos dois Estados, nos E.U.A. - Trad.]. Eu fiz a mesma coisa. Trabalhei duro muitos dias. Mas, irmão… 
para criar aqueles filhos. Mas lembre-se, Deus é fiel. Ele recompensa. Sim, com certeza, “Eu darei a 
recompensa.”

14

Deus abençoe, Patty, querida. Eu não te reconhecia se te visse, acho eu. Mas nunca abandones 
esse caminho recto, querida. Nunca deixes que o diabo coloque nada em ti como uma bela maçã 
dourada, porque vai ser um limão, vês? Deixa isso e larga. Mantém os teus olhos em Cristo, na cruz, e 
continua em frente, porque a hora está à mão, vês?

Tantas coisas de exortação que eu podia dizer, as bênçãos de Deus. Eu não tenho sido capaz de 
visitar muitos. E toda esta semana não orei por mais do que cinquenta pessoas, penso eu. E dentro e 
fora, e as emergências, e aquilo que entra e assim por diante… Mas eu tenho estado ocupado a estudar. 
Mas agora, no próximo Domingo nós vamos orar pelas pessoas e pedir ao Senhor que venha e nos dê o 
grande poder e Se manifeste a nós no próximo Domingo de manhã, se o Senhor permitir.

15

Oh, eu não gosto de começar esta era da igreja porque eu sei que é a última delas. E agora, nesta 
vai ser a conclusão das sete eras da igreja. Gostaram? Agora, lembre-se, eu digo isto no final como 
disse no princípio: pode haver muitas coisas que vocês discordam completamente de mim, mas não 
retenham isso contra mim, vejam. Amem-me da mesma forma. Porque não faz diferença nenhuma aquilo 
que você faça, ou aquilo que diga, eu penso o mesmo de si - se alguma coisa, é ainda mais, veja. Eu 
teria mais estima por si.

16
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Mas eu gosto muito de vocês. Deus sabe isso. Não há um homem que pudesse invocar o nome de 
Jesus Cristo que eu não o amasse, veja.

E eu nunca quero nenhuma amargura ou indiferença, ainda que pudéssemos discordar 
completamente. Se nós estivéssemos sentados à mesa e um comesse um tipo de tarte e outro comesse 
outro tipo, isso seria o mesmo como aqui, veja, quando se trata do companheirismo uns com os outros. 
Nós amamo-nos uns aos outros. E se nós não fizermos isso, então devíamos fazer isso. E nós nunca 
vamos avançar mais com Deus até fazermos isso.

17

Não se esqueça, não se esqueça que o maior dom de todos os dons é o amor. “Ainda que eu falasse 
a língua dos homens e dos anjos, ainda que o meu corpo fosse queimado como um sacrifício, ainda que 
tivesse todo o conhecimento [e assim por diante], nada sou…” Assim… “Mas quando aquele que é 
perfeito [que é amor]…” Se todos os dons espirituais não são unidos com amor, não se vão firmar. 
Qualquer outra cola vai partir; mas o amor dura para sempre, veja. Isso é I Coríntios 13.

Agora, esta noite entrando nesta grande era da igreja, oh, bem! Agora, nós podemos ficar aqui até 
quinze minutos depois das nove esta noite. E agora eu peço desculpa por não termos espaço suficiente 
para sentar toda a gente - para sentar todos, melhor dizendo - mas nós não temos; e talvez um dia 
tenhamos.

18

Mas agora eu quero pedir-vos que me façam um favor. Vocês vêem-me de pé e sabem o que isso me 
vai custar um dia, vejam. E a hora está próxima e à mão, vejam. Agora eu quero que façam isto: orem 
sempre por mim. E lembrem-se, eu tenho sido honesto como sei ser honesto. E eu apercebo-me que já 
não sou uma criança. Tenho cinquenta e um anos. E eu… quando o meu… eu não posso ir até que Deus 
me chame. E eu vou da forma que Ele quiser que eu vá e vai acabar aí, vejam. Mas eu tenho de ser 
honesto e tenho de dizer a verdade, independentemente disso. Assim eu sei que é um caminho solitário 
por vezes, mas enquanto Ele estiver consigo, que diferença faz?

Agora, antes de entrarmos nesta grande era da igreja, pergunto-me se podíamos ficar de pé agora 
só para um momento de oração mais uma vez. Isso permite-vos esticar as pernas e sentir-se melhores. 
No serviço de encerramento, há… quantos aqui querem ser lembrados perante Deus? Levantem as 
vossas mãos para Deus. Lembra-te de mim, oh Senhor, no final da era. Quando a vida terminar, lembra-
te de mim.

19

Nosso Pai celestial, nós não temos línguas suficientes para expressar a nossa gratidão pela presença 
do Deus vivo que tem estado no nosso meio nesta última semana; pelas coisas que nós temos aprendido 
de Ti, como Tu Te tens revelado a nós ao longo deste tempo; e como Tu tens tornado a Tua Palavra tão 
clara para nós; como nós temos esperado em Ti e como temos tentado expressar o nosso amor e não o 
conseguimos fazer, Senhor, porque as línguas mortais não podiam fazer isso; por nos salvares e por nos 
dares sempre uma fome de Ti, porque está escrito na Palavra, “Bem-aventurados os que têm fome…” Só 
por ter fome, é uma bênção - fome e sede de justiça. Então Tu disseste essa grande frase, “Porque eles 
serão fartos.” Agora nós cremos nisso, Senhor.

20

Perdoa-nos pelos nossos erros. E enquanto entramos esta noite depois desta última era da igreja, 
que é Laodicéia, depois de termos visto as Escrituras e a história a acertar sempre exactamente… Assim 
Pai, nós conhecemos a frase da Tua grande profecia aqui desta última era, será como foram as outras 
seis eras.

Pai, eu oro para que Tu permitas que o Espírito Santo venha a nós esta noite agora e nos abençoe 
enquanto esperamos mais em Ti. No nome de Jesus. Amém. Podem sentar.

Se o Senhor permitir, o livro vai… assim que pudermos. O Irmão Leo está a tirar da fita magnética, 
para ser escrito, dali para a máquina de escrever, depois para o livro. E a propósito, Rosella vai ter o 
livro dela muito em breve, “Uma Alcoólica Salva.” Todos vocês se lembram da sua história, como o 
Espírito Santo a chamou na reunião.

21

Quatro das maiores instituições de alcoólicos tinham desistido dela e foi rejeitada dos hospitais que 
havia em Chicago. E o Senhor Jesus no espaço de um momento tirou tudo isso dela. Ela vai às prisões e 
a outros lugares, dizendo às pessoas como Deus pode livrar, falando com os alcoólicos e assim por 
diante. Ela tem sido… pelo seu testemunho, tem ganho muitas pessoas para Cristo.

Agora, a primeira era da igreja, conseguem dizer-me qual foi? Éfeso. A segunda? Esmirna. A terceira? 
Pérgamo. A quarta? Tiatira. A quinta? Sardes. A sexta? Filadélfia. A sétima? Laodicéia. A primeira foi 
entre 55d.C. até 170, Éfeso. Esmirna, 170 até 312. Pérgamo, 312 até 606. Tiatira, 606 até 520 [1520]. 
Sardes, 520 [1520] até 1750. Filadélfia, 1750 até 606 [1906].

22

Agora, começou… a era de Laodicéia, sobrepôs-se e ontem à noite nós entramos na pequena 
sobreposição. Agora nós estamos… esta noite vamos ver o final de Laodicéia.
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Nós cremos que a igreja de Laodicéia começou em 1906 d.C.23

Eu predigo… Agora lembre-se, “predigo” (especialmente vocês a ouvir na fita). Eu não digo que vai 
ser assim, mas predigo, que vai terminar por volta de 1977; que a igreja vai entrar completamente na 
apostasia e vai ser vomitada da boca de Deus. E a segunda vinda ou o rapto de Cristo pode chegar a 
qualquer altura.

Agora, eu posso falhar por um ano, eu posso falhar por vinte anos, eu posso falhar por cem anos. Eu 
não sei onde é… Mas eu apenas predigo isso de acordo com uma visão que Ele me mostrou. E vendo o 
tempo, da forma que está a progredir, eu diria que será algures entre 1933 e 1977.

Pelo menos esta grande nação vai chegar a uma guerra que a vai rebentar aos bocados, veja. Agora 
isso está muito próximo. Está mesmo muito próximo. Eu posso estar enganado. Eu estou a predizer. 
Todos os que entendem isso digam, “Amém.” Vê?

Mas o Senhor mostrou-me uma visão de uma grande mulher poderosa em 1933, 1933. Está no papel 
como Roosevelt iria provocar… ele iria ajudar a levar o mundo para a guerra; como Mussolini faria a sua 
primeira invasão à Etiópia e iria conquistá-la, mas chegaria a um fim vergonhoso; e como então os três 
ismos - Nazismo, Fascismo e Comunismo - iriam todos acabar no Comunismo.

24

E quantos aqui se lembram que eu vos fiz ficar de pé, para dizer assim, “Observe a Rússia. Observe 
a Rússia, o rei do Norte. Observe a Rússia, o rei do Norte. Observe a Rússia, o rei do Norte.” Quantos me 
ouviram dizer isto, várias vezes? (Os mais antigos, veja, lá no início da igreja.) Ficava ali de pé e 
repetia, “Observe a Rússia, o rei do Norte,” veja, o que faria - porque todos esses ismos iriam culminar 
na Rússia.

Então eu disse que esta nação iria finalmente para a guerra com a Alemanha e a Alemanha estaria a 
construir um muro de betão. E essa foi a Linha Maginot, onze anos antes de começarem a construir, 
onze anos antes. E eu disse, “Os Americanos vão sofrer uma pesada derrota naquela linha.”

25

Alguns destes irmãos aqui estiveram naquela linha - o Irmão Roy Roberson e os outros. Perguntem-
lhes o que aconteceu. Claro que sofreram. Muito bem. Mas, “Finalmente,” eu disse, “nós vamos vencer e 
será um dos… o vencedor na guerra entre nós e a Alemanha.”

Agora, eu disse então que depois dessa altura a ciência iria progredir. Progrediram. Eles fizeram uma 
bomba atómica e tudo. Eu disse durante o progresso que eles iriam fazer… os carros estariam 
constantemente a começar a ganhar a forma de um ovo. Lembram-se do grande capot em 1933? A 
traseira grande descia assim, o pneu suplente na traseira dele? Veja como está agora, veja. 
Aerodinâmico, veja, como um ovo.

26

E eu disse, “Finalmente eles vão inventar um carro em que eles não vão ter um volante nele.” Eu vi 
uma família a ir pela estrada num carro com o topo em vidro. Estradas grandes, com bom aspecto, e 
bons carros e estavam sentados a olhar uns para os outros e o carro andava sozinho, fazia as curvas e 
tudo. E eles têm o carro agora mesmo. Já foi inventado. Eles têm o carro. E eu disse então, “Oh, como a 
ciência vai progredir naquele dia.”

Eu disse, “Então eu si um… Eles vão permitir que as mulheres, e permitem que as mulher votem. E ao 
votar, elas vão eleger o homem errado um dia destes. E vocês elegeram na última eleição. Foi o voto das 
mulheres que elegeu Kennedy. Nós sabemos isso, veja.

27

Entre as máquinas falsificadas e coisas arranjadas que o F.B.I mostrou e… Como é que alguém 
podia…? Por que é que eles não fazem alguma coisa acerca disso? Por que é que nada é dito? Hum! Têm 
medo que alguém perca o seu emprego. Veja é apenas um grupo de políticos, podre até ao interior. É só 
isso. Claro.

Não há nenhuma…. Não há nenhuma (desculpe)… Não há salvação para este país. Não há salvação 
para país nenhum. A salvação está em Jesus Cristo e Nele só. Está certo.
28

Agora, eu estou agradecido pela América. Eu preferia viver aqui do que em qualquer outro lugar no 
mundo porque… tirando o Canadá. O Canadá e os Estados Unidos são gémeos. Sabemos isso. Países 
vizinhos - um belo lugar. Mas eu creio que preferia viver aqui do que eu qualquer outro lugar que eu 
conheça, porque é a minha casa. Estou contente por ser um Americano e estou agradecido por isso.

Mas digo-lhe, certamente que precisa de um reavivamento como resposta. Claro que precisa. E não 
o vai ter. Não, senhor. Ela nunca mais se vai levantar. Não, ela está perdida. Lembra-se há cerca de 
cinco anos atrás em Chicago? Está na fita - você tem aí, Gene. Eu disse, “Eles ou vão aceitar este ano, 
ou vão cair constantemente.” E rejeitaram, veja. E vão fazer isso até que chegue ao seu fim.

Mas vai haver uma mulher poderosa. Agora, lembre-se (isto está na fita também), uma mulher 
poderosa, uma mulher importante (Ou vai ser presidente, ou vai ser uma mulher representando a  igreja
29
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Católica - que eu acho que é isto.) vai tomar o poder aqui um dia e vai governar este país. Esta nação é 
a nação de uma mulher.

A bandeira foi feita por uma mulher. É o número treze. Ela começou com treze estrelas, treze riscas, 
treze colónias. Tudo é treze, treze, treze, continuamente. Treze estrelas nos dólares de prata agora. 
Tudo é treze. É o número treze e aparece no capítulo 13 de Apocalipse. Treze completamente.

Tudo é mulher, mulher, mulher, mulher, continuamente. Ela assumiu todos os cargos. Ela tomou conta 
de Hollywood. Ela tomou conta do país. Ela tomou conta dos cargos. Ela tomou conta de tudo o que 
existe: os mesmos direitos que os homens, vota com os homens, diz palavrões como um homem, bebe 
como um homem, tudo o resto - e é apenas um isco para a igreja Católica para a adoração de uma 
mulher. Eles já estão a adorar uma mulher de qualquer forma.

Ela é o melhor… Uma mulher imoral é o melhor isco que o diabo já teve. Ela é pior que todos os bares 
que já existiram. Ela pode enviar mais almas para o inferno do que todos os bares que existem no país. 
Está certo.

Uma boa mulher é uma jóia na coroa de um homem, disse o homem mais sábio na terra. Um homem 
devia honrar uma boa mulher, veja. Mas uma má é água no seu sangue e o seu sangue é a sua vida. 
Vocês, homens, que têm boas esposas, vocês não sabem como deviam estar agradecidos a Deus por 
terem uma boa esposa. Porque se Deus pudesse ter dado a um homem alguma coisa melhor para ser 
uma adjutora, Ele teria dado. Mas uma mulher é a melhor adjutora que Deus podia dar a um homem. Mas 
quando elas rejeitam…

30

Foi ela no jardim do Éden que Satanás escolheu para ser a sua ferramenta. Ele não pegou no 
homem; pegou na mulher. Por que é que ele não foi a Adão para lhe dar paixões? Ele veio à mulher e 
deu-a a ela, veja, porque foi ela que ele escolheu. Deus pegou no homem; e Satanás pegou na mulher.

31

Veja sempre, e no final… Quando a Babilónia foi estabelecida no princípio (“As Duas Babilónias” de 
Hislop) - uma mulher. Quando chegou à era, agora está a terminar a era Gentia. A Babilónia começou 
assim e termina com a adoração de uma mulher (Maria) na igreja. Que dia em que estamos a viver!

Agora, Laodicéia. A era de Laodicéia, a palavra significa “morna.” Está cheia de riquezas e pensa que 
não tem falta de nada. Mas a Bíblia diz que ela é desgraçada, cega, miserável e nua. Que condição! A 
recompensa para os que vencerem nesta era da igreja é assentar-se no trono com o Senhor.

32

Agora a estrela, ou o anjo, ou o mensageiro, desta era da igreja é desconhecido. Agora, o 
mensageiro da primeira era da igreja, quem foi? Paulo, Éfeso. Esmirna? Ireneu. Pérgamo? S. Martin. 
Tiatira? Columba. Sardes? Lutero. Filadélfia? Wesley. E nesta era de Laodicéia nós ainda não sabemos e 
provavelmente não vamos saber até que ela termine.

Mas eu gostava de dar a minha opinião sobre aquilo que este anjo vai ser - aquilo que nós estamos 
à procura. Está bem? Já que temos um pouco de tempo eu escrevi aqui um pequeno texto sobre o que 
eu pensava ser o anjo desta igreja de Laodicéia, para terminar.

33

Agora ele vai estar no final da era como os outros, como a Bíblia. Ele vai estar no final da era. Não 
vai estar no início, mas no final, porque o anjo sempre vem para os repreender por aquilo que têm feito. 
“Ao anjo da igreja de Laodicéia escreve estas coisas,” veja. “Ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas 
coisas,” veja. Cada uma é para o anjo no final da era.

Paulo, no final da era, e os outros - no final da era. A sobreposição - o final da era, o final da era. É 
isso que faz com que se sobreponha, veja. “Ao anjo,” falando sobre o que aquilo era. Isto sobrepõe-se 
aqui - “Ao anjo” - o final dessa era, veja; pegando aqui, fez a sobreposição, como degraus a subir as 
sete eras da igreja.

Agora, este anjo que vem neste dia, eu quero… eu tenho uma coisa aqui escrita. Eu gostava de ler. 
“Mas ele será conhecido na parte final da era. E porque nós estamos tão próximos disso - tão próximos 
que… a era - que ele provavelmente já está na terra agora. Não o conheço. Ele vai ser um profeta 
poderoso que vai ser rejeitado pelo mundo da igreja, porque eles vão continuar com os seus pecados e 
finalmente vão ser vomitados da boca de Deus, da boca da presença de Deus. Eu creio que vai ser um 
como Elias.” Eu vou dar as minhas razões do porquê.

34

Agora vamos abrir aqui no livro de Malaquias só por um momento. Eu vou dar-vos a razão por que eu 
penso que vai ser um ungido com o espírito de Elias. Agora eu quero que coloquem os vossos capacetes 
da graça agora. Malaquias, no capítulo 4. Agora ouça enquanto eu leio e você na sua Bíblia. Agora, 
pense bem agora, pelos próximos minutos agora, antes de entrarmos na era da igreja.

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

[O que é que Ele está a dizer? Ele está a falar de um dia futuro. Concordam com isso? Um dia da 
vinda do Senhor.]

Mas para vós…

[Agora, veja agora, Ele está a voltar a falar com Israel. Agora, o que é que Ele disse?]35

Porque eis que aquele dia vem [lá mais à frente] ardendo… Mas para vós que temeis o 
meu nome… nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas; e saireis e 
crescereis como os bezerros do cevadouro.

E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele 
dia que farei, diz o Senhor dos exércitos.

[Não… No dia em que Ele fará arder a terra nós vamos pisar as suas cinzas. Isso é o milénio claro, 
veja.]

Lembrai-vos… da Lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei… em Horebe para todo o 
Israel, a qual são os estatutos e juízos.

Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha… o dia grande e terrível do 
SENHOR;

E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais; para que 
eu não venha e fira a terra com maldição. [O final do Velho Testamento.]

Agora, Jesus disse, Mateus 17:10, falando deste… Todos os Judeus esperam por esse Elias futuro. 
Agora veja o que Jesus disse acerca disso. Mateus 17:10. Vamos começar no versículo 9, Mateus 17:9:
36

E, descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis…

[“A ninguém conteis a visão, vejam. Não conteis isto. Vocês sabem, mas guardem para vocês.”]

A ninguém conteis a visão, até que o Filho do homem seja ressuscitado… dos mortos. 
[Não conteis.]

E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Porque dizem então os escribas que é 
mister que Elias venha primeiro?

[“Por que é que Elias deve vir primeiro antes que este Cristo venha, o Sol da justiça?” Por que é que 
eles dizem isto? “Tu já estás aqui e os escribas disseram que Elias viria primeiro.” Agora veja.]

E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade Elias virá… virá primeiro, e restaurará 
todas as coisas;

Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram

[Veja, ele não disse quem era, veja.]

…mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do 
homem.

Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Baptista.

Agora, João Baptista foi o Elias que devia vir.

Agora veja. Eu volto a Malaquias, no capítulo 4, novamente. Agora lembre-se, Ele disse aqui que 
“Antes que o grande e nobre, terrível, dia do Senhor venha, eu vos enviarei Elias o profeta.” O versículo 
5: “Mas eu vos enviarei o profeta… eu vos enviarei Elias o profeta antes da vinda do grande e terrível 
dia do… [A congregação diz, ”Senhor.“]. O que é que encontramos no Dia do Senhor? No final da era - é 
aí que o mundo vai ser queimado.

37

Lembra-se como nós O vimos com uma grande peruca branca, você sabe, e o seu peito… e cingido 
pelo peito? Lembra-se disso? E nós provamos pela Bíblia que não era um dia de Sábado, nem um 
Domingo; era o dia do Senhor. Está certo? E esse é o dia em que Ele vem como um juiz e vai ferir a terra 
com maldição. Está certo? “E vos enviarei Elias o profeta antes da vinda do grande e terrível dia do 
Senhor.”

Agora veja a vinda composta de Elias. Agora, se reparar, toda a Escritura tem um significado 
composto, mas está “escondido dos olhos dos sábios e entendidos e revelado às criancinhas que vão 
aprender.” Não crê nisso? Agora, mantenha aí Malaquias 4. E agora vamos voltar a Mateus 2 só por um

38



8A Era Da Igreja De Laodicéia

minuto, na página seguinte. Mateus 2.

Creio que devia dizer Lucas 2 em vez de Mateus 2. Tenho aqui escrito, mas estava com pressa há 
uns momentos atrás; e o Espírito Santo estava no escritório sobre mim, e eu estava a passar um 
momento maravilhoso. Por isso eu queria dizer… Vamos ver se seria isto. Agora, deixe-me estudar aqui só 
um minuto. Mateus 2. Ainda não é aquilo que eu estou à procura, pois não? Agora, só um minuto. Vou 
ver só num… dêem-me um pouco de tempo aqui, porque eu quero que tenham a certeza que vêem isso, 
que a Escritura tem um significado composto nela.

A adoração de Ana - o regresso a Nazaré… a Páscoa… o ministério de João. Agora deixe-me ver se 
eu queria dizer Lucas. Eu estava a ler algures e… eu queria dizer Marcos em vez de Lucas. Podia ter sido 
Marcos. Mas eu quero que vejam esta escritura para que saibam que é a obra do Senhor, que Ele faz 
isto desta forma.

Agora, vou dizer-vos o que eu estou à procura, onde “Do Egipto chamei o meu filho.” Alguém com 
uma leitura na margem que consiga ver isso rapidamente, ou encontrar isso: “Do Egipto chamei o meu 
filho. Chamei o meu filho.” Só um momento.

[Um irmão diz, “Lucas 1:17.”] Lucas 1:17. Obrigado, irmão. Está certo, Lucas 1. Marcos… Lucas 
1:17, em vez de ser 2. Quero ver o 14. É onde… É isso, irmão. Exactamente. Lucas 1:17. Muito bem. 
Agora, agora pode marcar.

39

Agora, o que isso é, está nas bênçãos do Senhor, aquilo que foi abençoado.

E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento,

Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte

[Este homem que surge vai ser ensinado desde o seu nascimento a não beber nem ter nada que ver 
com pecado assim. Entende?]

…e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe;

E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,

E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos 
filhos, e os rebeldes à prudência dos justos; com o fim de preparar ao Senhor um povo 
bem disposto.

Agora. Agora nós vemos que ele foi profetizado, e João foi essa pessoa. Está certo? João foi o Elias 
daquele dia, que devia vir.

Agora, nós também sabemos que a Escritura por vezes está a falar de duas coisas. Vai dizer uma 
coisa, como ali em Mateus, onde dizia, “Do Egipto chamei o meu filho.” Muito bem. Creio que era isso que 
eu estava à procura, “Do Egipto chamei o meu filho.” E depois se forem pesquisar a referência a esse 
“filho” ali, Ele era… não… Voltou a Oseias, que não estava a falar de Jesus, o Seu Filho; era Israel, o Seu 
filho. Do Egipto Ele chamou Israel. Mas tinha um significado composto e um entendimento maior do que 
aquilo que significava e de que estava a falar… pela vinda de Jesus; que foi maior do que a de Israel, 
quando Ele chamou Israel para fora. Muito bem.

40

Agora, nós também vemos que na Sua primeira vinda não foi o dia do Senhor. Está certo? Agora de 
volta a Malaquias. Vamos esclarecer isto primeiro - a vinda do dia do Senhor. Agora veja o Seu 
significado composto: a Sua primeira vinda e a Sua segunda vinda. (Têm o vosso pensamento espiritual 
pronto?) Versículo seis agora. Ele irá… Ele enviará Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Está 
certo?

41

Agora nós entendemos que esse não foi João, porque não foi o terrível dia do Senhor, ou foi? Nem 
Ele queimou a terra. Assim devia significar uma antevisão, ou outra vinda futura de João… ou, de Elias. 
Está certo? Porque Ele disse, “Enviarei Elias e vou queimar toda a terra e vou limpá-la e pisareis a cinza 
dos ímpios.” Isso é o milénio. Nós sabemos isso. Depois da bomba atómica explodir em pedaços depois 
haverá… a terra será endireitada e haverá um grande dia aqui na terra e a igreja vai reinar com Jesus na 
terra por mil anos. Está certo?

Mas, antes desse grande e terrível dia do Senhor quando vai ser rebentada, “Eu vos enviarei Elias o 
profeta.” Está certo? Assim não estava a falar de João Baptista nessa altura, porque o terrível dia do 
Senhor não foi naquela altura. Estava dois mil anos fora. Está certo?

Agora, veja o versículo seguinte e se for realmente espiritual agora…42

Agora esta é uma carta de amor e você tem de ler nas entrelinhas e depois é esclarecido. Você 
sabe do que eu estou a falar. Lembra-se como eu disse, a Escritura, Jesus deu graças a Deus porque Ele
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tinha escondido dos olhos dos sábios e entendidos, tinha revelado às criancinhas? Como eu ilustrei 
muitas vezes acerca da minha esposa; quando ela me escreve uma carta, eu consigo ver o que ela está 
a dizer na carta, mas eu leio nas entrelinhas para saber o que ela quer dizer, veja, porque eu a amo e 
conheço a sua natureza. E você tem de conhecer a natureza de Deus e amá-Lo. Então as Escrituras 
ficam esclarecidas para si. Ele revela-as.

Agora veja o versículo seguinte: “E converterá os corações dos pais aos filhos [agora, veja] e os 
corações dos filhos aos pais,” veja. Agora, quando João veio como Elias ele converteu os corações dos 
Israelitas, os corações dos filhos que então aceitaram a sua mensagem, os corações dos pais aos filhos. 
Mas quando ele vem desta vez ele vai converter os corações da igreja de volta aos pais Pentecostais. 
Vê? É vice-versa. Entende? Agora leia.

43

Agora, ouça com atenção agora. “E converterá os corações dos pais aos filhos.”

Os velhos sacerdotes ortodoxos, ele vai dizer-lhes isso, “Ora, Deus é capaz destas pedras suscitar 
filhos a Abraão. Não acheis que podeis…” Vê? Agora ele vai tomar os corações dos velhos sacerdotes 
ortodoxos que estão dentro de casulos e vai converter os seus corações à fé que os filhos tinham aqui, 
veja. Agora, todos estes que foram baptizados e estão à espera da vinda do Messias, “Quem vos 
ensinou, geração de víboras, a fugir da ira futura?” Oh, bem! Veja, Ele estava a converter os corações 
dos pais aos filhos.

44

“…e os corações dos filhos aos pais.” Agora quando este grande Elias vier, no final desta era, ele vai 
levar a mensagem do Pentecostes para converter os filhos à fé dos pais, porque ele vai estar a 
repreendê-los porque não mantiveram esta mesma fé que existia lá no princípio. Amém. Agora, eu creio 
que entendemos muito bem que vai ser Elias, não entendemos?

Agora nós sabemos isso, que tem… Agora veja que o terrível dia do Senhor ainda não veio.45

Eu perguntava-me muitas vezes, será que este homem vai ser apenas um pregador? Elias operou 
todos os milagres; não pregou. Mas quando o seu espírito esteve sobre João, fez toda a pregação e não 
fez milagres. Porquê? Jesus ia seguir-se a ele. Ele faria os milagres, porque “o Sol da justiça nascerá,” 
disse ele, “com cura debaixo das suas asas.” Assim João não tinha necessidade de fazer milagres. Ele 
apenas anunciou a vinda de Cristo.

Agora, lembre-se. E este João, ou este Elias que virá, será mal entendido. Ele será um homem tão 
poderoso perante o Senhor que as pessoas vão pensar que ele é na verdade o Messias, porque os seus 
melhores amigos disseram-lhe, “Tu és o Messias.”

Ele disse, “Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, mas Ele vem após mim.” Porque eles 
estavam debaixo de tanta expectativa de ver um Messias (eles pensavam que o Messias vinha aí), 
quando viram este grande fenómeno a surgir no meio deles, eles disseram, “Ele é o Messias.”

João disse, “Eu não sou Ele, mas Ele vem após mim.” Oh, bem! Entende? Assim os seus amigos mais 
chegados vão pensar que ele é o Messias.

Agora, repare que outra coisa vai acontecer desta natureza. Ele virá antes do dia do Senhor. Agora, 
a terra nunca ardeu nos dias de João, por isso será no futuro. Quando ele veio da primeira vez ele 
apenas pregou; da segunda vez ele vai tanto pregar como ter os sinais prometidos por Jesus Cristo. 
Muito bem.

46

Agora. Vamos olhar para a natureza, qual será, a natureza deste profeta que vem aí. Agora nós 
estamos satisfeitos por o anjo desta última era da igreja ter sido predito desde o Velho Testamento até… 
Agora os outros não foram. Paulo, Ireneu, eles não foram preditos. Mas esta última era no final da 
consumação, o fim do mundo, será um tempo tremendo que temos perante nós, de forma que este anjo 
desta era foi predito lá atrás na Escritura, no Velho… na Escritura, o final desta era. É Elias, um grande 
ungido.

Agora veja. Que tipo de natureza Elias vai ter? Primeiro ele será um profeta poderoso, fiel para com 
a Palavra de Deus, porque Elias foi fiel. João foi fiel. Está certo. Operando sinais e prodígios, vai 
converter os corações dos filhos de volta à fé dos pais Pentecostais. Ele vai odiar denominações como 
Elias odiou. Está certo, vai sim. Acho que já temos isso iniciado para ele agora. Na altura em que ele 
vier. Ele vai odiar denominações. Elias odiou-as. Tal como João odiou as denominações.

47

João disse, “Não venham… não penseis, «Agora temos Abraão por nosso pai,» vocês, Fariseus e 
Saduceus, bando de víboras [serpentes da erva, por outras palavras]. Porque eu vos digo, que Deus é 
capaz destas pedras suscitar filhos a Abraão.”

Elias disse, “Todos se afastaram, todos eles. Não resta ninguém senão eu.” Oh, bem!

Ele  também  vai  odiar  mulheres  espampanantes.  Elias  odiou  -  Jezabel.  Está  certo?  João  odiou  -
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Herodias. Ambos profetas, o mesmo Espírito. Eles odiaram o mundo denominacional, o mundo da igreja. 
Eles também odiaram mulheres espampanantes que não prestavam. Algo no espírito deles clamava 
contra isso. Jezabel foi atrás da cabeça de Elias e ia cortá-la e ela também cortou a cabeça de João. 
Herodias fez isso. As duas.

Este profeta gostará muito do deserto como Elias. Ele vai viver sozinho no deserto. João, no 
deserto, sozinho. E nós sabemos que vai ser Elias. Muito bem.
48

E este profeta será aquele que vai permanecer com a verdadeira Palavra de Deus. Sim, ele vai 
permanecer com ela, com toda a Palavra. Para quê? Para restaurar a fé à igreja de Éfeso que foi perdida 
durante todo este tempo; fé na igreja que tinha uma porta aberta colocada perante ela e a rejeitou.

Não é uma pessoa instruída. Elias não foi uma pessoa instruída - o Tesbita. João não foi uma pessoa 
instruída. Lucas 1:67, a Bíblia disse que ele era… que o filho estava… Assim que ele nasceu ele partiu 
para o deserto; esteve no deserto até ao dia em que foi mostrado a Israel. Está certo. Um… Lucas 1:67 
até ao versículo 80, se quiser apontar.

Este profeta vai ser também um homem temperamental. Elias, depois de ter tido uma grande 
reunião, ninguém podia ficar perto dele. Elias tinha períodos de stress. Quando ele saiu ali e chamou fogo 
do céu e queimou os altares de Baal e tudo, ele correu para o deserto e disse, “Senhor, eu não sou 
melhor que os meus pais. Deixa-me morrer.” Está certo? E João… Ele sentou-se debaixo de um zimbro. E 
depois do grande reavivamento, agora ele queria morrer.

49

E João, quando o lançaram na prisão - esta mulher má - ele sentou-se ali e começou a ficar mal-
humorado. Creio que Pemberman, ou um deles, disse, “O seu olho de águia ficou fechado na prisão.” Ele 
enviou alguns dos seus discípulos e…

Ora, ele tinha declarado, disse, “Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” João viu a 
coluna de fogo suspensa sobre Ele como uma pomba e desceu, pousou sobre Ele, testemunhou tudo. E 
disse, “Esse é o Cordeiro de Deus.” E disse, “Eu tenho necessidade de ser baptizado por Ti, e porque 
vens a mim?”

50

Jesus disse, “Deixa que assim seja agora.”

Mas quando eles o colocaram na prisão, ele fica bastante em baixo rapidamente, veja. É difícil, mal 
se consegue erguê-lo. E quando o fizeram, ele disse, “Ide perguntar-Lhe se realmente é Ele, ou devemos 
esperar por outro que venha?” Exactamente como Elias fez, veja. O mesmo. Veja, um homem com 
temperamento. Assim nós sentimos pena dele, porque sabemos o que isso é. Muito bem.

Agora. Agora no… A igreja, na sua manifestação… é melhor deixar isso em paz. Na sua manifestação 
a igreja… Quando ele se dá a conhecer, este poderoso Elias que Deus nos vai enviar, quando ele se dá a 
conhecer como Elias, a igreja estava pronta para ser libertada, foi libertada das mãos do paganismo. 
Está certo? Apenas… quando ele chegou ali e disse, “Nós vamos provar quem é Deus,” Elias libertou a 
igreja.

51

E João… tal como João. Ele disse… quando ele viu Jesus ele disse, “Eu devo diminuir e Ele deve 
aumentar.” João começou a pregar, deu-se a conhecer antes da vinda do Senhor, mesmo no final - a 
manifestação. Muito bem.

Agora, nós vemos que Elias deve estar a falar então desta era para esta igreja. Para provar que era 
Elias, Elias… depois de ter dado a sua profecia, Elias não teve de morrer. Ele foi transladado e foi tomado 
acima no céu - um tipo da igreja. E no final deste Elias que virá, no final do seu tempo, a igreja vai no 
rapto sem passar pelas sombras da morte. Será o rapto.

52

Eu creio que o grande Elias, o grande que virá, será o Elias ungido que está profetizado para o último 
dia. Amém. Acho que vai ser, quando vier, o anjo ou o mensageiro para a igreja nos últimos dias - um 
povo rejeitado, humilhado a que esta igreja vai chegar e já lá está.

Eu penso que Elias está prometido na Bíblia. Eu penso que conseguimos entender isso - que Elias foi 
aquele que estava prometido na Bíblia para chegar neste dia. Crê nisso?

Agora, vamos abrir agora em Laodicéia e nós vamos ver o que o nosso Senhor tem a dizer-nos esta 
noite acerca de Laodicéia. Laodicéia, muito bem, a saudação à igreja: “…ao anjo do Senhor…” O 
versículo 14 do capítulo 3 de Apocalipse:

53

…ao anjo do Senhor de… Laodicéia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e 
verdadeira, o princípio da criação de Deus;…

Oh, bem! Nós temos tudo… se tivéssemos toda a noite nisso aí, como o Senhor nos ia revelar isso. 
Veja. O Amém é o último. Ele apareceu ao longo das várias coisas, mas aqui está a última era da igreja
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onde diz, “Eu sou… este é o final. Eu sou o último.”

Agora para mostrar que Ele foi o primeiro também (já que foi), Ele é o princípio da criação de Deus. 
Oh! Entende? Vê? Como é que Deus podia ser criado se Ele é um Espírito? Como podia ser? Ele é eterno. 
Ele nunca foi criado. Ele nunca será criado, porque Ele era Deus no princípio. Mas Aquele que é o 
princípio da criação de Deus foi Jesus Cristo, quando Ele se manifestou, quando Deus vivia Nele. Ele é a 
criação de Deus. Oh, bem! Vê? O primeiro e o último, o Amém, o princípio da criação de Deus. Quando 
Deus criou para Si um corpo, Ele desceu e viveu nele. Esse é o princípio da criação de Deus, veja. Oh, 
Ele não é maravilhoso?

54

Agora nós vemos no início que Ele mostrou a Sua deidade aqui mesmo. “Eu sou o Todo-poderoso. Eu 
sou Aquele que era, que é, e que há-de vir - o Todo-poderoso.” À igreja de Éfeso. Disse isso três vezes. 
Está certo? Veio até Laodicéia e disse, “Eu sou o Amém. Eu fui o primeiro ali; eu sou o último aqui. Eu 
sou o princípio da criação de Deus. Ao longo das eras da igreja que nós vamos ter, vocês vão aprender 
que eu sou Deus, Deus criado na forma de homem. Eu sou o princípio da criação de Deus!” Amém! Isso 
faria um Presbiteriano gritar! Pense nisso. O princípio da criação de Deus. Agora… Oh, como eu gosto 
disso, a criação de Deus - quando Deus foi criado, quando Deus foi feito carne em Jesus Cristo e habitou 
entre nós.

55

Agora o versículo seguinte seria, para as outras igrejas, o elogio. Mas Ele não elogiou esta igreja. Ele 
tinha uma reclamação contra ela, não era um elogio. Ele não elogiou esta por nada, esta era de 
Laodicéia. Com toda a luz que eles tinham e voltaram atrás para isso, eles não precisavam de elogio 
nenhum. Eles precisavam de uma repreensão e receberam-na. Ele tinha uma reclamação contra esta 
igreja, não foi um elogio. Agora eu quero ler o versículo 15 e 16 aqui agora:

56

Eu sei as tuas obras,… nem és frio nem quente: oxalá foras frio ou quente.

[Por outras palavras, que não fosse morno.]

Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.

Isso é um elogio? Essa é uma repreensão contra esta era ímpia de Laodicéia, a pior do grupo todo. 
Todos os outros, debaixo de tormento e tudo o resto que tinham… Eles não tinham nada. Estavam 
feridos de pobreza, vagueando em peles de ovelhas e de cabras e destituídos e serrados e queimados 
até à morte e atirados aos leões e tudo o resto; e continuavam a manter a fé. E este grupo é rico e não 
tem falta de nada e tudo o resto, e é uma prostituta. Está certo.

Agora, nós temos uma grande lição. Espero que o Senhor nos ajude nisso. Ele disse: “…porque não 
és frio nem quente, morno…” Como o leite, veja. Um bom leite frio é bom, não é? O leite quente é bom 
para si. Mas o leite morno fá-lo vomitar.

57

Eu lembro-me de uma noite ficar doente no rio há cerca de vinte e cinco anos atrás. Eu estava num 
pequeno barco de tábuas, a viver ali. Eu fiquei doente e eles vieram. O meu cunhado levou-me ao Dr. 
Isler. Disse, “Qual é o problema?”

Eu disse, “Estou bastante doente do meu estômago.”

Disse, “Beba um copo de leite morno.” Oh, irmão! Leite morno. Fiquei enjoado. Assim limpou tudo, o 
que estava no interior.

Agora, Deus disse, “Tomara que foras quente - a escaldar - ou gelado. Que fosses um ou outro. Não 
fiques morno, porque enjoas-me.” É isso que esta era da igreja faz a Deus - enjoa-O, veja. Seja… Não 
seja vermelho… Fique a escaldar ou… “Não sejas morno, quente ou frio, porque me fazes vomitar.”

58

A frieza da igreja Anglicana nos dias de John Wesley levou-o a ter reuniões noutro lugar, porque era 
fria, desagradável. A frieza da igreja Metodista levou William Booth a tornar-se um membro do Exército 
de Salvação a escaldar. Veja, Deus disse, “Se não vieres e te arrependeres, eu tirarei o castiçal. Eu 
tirarei, darei a outra pessoa.” Assim quando a igreja Metodista não recebeu a santificação de John 
Wesley, William Booth veio com o Exército de Salvação [Wiliam Booth foi o fundador do Exército de 
Salvação, uma instituição de caridade Metodista - Trad.] e continuou. Está certo.

Porquê? Eles organizaram-se. Exactamente. Fizeram disso uma organização e Deus disse, “Eu odeio 
isso.” Assim William Booth veio e pegou naquilo e veio o Exército de Salvação. Depois o que é que ele 
fez? A mesma coisa. Voltou-se e organizou novamente.

59

Depois dele vieram os de Campbell e existiram por algum tempo; e depois John Smith com os 
Baptistas; e depois disso vieram os Nazarenos e depois dos Nazarenos veio o Pentecostes. Os 
Nazarenos, o que é que eles fizeram? Fixaram-se da mesma forma, denominaram-se. O que é que veio 
naquela altura? Uns pequenos ramos, a Igreja de Deus e assim por diante, cresceu ali. O que é que eles 
fizeram? Organizaram-se. Deixou-os andar. Vieram os  Pentecostais  com a  bênção  da  chuva  serôdia.  O



12A Era Da Igreja De Laodicéia

que é que eles fizeram? Organizaram-se, por isso Ele deixou-os. Está certo. (Agora, vamos chegar aqui 
ao final, vocês vão ver algo verdadeiramente forte dentro de alguns minutos.) Muito bem.

Muito bem. Ele quer que você esteja a escaldar ou gelado, um ou outro. Não seja morno. Não finja 
ter algo que você não tem. Esteja em fogo por Deus, ou volte para a organização. Não seja morno. É a 
mesma coisa agora. Foi a mesma coisa que aconteceu nas igrejas aqui. Ele quer que você seja quente 
ou frio. Ele não quer mornos.

60

É isso que o Pentecostes tem - uma condição morna. Eles vão para o piano de vez em quando e 
alguma percussão e batem um pouco. E têm música suficiente, alguém levanta-se, você sabe, mais ou 
menos a dizer, “Glória ao Senhor, aleluia, hum-hum,” e a música faz hum, hum, hum. Acabou. Oh, bem! 
Faz com que Deus fique mal do estômago, veja.

Muito bem.

Não há muita coisa a acontecer então, como um reavivamento escaldante, com eles. Mas eles 
tinham muita maquinaria mecânica nesta igreja, veja, porque eles eram ricos. E oh, bem, eles estão a 
juntar-se e a fazer grandes reuniões, e tudo o resto. Eles estavam a passar grandes momentos nesta 
igreja. Isso é tudo verdade. Mas é tudo maquinaria mecânica, mas não há o calor do Espírito Santo, 
veja.

61

Veja aqui o que Ele disse aqui, veja. “Eu sei as tuas obras. Nem és frio nem quente. Tomara que 
foras frio ou quente. E porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.” Veja. 
Agora, Ele disse, “Gostava que fosses frio ou quente. E porque não és, eu tenho de me livrar de ti, é só 
isso - tiro-te da minha boca.”

Agora, eles tinham bastante dinheiro. Eles tinham grandes edifícios. Eles tinham grandes coisas a 
acontecer. Mas eles não tinham o calor do Espírito Santo. Oh, eles tinham um regime. Oh, bem! Tinham 
uma igreja unida. Bem, eles tinham os maiores edifícios que alguma vez tiveram, e as coisas que 
aconteciam - mas não tinham o Espírito Santo, veja. Foi isso que Deus enviou à igreja - o Espírito 
Santo.

62

Agora, enquanto continuamos neste versículo 16, eles têm todo o tipo de comités. Oh, nós temos 
um grande regime desses: a Sociedade de Auxílio das Senhoras Idosas e os jogos de cartas dos jovens, 
e os jogos de cartas à Sexta-feira à noite e o jogo de basquetebol ao Domingo à tarde, e, oh, o jogo de 
basebol em tal e tal e, oh, nós temos a sociedade de falatório dos homens e, oh, temos todo o tipo de 
coisas.

Digo-vos que ela está cheia de coisas: sociedades e clubes e reuniões e seja o que for. Mas não 
tem calor do Espírito Santo.
63

Vejam, vocês têm um grande regime, mas não têm nada ali para aquecer. Vocês estão quentes para 
o mundo, mas não para Deus. É por isso que são mornos. Oh, vocês têm mais membros que nunca. Claro 
que sim. “Ora, nós… vamos ter mais um milhão que em 1944,” disseram os Baptistas. Mas o que é que 
têm? Uma grande máquina.

Mesmo na igreja onde eu ouvi essa frase, eles tiveram de fazer uma pausa de quinze minutos para 
dar uma oportunidade ao pastor de sair cá fora e todos os diáconos para todos fumarem e voltarem a 
entrar novamente. Vêem? Aí estão vocês. A Bíblia condena isso claramente. Se corromperdes este 
corpo…

Os médicos condenam e dizem que isso está cheio de cancro. Então eles vão para o rádio e dizem, 
“Um filtro do homem que pensa.”
64

Como Billy Graham disse, “Ele é um tolo por pensar assim no princípio.” O filtro do homem que pensa! 
Um homem que pensa não chegava a fumar. Está certo. Ele pensava melhor. Mas ele diz às mulheres que 
isso as faz muito magras, você sabe, para poderem vestir alguns destes novos tipos de vestidos que 
elas têm. Bem, o assunto está encerrado.

Mais mulheres fumam cigarros do que homens agora e uma mulher fuma três cigarros enquanto um 
homem fuma um (exactamente), porque ela quer ficar magra. Ela não entende que isso é tuberculose e 
cancro e assim que a faz dessa forma, na forma de um bebé que entra nela, começa a comê-la assim, a 
matá-la. Não pode surgir nada dali que não seja mau. Está certo, veja. Mas é “o filtro de um homem que 
pensa.” Oh, bem.

Não, não.65

Oh, você diz, “Mas, Irmão Branham, eu desafio isso. Nós temos grandes reuniões. Veja o que Billy 
Graham tem tido por todo o país.” Oh, claro, um grande regime de evangelistas contratados, líderes de 
louvor pagos.
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Sim, eles contratam os seus evangelistas. “Bem, quanto é que me vai dar se vier ter esse 
reavivamento? Bem, se não conseguir produzir tantos milhares de dólares, eu não vou.” Está certo. “E 
quem é que vai deixar liderar as canções? Bem, vá contratar o Fulano de tal. Ele é um grande solista. 
Contrate-o. Ele vai chamar metade da minha audiência, só ele.” Solistas pagos, evangelistas pagos.

Ora, chega a um ponto em que a salvação das almas é um negócio. A salvação das almas não é um 
negócio da igreja; é o poder do Espírito Santo na igreja! A salvação das almas não é um… você não 
compra com dinheiro. Não, senhor. Não. São tudo obras. Obras, obras - evangelistas pagos, líderes de 
louvor pagos, coros pagos, tudo o resto. Deus não quer isso. São tudo obras. Deus não quer obras; Ele 
quer o Espírito Santo a operar em si. Está certo.

O versículo dezassete diz:66

Como dizes: Rico sou, …estou enriquecido, e de nada tenho falta; e não sabes que és 
um desgraçado [Oh!] não sabes que és um desgraçado,… miserável, …pobre, …cego, e nu;

Eles achavam que eram ricos, estes Pentecostais nesta última era das igrejas. Eles achavam… e no 
exterior eram. Sim, senhor, eram ricos. Pense na igreja. Há alguns anos atrás costumavam estar numa 
esquina, andavam de lugar em lugar, passavam tempos difíceis. Mas agora têm alguns dos maiores 
edifícios que existem.

Veja onde as Assembleias de Deus aqui, que costumavam ter o espaço deles num edifício normal de 
madeira um pouco como este aqui… E agora estão a construir um edifício de seis milhões de dólares. E 
dizem que Jesus vem aí. As vossas obras provam que não crêem nisso. É hipocrisia! Construindo edifícios 
de milhões de dólares e coisas assim, e dizem que Jesus vem aí!

67

E os pobres missionários no campo sem sapatos nos pés - verdadeiros missionários tementes a Deus, 
sem sapatos nos pés e vivem de duas porções de arroz por semana. Comem duas vezes por semana 
para levar o Evangelho pelas selvas e coisas assim, para levá-lo aos seus irmãos. E nós construímos 
edifícios de seis milhões de dólares e a igreja com grandes janelas de vidros fumados e tudo o resto e 
colocam isso. Oh, têm tanto dinheiro que às vezes até têm associações de empréstimos mesmo nas 
suas igrejas. Certo.

Um médico ali para examinar os seus evangelistas ou os seus missionários. Quando alguém quer ir 
para o campo, eles levam-no a ser examinado por um médico para ver se ele é… pelo psiquiatra, para 
ver se ele é, oh, se ele tem o seu QI correcto, veja. O Espírito Santo examina isso. Você não precisa de 
um psiquiatra.

Mas nós somos ricos e de nada temos falta. Oh, claro. Vocês têm muito dinheiro. Muito ricos no 
exterior. Têm grandes edifícios, com janelas de vidros fumados.
68

E pregadores eloquentes, oh, bem! Bem, digo-lhe, eles são mesmo eloquentes. Eles podem ficar de 
pé e falar toda a noite e não dizer nada, veja, quando vêm. Eu estou a falar das coisas que eles não 
deviam dizer, veja. Levantam-se e coisas assim, e falar do Fulano de tal e da Menina Fulana de tal e… 
Você sabe como é. Cantores pagos. Está certo. Muito bem. Mas… vêm ao púlpito, pregadores 
eloquentes. Se não têm um smoking vestido, com o colarinho virado e algum tipo de fraque, ora, a 
congregação sente-se mesmo embaraçada.

E aquelas cantoras vêm ali, aquelas mulheres de cabelo cortado bem curto como Jezabel, com 
pinturas suficientes no rosto para pintar um celeiro. Assim que tiram aquela túnica, vestem calções e 
roupas de homens. E a Bíblia disse, “Se uma mulher vestir uma roupa que pertence a um homem isso é 
uma abominação aos seus olhos.” Andam pela rua com o nariz empinado. Se chovesse afogavam-se. 
Jezabeis espertas, arrogantes, de temperamento duro. É por isso que não temos nenhum reavivamento. 
É uma grande maquinaria.

69

Oh, podem ter uma voz como um arcanjo - e Deus vai fazê-lo responder por isso. Estes Elvis 
Presleys e assim por diante e Ernie Fords, ou seja o que for que lhes chamem aqui, com estas belas 
vozes e usam-nas para o diabo, Deus disse, “Vou requerer das mãos deles.”

A razão por que eu respeito a cega Fanny Crosby é porque ela nunca vendeu o seu dom ao mundo. 
Ela guardou-o para Deus. Muitas destas pessoas - cantores eloquentes, homens eloquentes, grandes 
homens e assim por diante - em vez de usar o seu talento para Deus, o diabo perverteu-os. Eles estão 
ali a trabalhar para ele.

70

Personalidades - da rádio e personalidades da televisão - a vender-se ali ao mundo em vez de dar 
para Deus. Alguns deles vêm à igreja, vão à igreja, vestem uma grande túnica bela, chegam ali e cantam 
assim; e voltam e cantam rock and roll na noite seguinte. Tal como os cantores que nós conhecemos 
que pertencem a certas igrejas, saem ali e fazem deles filmes, fazem filmes. Saem ali e cantam rock and 
roll - os reis do rock and roll, e afirmam ser religiosos. É um engano do diabo.
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Um homem teve senso comum suficiente aqui, que disse que ia ser um pregador. Chegou ao Domingo 
de manhã e pregou; e depois ele ia ali e ia ao programa de rádio e canta canções de rock and roll e tudo 
o resto assim. E finalmente pegou numa pistola e deu um tiro na cabeça. Eu respeito o homem por fazer 
isso. Está certo. Está certo. Ele tinha tanto senso comum como aqueles porcos de qualquer forma. 
Quando receberam o demónio, correram para a água e afogaram-se. Algumas pessoas nem sequer 
chegam aí.

71

Eu sei que vocês… eu detesto ser assim tão duro, mas irmão, irmã, você tem de enfiar isso e fazer 
com que fique espetado. Este é o dia em que nós estamos a viver. Acho que se Jesus chamou a Herodes 
velha raposa e João chamou-os geração de víboras… Muito bem.

Eles têm grandes edifícios, janelas de vidros fumados, pregadores eloquentes, cantores pagos. Sim, 
senhor. O que é que eles têm ali? O que é que está ali? Nada do Espírito Santo. Ficam ali e saem e usam 
calções e entram e cantam no coro. Hipócritas miseráveis! Sim, senhor. Está certo.

72

E você pregador que vai a uma reunião porque eles dão mais dinheiro do que noutro lugar. Seu 
vagabundo! Você não devia estar no púlpito. Dinheiro! “Se não conseguir juntar tantos milhares de 
dólares, bem, não podemos ir. Os nossos gestores e assim estarão por aí. Se conseguir angariar o 
dinheiro, nós vamos. Se eu não conseguir cooperar com toda a gente, não vou. Se não cooperarem 
todos, todas as igrejas, para que eu ganhe muito dinheiro para pagar as minhas dívidas, não vou.”

Irmão, um verdadeiro homem de Deus iria se o Espírito Santo o guiasse, ou ele [palavras 
imperceptíveis]. Eu preferia comer bolachas de água e sal e beber água do rio. Está certo, se ele for um 
verdadeiro servo de Deus.

Mas as pessoas ligam-se a transmissões e ao rádio e à televisão e todo o tipo de coisas do mundo, 
até terem de ficar com esse tipo de dinheiro. Exactamente, veja. Isso não é Deus. Ele disse, “Oh, és 
rico e de nada tens falta. Claro. Mas aquilo de que tens necessidade, isso não tens; mas não o sabes, 
veja.” Rico, não tem falta de nada. São pagos por aquilo que estão a fazer. Jogam às cartas.

73

Oh, vocês dizem, “Nós temos grandes congregações.” Oh, claro. Sim, senhor. A maior congregação. 
“Bem, você sabe que o presidente da câmara vem à nossa igreja.” Hum, hum. Está certo. “Bem, você 
sabe Fulano de tal quando eles vêm aqui à cidade, eles vêm a nossa igreja.” Hum, hum. “Nós temos 
todas as celebridades na nossa igreja.” Sim, e deixe que os pobres, os santos, os necessitados entrem 
na igreja e são uma afronta para vocês. Nem sequer os querem ali. Têm medo que alguém diga “Amém” 
enquanto estão a pregar.

Como a senhora (eu li uma vez num livro aqui), ela entrou numa igreja. Os filhos dela… ela tinha-os 
criado numa igreja à moda antiga ali na floresta algures, onde eles eram mesmo santos. Assim veio um 
jovem um dia e casou com a menina. Disse que ela pertencia à igreja “exterior.” Você sabe, uma das 
maiores igrejas da mesma denominação, na cidade. Assim ele disse à mãe que era um Cristão, por isso 
casou com a filha e levou-a.

74

Bem, finalmente ele fê-la libertar-se da pequena igreja do interior ali das montanhas, até aqui, a 
esta grande e bela igreja. O mesmo nome, mas ali eles tinham o Espírito Santo; aqui eles não tinham 
nada. Assim, quando eles vieram a esta grande cidade, a bela igreja…

Assim a mãe disse um dia que ia ver a sua filha. Bem, eles perguntaram-se o que iam fazer com ela. 
Assim quando ela chegou ela parecia vinda de um livro de relíquias - um destes vestidos de pescoço 
alto, você sabe, e mangas compridas e o cabelo puxado atrás aqui, como cebola… a pele oleosa assim, 
puxada atrás, você sabe. E ela veio.

75

E disse, “Bem, aleluia, querida! Como estão todos? Bem,” disse ela, “agora amanhã de manhã é 
Domingo.” Disse, “Vocês vão todos à reunião, não vão?”

O marido disse, “O que vamos fazer com ela?” Disse, “Não podemos levá-la lá assim.” E disse, “Bem, 
não sei o que fazer.”

“Bem,” disse ele, “Mãe, digo-lhe uma coisa. Nós…”

“Oh,” disse ela, “mas, querida eu não podia deixar de estar na igreja. É óbvio que há uma certa - 
uma certa igreja por aqui.”

“Oh,” disse ele…

Disse, “Eu vi uma ali na esquina. Eu vou lá.”

E ele disse, “Oh, bem, nós vamos ter de ir.”

Assim quando eles entraram, eles deixaram-na entrar primeiro, com vergonha dela. Aqui vem ela pela76



15A Era Da Igreja De Laodicéia

rua com aquela saia, você sabe, e a Bíblia debaixo do braço. Mas, irmão, ela podia não ter o nome dela 
no “Quem é Quem,” mas eu imagino que ela tinha o nome dela no livro da vida do Cordeiro. Isso era o 
principal. Quando ela entrou na igreja sentou-se atrás, tomou o seu lugar, você sabe, e abriu a Bíblia e 
começou a ler.

E começaram todos a olhar à volta, pensavam que algum tipo de antiguidade tinha caído ali de 
algum lugar. Olharam assim à volta. E oh, bem, com todas aquelas roupas boas vestidas, você sabe - 
típico de Laodicéia e os seus belos vestidos e assim por diante - olharam para trás e viram esta mãe 
sentada ali, com um grande sorriso na sua face, você sabe, a ler a Bíblia. Sim.

E o pastor passado um pouco… Depois de passar por todas as outras coisas, ele finalmente teve 
cerca de quinze minutos para falar. Assim ele subiu e disse, “O Senhor é bom.”
77

Ela disse, “Glória a Deus, está certo, aleluia!”

E todos esticaram o pescoço como um ganso a olhar à volta. “Quem foi?”

Passado um pouco ele disse, “Hum! Hum! Hum!” Ele disse, “Os Cristãos em todas as eras deviam ser 
Cristãos valentes, grandes, bons,” ou algo assim.

Ela disse, “Glória a Deus, está certo.”

E eles olharam à volta. E ele, “Hum!” olhou para o seu corpo de diáconos. O corpo de diáconos teve 
uma ideia. Vieram atrás e pegaram na mulher pelo braço e trouxeram-na para fora. Disseram, “Você está 
a interromper o pastor.”

Estão mortos e não o sabem! Sim. Oh, de que servem as janelas de vidros fumados? De que servem 
os bancos da igreja de felpo? E de que serve toda a sua grande congregação? Vão directamente para o 
inferno como um pássaro vai para o seu ninho. Porque se você não tem o Espírito de Deus, você está 
perdido. A não ser que nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso é amargo.

É como… eu costumava tomar óleo de rícino. Eu dizia, “Mamã, não consigo aguentar.”

Ela dizia, “Se não enjoar, não faz bem.” Assim acho que é assim com isto também.

Oh, se falasse com eles… Oh, grandes e belos edifícios, e assim por diante, oh, eles… Você vai à 
igreja deles, se dissesse… Vai à igreja deles e diz, “Bem, digo-vos. Vocês são Pentecostais?”
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“Oh, sim. Hum, hum, claro. Nós somos Pentecostais.”

“Vocês crêem em nascer de novo?”

“Sim. Bem, quero mostrar-lhe uma coisa. Oh, olhe para este edifício. Sabe quanto custa este 
edifício? Custou três quartos de milhão de dólares para construir isto. Você sabe, nós não 
costumávamos ter nada disto. Nós costumávamos estar ali no beco.”

“Hum, hum.” E olhe à sua volta, vê todas estas coisas grandes que eles têm. Sim, senhor.

E depois eles dizem, “Oh, nós temos todas estas coisas grandes.” Mas, eles não têm a 
responsabilidade pelas almas perdidas. Eles querem sempre mostrar o edifício que têm. “Veja o nosso 
registo da escola Dominical, como é grande.” De que serve isso se não tiverem o Espírito Santo? “Rico, 
enriquecido, de nada tem falta.”

Foi isso que Ele disse. “Tu achas isso, mas não sabes que és pobre, desgraçado, miserável, cego, nu 
e não o sabes,” veja. É isso.

Oh, claro. Eles dizem, “Sabe que mais? Nós costumávamos ser… A pequena igreja que nós 
costumávamos usar está nas traseiras. Esta é a grande agora e digo-lhe…”
79

Não há responsabilidade pelas almas, mas eles têm de ver que todas estas coisas são tratadas. O 
Auxílio das Senhoras e todas estas coisas, tudo tem de ser tratado, não há responsabilidade pelas 
almas. Oh, bem, onde esta igreja foi parar! Eles não têm responsabilidade pelas almas, mas têm 
responsabilidade pela riqueza. Está certo. Eles têm a responsabilidade errada. Eles tinham uma 
responsabilidade pela riqueza deles, mas não têm responsabilidade pelas almas perdidas.

A Escritura disse que eles não sabiam que eram desgraçados, oh, miseráveis, cegos.

Eles acham que podiam levar o dinheiro e converter o mundo. “Oh, se nós pudéssemos ter um 
programa em que conseguíssemos ter muito dinheiro aqui, creio que converteríamos o mundo. Se 
algumas das pessoas ricas na nossa igreja, Irmão Branham, se conseguíssemos levá-las a ir buscar… E 
eu creio que nós podíamos iniciar uma sociedade que iria converter o mundo. Nós podíamos levar aviões 
e deixar literatura por toda a África e coisas assim, se tivéssemos algum dinheiro.”

80
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Irmão, o mundo não vai ser convertido pelo dinheiro. O mundo vai ser convertido pelo Espírito Santo. 
A pregação poderosa do Espírito Santo e a cruz vão ser a única coisa que vai converter o mundo. O 
programa de Deus não é dinheiro; é o Espírito Santo. É esse o programa de Deus, para a era da igreja de 
Laodicéia ou para qualquer outra era da igreja. Sim, senhor.

Eles querem o Espírito Santo.81

“Oh,” eles disseram, “nós temos ouro.” Foi ouro, muito bem, mas não foi do tipo certo. Eles tinham 
bastante ouro, mas não do tipo certo. Agora.

Assim eles foram ordenados por Jesus, “Eu sei que és rico e tens ouro e não tens falta de nada, mas 
aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo.” Um tipo de ouro diferente. Sim, um ouro que é 
provado na fornalha de fogo que passou pelo fogo da morte, que passou pelo Calvário e saiu.

Muito deste ouro que vocês têm agora está manchado. Vai apodrecer, vai enferrujar. Se conseguirem 
marcar isto, Tiago… S. Tiago 5:1 ao 4 e vai ver o que isso é. Disse, “Eia pois agora vós, ricos, agora na 
vinda do Senhor, chorai e pranteai, porque as vossas misérias vêm sobre vós.” Veja, esse é o tipo de 
ouro que apodrece.
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Mas o ouro que Jesus dá é o Espírito Santo. O ouro dourado do Espírito derrama-se no coração e, 
oh, bem! “Aconselho-te… que venham comprar de mim ouro, se queres ficar rico.” Oh, sim.

Também, eram cegos. Agora, isso é uma condição má para se estar. Eu não acho que estes Cristãos 
estavam tão cegos como estavam míopes. Eu creio que eles estavam míopes. A única coisa que eles 
conseguiam ver era os seus grandes edifícios. A única coisa para onde eles conseguiam olhar era a sua 
grande congregação. A única coisa para onde eles olharam era um coro bem vestido, com todas as suas 
grandes túnicas e assim. Eu acho que eles estavam míopes. Não conseguiam olhar acima do seu nariz, 
quase. Não acho que estivessem cegos; estavam apenas míopes.

83

Tudo o que eles conseguiam ver era o “Bem, sabe que mais? Nós pertencemos à assim e assim,” - à 
grande denominação deles, à grande multidão, muitos membros, a escola Dominical, os belos edifícios.

Mas eles tinham necessidade do Espírito Santo, disse Jesus. Eles precisavam do Espírito Santo.84

Assim o Senhor disse-lhes, “Se tu… os olhos estão tão maus e estás tão míope que não consegues 
ver nada a não ser o teu grande edifício aqui e a tua grande e bela congregação e o presidente da 
câmara e todos vêm à tua igreja… Tu tens as celebridades e esqueceste-te de Mim. Mas se estás assim 
tão cego e os teus olhos estão assim tão feridos, vou vender-te algum colírio.” Sim.

Veja, é estranho que aqueles doutores de divindade não tivessem nada disso, não é? Eles tinham 
muito perfume e muita teologia, mas precisavam de colírio - o Espírito Santo de Deus para massajar os 
olhos deles e fazer com que esperem a vinda do Senhor, para fazer com que olhem para a Bíblia, para 
fazer com que olhem para a Palavra. Eles sabem como dizer “Aaa-mém” exactamente. Eles tinham o 
perfume. Eles tinham todos os unguentos. Mas eles precisavam de colírio, disse a Bíblia. Disse, “Precisas 
de um pouco de colírio para colocares nos teus olhos, e isso vai abri-los.”

Quando eu era um rapazinho costumava ser… eu já disse isto. Eu creio que devo ter dito isso na 
igreja. Lembrei-me agora. Eu cresci nas montanhas de Kentucky, em parte, e nós vivíamos numa velha 
casa de madeira. A mãe, aqui… E nós tínhamos um lugar no piso superior e tínhamos um colchão de 
palha. E depois em cima desse colchão de palha estava um colchão de penas. Não sei se sabem o que é 
um colchão de penas, ou um colchão de palha, uma cama velha. Nós éramos muito pobres… O Papá e a 
Mamã tinham a cama no piso inferior.
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E assim nós subíamos por uma pequena escada e chegávamos lá em cima e a Mamã colocava… por 
vezes, um pouco de tela por cima dos cobertores e assim para impedir que o… Você sabe, podia deitar-
se ali e contar as estrelas pelo intervalo daquelas tábuas, colocadas… com a luz da lua, você sabe, e 
aqueles grandes buracos no telhado assim.

E assim quando nevava ou algo assim, ou a chuva caía, nós pequeninos enfiávamo-nos debaixo 
destes bocados de lona, você sabe, para impedir… para não ficarmos molhados. E às vezes, a corrente 
de ar passava por aqueles buracos, nós apanhávamos uma constipação e os nossos olhos inchavam, 
você sabe, ficavam fechados pela constipação, pela constipação nos nossos olhos.
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E assim a Mamã chamava-nos de manhã para descer. Eu dizia, “Não posso ir, Mamã, porque os meus 
olhos estão muito inchados.” Ficava com coisas ali, você sabe, com a constipação no meu olho. Não 
consegui abri-los, você sabe, um menino ali deitado. E eu e o Humpy e os outros, tentávamos abrir os 
olhos e não conseguíamos. Cegos.

O meu avô era um caçador. Ele apanhava guaxinins. E isso era um remédio para tudo em nossa casa, 
era  gordura  de  guaxinim.  Nós  engraxávamos  os  sapatos  com  gordura  de  guaxinim.  E  se  tivéssemos
87
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problemas respiratórios, eles colocavam um pouco de terebentina ali e você tinha de engolir, assim, para 
os problemas respiratórios. E depois quando os nossos olhos ficavam todos inchados, a Mamã pegava 
nisto. “Muito bem, só um minuto, querido.”

Ela corria até à cozinha e pegava nesta taça de gordura de guaxinim e colocava-a ali e aquecia-a 
muito. E ela vinha e massajava os nossos olhos, veja até fazer efeito. E passado um pouco eu conseguia 
ver, abria os meus olhos, ficava… A gordura de guaxinim abria-os.

E digo-lhe que nós tivemos uma corrente de ar terrível. Uma corrente de ar terrível passou pelo país, 
uma corrente de ar que dizia, “Os dias dos milagres já passaram. Não existe tal coisa como Espírito 
Santo e não existe falar em línguas. Não existe baptismo no nome do Senhor Jesus,” e oh, todo o tipo de 
correntes de ar.
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E tem fechado muitos olhos com uma espécie de constipação espiritual. Vai ser preciso mais do que 
gordura de guaxinim para abrir aqueles olhos, irmão. Vai ser necessário um baptismo fresco do poder do 
Espírito Santo desde o alto para massajar os seus olhos para os fazer ver; para tirar se si a miopia para 
que consiga ver que a Palavra de Deus é verdade. Está certo. Oh, “Aconselho-te que de mim compres 
algum colírio,” para ungir os teus olhos.

Os médicos da teologia têm a sua própria teologia e os seus perfumes e assim, mas é necessário 
mais do que isso. É necessário o Espírito Santo para dar a visão espiritual para ver os poderes celestiais 
a operar - o Espírito Santo, o colírio do Espírito Santo. Um colírio é um óleo quente. Nós sabemos isso. E 
depois o Espírito Santo é o azeite de Deus.
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E todos os teólogos e o perfume… “Oh, querido irmão, você está muito bem. Não há nada de errado. 
Está tudo bem. Bem, nós temos a maior igreja na cidade.” Esse perfume não vai funcionar. Não.

Vai fazer com que veja por aqui, míope, e diga, “Sim, nós temos a maior igreja.” Mas então e o juízo 
que aí vem, em que Deus vos vai fazer prestar contas, a vocês, membros de igreja de Laodicéia? (Eu 
não estou a falar muito para aqui, mas estou na fita e vai por todo o mundo, veja, por isso estou a falar 
com vários milhões de pessoas nesta altura, veja. Assim então é isso.)

Laodicéia - mornos, desviados, míopes, não sei mais o quê.90

Mulas. Uma mula é híbrida. Não tem iniciativa para começar. Você pode falar com ela, ela vai 
levantar as suas orelhas grandes, faz “Au, au, au, au.” Não tem bondade. É híbrida. Está entre um 
cavalo e um burro. É esse o problema agora.

Você junta os Nicolaítas e os de Laodicéia e volta a ter um burro. Aquilo que nós precisamos… Está 
certo. Eles não sabem. Você fala-lhes de cura divina, do baptismo no nome de Jesus; dizem, “Au, au, o 
meu pastor não… Au, au, nós não cremos nisso, nós, os Presbiterianos.” Ignorantes. É esse o nome que 
se dá.

Mas, sabe, eu não gosto de uma mula. Mas digo-lhe que gosto de um bom cavalo, gentil, de 
pedigree. Bem, consegue ensinar-lhe qualquer coisa. Consegue ensinar-lhe a curvar-se e entra no circo 
e quase faz aquilo que um humano consegue fazer, porque ele sabe alguma coisa. Ele tem um pedigree. 
Uma mula não sabe quem foi o seu pai, ou quem foi a sua mãe e não se consegue reproduzir.
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É esse o problema com algumas destas velhas denominações frias e formais. Nunca mais se podem 
levantar novamente. Assim que a igreja entra numa denominação, está morta. Nunca mais se levanta 
novamente. O que é isto? É híbrido. Martinho Lutero estava certo. Mas quando ele organizou, o que é 
que ele fez? A Metodista estava muito bem. Quando ele organizou o que é que fez? O Pentecostes 
estava muito bem. Mas quando o organizaram, o que é que fizeram? Tornaram-no híbrido. Cruzaram-no 
com a igreja Católica Nicolaíta. Foi exactamente o que fizeram. Pegaram na forma do baptismo, pegaram 
nas suas formas e nas suas acções. E a Bíblia disse que você é uma filha de uma meretriz, uma 
prostituta - uma filha de prostitutas. Exactamente.

Um bom cavalo de pedigree, é gentil. Oh, é bom. Eu gosto dele. Coloca a cabeça nos seus ombros, 
é dócil, é bom. Porquê? Ele sabe quem é o seu pai. Ele sabe quem é o seu avô. Ele sabe quem foi o avô 
do seu pai. Ele pode ir lá atrás. Ele tem pedigree.

92

E eu gosto de ver um verdadeiro Cristão com pedigree. Não é a levar as suas cartas: Metodista na 
semana passada, e Baptista esta semana e Pentecostal esta semana e Peregrino de Santidade na 
próxima semana. Ele não sabe quem é o seu pai, ou quem é a sua mãe. Mas deixe-me dizer-lhe que um 
homem que nasce do Espírito de Deus pode levá-lo de volta ao dia de Pentecostes. Ele pode dizer-lhe. 
Ele tem pedigree, Pentecostal. Amém. Eu quero ser Pentecostal do topo da minha cabeça até à planta 
dos meus pés. Eu não estou a falar em Pentecostal denominacional; eu estou a falar do verdadeiro 
poder do Cristo ressurrecto, a verdadeira bênção Pentecostal.
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Colírio. Abra os seus olhos até conseguir olhar para trás e ver de onde veio. Você está apenas a 
olhar para aquilo que a igreja é hoje. Olhe para trás e veja de onde veio, então continue a mover-se em 
direcção a Deus. Você vai afastar-se disso. Sim, senhor.

Muito bem.93

Eu reparei noutra coisa. Disse que eles estavam nus. Nus e não o sabem. Claro. Oh, nus e não o 
sabem. Agora, essa pessoa está numa condição miserável. Se um homem está desgraçado, cego, 
miserável, nu, agora se ele sabe isso ele vai fazer alguma coisa por si mesmo. Mas se ele não o sabe, o 
pobre homem está mentalmente perdido. Está certo? Uau! Isso foi forte. Mentalmente perdido. Ele não 
sabe o suficiente para fazer alguma coisa por si mesmo.

Se vir alguém a andar na rua, pobre, miserável, cego, desgraçado e nu, e se disser, “Irmão, você 
está nu.”

“Oh, estou? Oh! Oh, irmão, ajude-me de qualquer maneira. Ajude-me a vestir.”

Mas você vai ter com eles e diz, “Ora, recebestes vós já o Espírito Santo desde que crestes?”94

“Quem é você, um fanático religioso? Bem, vamos ver! O que quer dizer?”

“Não fale comigo nesse tom. Eu sou Presbiteriano, eu sou Baptista, eu sou Fulano de tal e Fulano de 
tal.” Nu e não o sabe!

Agora, eu nunca disse isso; a Bíblia disse isso a esta era. “Nu e não o sabe. Vem comprar roupas a 
mim,” disse Ele, “vestes brancas.” Vestes brancas pertencem aos santos. É a justiça dos santos, veja.

Nu? Oh, claro. Sim, senhor. Oh, você diz, “Irmão Branham, a nossa igreja não. É a igreja mais bem 
vestida na cidade.” Eu não duvido disso. Algumas das últimas modas, os melhores cortes de materiais, a 
última moda que as estrelas de Hollywood vestem, tão atraente que chamam a atenção de todos os 
homens na rua. Claro.

Uma senhora disse-me, disse, “Irmão Branham, quer dizer-me agora…? Nós compramos estes 
vestidos da loja e é só isso que conseguimos comprar.”

Eu disse, “Eles ainda vendem matérias-primas e ainda fazem máquinas de costura. Não serve de 
desculpa.”

A Bíblia disse, “Todo aquele que olhar para uma mulher para a desejar já cometeu adultério com ela.” 
Está certo? Bem, então, se a mulher se veste de forma sensual e se apresenta perante um homem, de 
quem é a culpa? É da mulher. Ela produziu aquilo. Exactamente.
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Agora, você pode ser pura como um lírio para o seu marido. Você pode ser uma jovem que nunca fez 
nada de errado na sua vida, pode ser uma virgem quando se casar com o seu marido. Mas se se vestir 
assim e se fizer com que os homens olhem para si assim, ele já cometeu adultério consigo no seu 
coração. Aquele pecador olhou para si. Como Cristã você pode ter a melhor costura da cidade, as 
melhores lãs. Mas uma santa de Deus não se deve vestir assim. Está certo.

[Espaço em branco na fita.] Oh, sim. Isso não pertence a uma filha de Deus.96

“Oh, não,” dizem elas. “Bem,” dizem elas, “a nossa igreja…” Vocês estão bem vestidas? Eles disseram 
que estavam. Eram ricos e não tinham falta de nada. Claro. “Ora,” diziam, “até o pastor vem com a sua 
grande túnica. O coro inteiro vem com uma grande túnica” - e o diabo bem a arrastar-se nela. Está 
certo. (Bem, é melhor não dizer isso também.) Muito bem.

Oh, todas estas coisas grandes - coros com túnicas, coros pagos. Têm de lhes pagar para 
cantarem. Têm de dar uma certa quantidade ao pastor, ou ele vai para outro lugar que lhe pague um 
pouco melhor. Ele vai reunir o conselho de administração e vai dizer, “Agora, irmãos, vocês foram muito 
bons para mim aqui. Vocês deram-me tantas centenas por semana [ou algo assim], mas a outra igreja 
Presbiteriana [chame-lhe Pentecostal ou seja o que for] aqui, eles prometeram que me dariam tanto a 
mais.” Oh, bem!

Então o que é que um pobre santo tem? Que hipótese é que ele tem? Que tipo de hipótese tem uma 
pobre igreja cheia do Espírito Santo, que hipótese é que eles têm? Eles não conseguiam pagar nada 
assim. Assim o Senhor levanta alguém, (amém) escolhido por Ele. Enche-o do Espírito Santo e coloca-o 
como supervisor geral. Envia-o…
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Ele disse, “Aconselho-te que venhas a mim e compres vestes brancas,” a Ele. A Bíblia disse que as 
vestes brancas são a justiça dos santos.

Agora, eu creio que nós… Vamos até ao versículo 19  agora.  Creio  que  é  por  volta  do  versículo  2098
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onde nós estamos, pelo melhor que consigo ver. Sim, sim, e vamos encerrar com isto. Agora, fiquem em 
silêncio agora e ouçam agora enquanto estamos a fazer isto. Ouçam:

Eis que estou à porta, e bato: se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei… e 
com ele cearei, e ele comigo.

Ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono; assim como eu 
venci, e me assentei com meu Pai no seu trono.

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

Esta é uma das afirmações mais incríveis que eu já vi no Novo Testamento. Quero que repare: 
“Estou à porta e bato.” Esta é uma afirmação usada normalmente como o chamamento para os 
pecadores. Está certo? Nós dizemos aos pecadores, “Jesus está à porta, a bater.” Mas aqui Ele está a 
bater à porta da igreja, porque Ele antes andava com eles. Mas eles, com a sua organização e o 
mundanismo e a frieza, excluíram-No. Ele está do lado de fora da igreja.

Agora, lembre-se, na primeira das eras da igreja (enquanto encerramos), Ele estava a andar no meio 
dos sete castiçais de ouro (Está certo?), as sete eras da igreja. E no final aqui, nós vemo-Lo de fora de 
que igreja? De Laodicéia. A igreja de Laodicéia, de fora. Eles excluíram-No. Ora, Ele estava do lado de 
fora, a tentar voltar a entrar. Que imagem triste! O Salvador do mundo, de fora da igreja que Ele 
comprou com o Seu próprio sangue. Eles deviam ter vergonha! “Estou à porta e bato.” Depois de ser 
empurrado para fora, ou expulso, depois a tentar voltar a entrar, volta para trás e bate à porta.

99

Este é o registo mais incrível no Novo Testamento. Acho que não há nada que pudesse ser mais… 
triste do que isto - ao ver o Salvador do mundo fora da Sua própria igreja, da era de Laodicéia. Depois 
de Ele lhes ter dito o que eles tinham feito - a riqueza deles e tudo, o que eles eram, e como eram 
mornos e assim por diante; e eles tinham… Ele não teve de os vomitar; eles vomitaram-No. E aqui, com 
tudo isso, continua a bater à porta, a tentar voltar a entrar. Para quê? Para lhes dar vida eterna. 
Aqueles que O mataram no Calvário, Ele estava a tentar salvar as almas deles. É a imagem mais triste 
que eu já vi na minha vida, só de pensar nela.

Excluído.100

De que é que Ele foi excluído? Agora, ouçam, amigos. Se isto não é incrível! Veja uma imagem disso. 
Deixe que penetre no seu coração. O nosso Salvador, quando Ele estava na terra Ele foi excluído da Sua 
própria nação. Ele foi rejeitado. Ele foi excluído. O mundo excluiu-O e crucificou-O. E agora Ele está 
excluído da Sua própria igreja. Ele não é desejado em lado nenhum.

Não tinham necessidade Dele. Eles tinham uma denominação; eles não tinham necessidade Dele. Eles 
tinham um papa; para que precisavam mais Dele? Eles tinham um arcebispo e um supervisor geral. Eles 
não precisavam mais do Espírito Santo. Eles não precisavam mais disso. Cristo, o Espírito Santo, eles 
não precisavam mais Dele.

Assim eles… eu não creio que eles apenas O expulsaram, porque eles não O tinham perdido. Eles não 
O tinham perdido, porque ainda estavam a cantar canções para Ele. O pregador ainda estava a falar 
acerca Dele, por isso eles não O tinham perdido. Mas o mundanismo deles e a organização deles, a 
organizar, a dizer, “Os dias dos milagres já passaram e não existe tal coisa como isto e aquilo,”…

Pergunto-vos a vocês. Todo o reavivamento que já surgiu, a qualquer um dos historiadores… Agora, 
por aqui, por estas igrejas, todo o reavivamento que já surgiu foi sempre trazido fora de uma 
organização. Qualquer homem que já tenha iniciado um reavivamento esteve fora das organizações.
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E sempre que um reavivamento começou, eles tiveram sinais e milagres ao falar em línguas e curas e 
assim por diante, a acontecer. E assim que esse fundador morreu, então eles organizaram-no e fizeram 
disso uma organização e morreram e Deus nunca mais tratou com eles. Exactamente.

E aqui Ele está na última era da igreja, do lado de fora da porta - o Deus Todo-poderoso. Isso fere-
me o coração só de pensar nisso. O meu Senhor, do lado de fora da porta da Sua própria igreja - depois 
de ser expulso pelo mundanismo e pela frieza e pela denominação e pela indiferença - do lado de fora da 
porta, a bater, a tentar voltar a entrar.

Quando eu pensava nisso há pouco eu inclinei-me sobre a minha mesa e comecei a chorar. Eu 
pensei…

Eu pensei muitas vezes, quando Jesus estava na casa daquele velho Fariseu ali, ninguém Lhe 
prestou muita atenção, quando Ele tinha os pés sujos.
102

Eles não se encontraram com Ele na porta nem Lhe lavaram os pés nem O ungiram, levando o 
estrume e aquilo por onde Ele estava a andar. A sua veste a passar pelo chão, trazia aquele mau cheiro
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do caminho, onde os cavalos e assim tinham passado e ficou com aquele cheio Nele. Eles sempre 
lavavam os pés. Esse era o costume.

E um servo ficava à porta para lavar os pés. E quando um homem vinha eles lavavam os seus pés e 
iam buscar um par de sandálias que lhe servisse, calçavam-nas. E eles ungiam a sua cabeça e faziam 
com que ele cheirasse bem e por causa das queimaduras no pescoço provocadas pelos raios de sol, 
penteavam-lhe o cabelo. Ele entrava.

E as boas-vindas ao convidado, agora aqui está a forma… (Levante-se aqui um minuto, Pat, quero 
mostrar-lhe uma coisa.) Aqui está a forma como eles faziam. Eles davam-lhe as boas-vindas assim. 
Agora, eu creio… Não, aqui mesmo, creio que é algo assim aqui, para dar as boas-vindas assim, veja, e 
abraçavam-se. E ele era bem-vindo.

103

Mas quando Jesus veio a esta festa (tal como Ele veio à festa do Pentecostes aqui), alguém se 
tinha esquecido Dele. Eles estavam tão interessados nos seus afazeres. Os bispos, e assim por diante, 
estavam lá. Jesus foi convidado, mas ninguém Lhe lavou os pés. E Ele estava ali sentado num canto. 
Eles mal sabiam que Ele estava ali, com os Seus pés a cheirar mal, todo sujo, poeirento.

E depois vem ali uma pobre prostituta da rua. Ela só tinha um pouco de dinheiro num saco. E ela 
olhou e viu Jesus sentado ali com os pés sujos. Doeu-lhe o coração. Ela disse, “Esse é o homem que 
perdoou os pecados àquela mulher. Esse é o homem que eu ouvi que operou a cura. Por que é que eles 
não Lhe prestam atenção?” Porque os bispos e todos os outros estavam ali, eles desprezaram-No.
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Eles convidaram-No a entrar. É assim que nós fazemos. Nós convidamo-Lo a vir às nossas reuniões; 
mas depois quando nós vimos, temos vergonha Dele. “Oh, eu não ia… dizer, «Glória ao Senhor.» Oh, 
isso… Os Jones, eles iam pensar que eu era um fanático religioso.” Seu hipócrita! Está certo. “Eu tenho 
receio de falar em línguas e eles iam chamar-me um homem das línguas.” Você é um miserável 
desgraçado. Agora, lembre-se que isto vai lá, veja. Você é miserável, desgraçado, pobre nu e cego, e 
não o sabe.

Jesus sentado ali com os pés por lavar e uma prostituta da rua… eu consigo vê-la a chegar (Vamos 
olhar para ela por um minuto), eu consigo vê-la a chegar à loja e ela diria, “Eu…” as lágrimas começaram 
a correr pela sua face e ela disse, “Eu não posso fazer isso. Se eu levar isto até ali, Ele vai saber onde é 
que eu arranjei este dinheiro. Ele sabe como é que eu o arranjei. Mas é o único que eu tenho.” (Isso é 
tudo o que Ele quer. Isso é tudo o que Ele quer. Ele não se importa. Venha apenas. “Nada em meus 
braços trago.”)
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Assim ela arranjou algum unguento e trouxe-o. E chegou ali e pensou, “Oh, se eu pudesse vê-Lo.”106

Então ela esgueirou-se e passou pela porta de alguma forma. E, não, eles não Lhe tinham dado as 
boas-vindas. Assim ela pegou no vaso de alabastro e partiu-o e colocou-o nos Seus pés e começou a 
lavar os Seus pés. E ela começou a chorar. “Oh, tem de ser Ele. É aquele de quem eu sempre li na Bíblia. 
Eu sei que Ele ia reconhecer isso.” E a primeira coisa que aconteceu (que bela água para os Seus pés!), 
as lágrimas de arrependimento, a correr pelos Seus pés.

Ela não tinha nenhum trapo para Lhe enxaguar os pés, assim ela pegou no seu cabelo. Belos 
caracóis todos soltos, as lágrimas a correr pela sua face assim. Ela lavou-Lhe os pés. E de vez em 
quando ela beijava-Lhe os pés, lavou-Lhe os pés assim.

Jesus tinha os pés sujos e ninguém prestou atenção a isso.107

E hoje Ele leva um nome sujo como “fanático religioso,” algo assim, e os homens não têm a coragem 
de O defender. “Esta cruz consagrada carregarei, até que a morte me liberte. Eu vou seguir com os 
poucos desprezados do Senhor. Eu comecei a andar com Jesus. Oh Senhor, leva-me.” Leva-me, Senhor, 
não importa quanto custe. Eu tenho, como Jacó, uma almofada de pedra - que diferença isso faz? Aquilo 
que Ele fez por mim!

Esta pobre prostituta ali a chorar, em lágrimas. E a primeira coisa que aconteceu foi Simão levantar-
se, o grande homem que O convidou. Disse, “Hum, hum. Isso mostra se Ele é um profeta ou não. Ele 
saberia que tipo de mulher era.” Esse hipócrita.

Assim depois que ela acabou…108

E Jesus nunca moveu os Seus pés. Ele apenas sentou-se e olhou para ela e observou-a. Oh, eu 
gosto disso. Não são as grandes coisas que nós fazemos; são as pequenas coisas que nós deixamos por 
fazer, por vezes. Ele observou-a, observou-a apenas, ali sentado. Ninguém Lhe estava a prestar 
atenção.

Finalmente ela ali, a chorar e a lavar-Lhe os pés, prestou atenção para isso - chamou a atenção das 
pessoas. E Ele apenas a  observava,  nunca  disse  uma palavra.  O  velho  Simão,  ali  de  pé,  disse,  “Hum.



21A Era Da Igreja De Laodicéia

Vamos ver se ele é um profeta ou não, não vamos? Eu disse-vos. Eu disse-vos. Se ele fosse um profeta 
ele saberia quem era aquela mulher. Vejam, nós éramos a grande igreja aqui, vejam. Nós sabemos. Assim 
nós sabemos que ele não é um profeta - ele saberia.”

Depois que ela terminou, aquelas lágrimas de arrependimento a correr pela sua face, lavaram os pés 
de Jesus, eu creio que Ele se sentiu um pouco refrescado.
109

Oh Deus, eu gostava de ter estado ali. Eu teria lavado novamente. Sim, senhor. Bem, uma mulher 
não passaria mal ao limpar os pés com o seu cabelo hoje? Ela teria de estar ali com a sua cabeça para 
fazer aquilo, para ter cabelo suficiente para limpar. Ela corta-o todo.

Mas ali, os pés de Jesus, ninguém prestou… Foi crítico. Sentado em vergonha, aquele mau cheiro 
nos Seus pés, mas ela lavou-O.
110

Depois que Ele acabou Ele olhou para ela como para dizer, “Muito bem.” Olhou, disse, “Simão, tenho 
algo para te dizer. Tu convidaste-me até aqui e nunca te encontraste comigo à porta. Nunca me deste 
água para que eu lavasse os meus pés. Nunca me ungiste a cabeça quando eu entrei, nem tiraste a 
secura do sol de mim. Nunca me deste um beijo de boas-vindas quando eu entrei.”

Mas esta pobre mulher [oh, bem!], esta renegada, uma prostituta da rua, ela não tinha água para 
lavar os meus pés e ela lavou-os com as suas lágrimas. Ela não tinha nada com que os enxugar, assim 
ela usou o seu cabelo, e enxugou-os. Ela tem continuamente beijado os meus pés. Agora quero dizer-te, 
que os pecados dela, que eram muitos, lhe estão perdoados.“ Está certo. Nunca disse nada acerca dos 
dele. ”Os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados.“

E hoje quando… Jesus está do lado de fora da porta - das organizações Pentecostais, das 
organizações Baptistas, das organizações Metodistas - tentando voltar a entrar com o Pentecostes 
novamente e as pessoas estão a passar ao lado Dele. Depois do seu mundanismo e assim O ter afastado 
da igreja, Ele está a tentar e a clamar para voltar a entrar. E, oh, é a coisa que mais pena dá que eu já 
tenha visto na minha vida. Não têm necessidade Dele. Ele, do lado de fora, a bater, a tentar entrar. Isso 
é a mesma coisa que Ele está a tentar fazer…
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Porquê? Porquê? Ele era um rejeitado.

Eles nunca O rejeitaram. Eles continuaram a cantar acerca Dele, a pregar acerca Dele; mas nunca 
sentiram falta da Sua presença. Está certo. Eles continuavam a andar. Porquê? Eles estavam míopes. 
Eles estavam a olhar para o seu grande edifício. Eram ricos. Estavam a olhar para a grande organização 
a que pertenciam, a tentar contruí-la, a ter mais membros que entrassem. E eles não sentiram falta 
Dele. Não, não. Eles não sentiram falta do falar em línguas. Eles não sentiram falta das grandes 
mensagens poderosas de Deus, que penetram até ao coração e circuncidam o coração, que tira as 
coisas do mundo e o abrem como ao milho. Oh, eles…

112

Se pregasse assim na igreja, eles expulsavam-no. E foi assim que o Espírito Santo pregou. Jesus 
disse, “Geração de víboras, serpentes da erva.” E João também, e grande homem ungido. Sempre 
derrubou a máscara deles. Está certo. Mas eles não sentiram falta Dele, porque eles não tinham isso. 
Vê?

113

Assim eles tinham uma coisa florida, a dar palmadinhas nas costas deles e diziam, “Você deve-se 
juntar, deve colocar o seu nome aqui e nós vamos deixá-lo entrar, vai ser um membro. Vá buscar o seu 
papel da outra igreja e nós vamos recebê-lo e assim por diante. Agora, a sua caução será de quanto 
todos os anos?” Veja, é isso. “Rico, de nada tem falta.”

Oh, mas você tem necessidade da coisa mais importante e não tem: Jesus, do lado de fora, a tentar 
voltar a entrar com o Pentecostes.

O que acha que aconteceria esta noite na igreja Metodista se o Espírito Santo descesse sobre a 
igreja e eles começassem a clamar, a saltar, a falar em línguas e a comportar-se como um grupo de 
bêbados? Ora, a Conferência expulsava essa igreja Metodista da Conferência. Você sabe isso.
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O que aconteceria na igreja Baptista se isso acontecesse? A mesma coisa. Os Pentecostais? Ora, há 
muitos deles em que isso aconteceu da mesma forma. Claro, sim, senhor. Eles não aceitavam essa coisa 
sem sentido. Eles diriam, “Ora, eles até estragaram as nossas carpetes novas.” Bem, bem! Que grupo 
miserável que eles são. Está certo.

Bem, muito bem. Ele chegou a estar com eles. Ele andou com eles no meio dos sete castiçais de 
ouro. E aqui está a resposta: as denominações e as suas coisas mundanas, os seus bispos, os cardeais 
e todo o mundanismo tinham-No expulsado e eles nunca sentiram falta Dele. E a igreja…
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Agora, o que vamos fazer para O levar a entrar novamente? Se Ele está do lado de fora da igreja 
Pentecostal agora, o que é que nós vamos fazer para O fazer entrar novamente? Vai ser necessário um
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voto unânime das pessoas para O trazer de volta? Será necessário eleger um novo papa, um novo 
cardeal? Ou talvez seja necessário criar uma nova denominação.

Isso não será suficiente. Isso nunca vai funcionar. Uma nova denominação não vai funcionar, um 
novo cardeal não vai funcionar, um novo pastor não vai funcionar, um evangelista bem pago não vai 
funcionar. Não há nada no mundo que possa fazer isso a não ser você, você mesmo. Como é que nós O 
trazemos para dentro? Não é por um voto. Não, senhor. Nós não votamos para que Jesus volte a entrar, 
porque Ele não vai entrar.

Ouça. Aqui está: “Se alguém ouvir a mim voz e abrir a porta…” Agora, nós sabemos o que é a porta 
então. “Se alguém abrir a porta, ouvir a minha voz…” Não é “Se alguma igreja, se alguma organização…” 
Não, senhor. Ele não trata com elas. Estão mortas e perdidas para começar. Ele detesta isso. Ele sempre 
detestou. Ele disse que detestava e continua a detestar esta noite.

Mas “se alguém [algum Metodista, algum Baptista, algum Presbiteriano, algum Católico, algum da 
Igreja de Deus, Nazareno, Pentecostal] alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei 
com ele e ele comigo.” Essa é a mensagem para a igreja Pentecostal. Não é tentar reviver a organização 
Pentecostal, mas reviver a bênção Pentecostal no coração do indivíduo. Essa é a única forma. “E cearei 
com ele e ele comigo.”
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O que é que o mensageiro à igreja… a mensagem à igreja nos ensina então? Não é o crescimento no 
Espírito. Não, senhor. É o declínio do Espírito. Nós temos sempre um declínio. Os mensageiros à igreja e a 
mensagem a cada era da igreja, condenaram o denominacionalismo. Cada mensagem à igreja, a igreja 
esteve constantemente no declínio e não deu ouvidos a isso.
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A mensagem à igreja estava a deixar de parte as denominações. E isso fez Cristãos híbridos, assim 
chamados (está certo), que não sabiam nada acerca de Deus ou acerca do Espírito Santo (isso é tão 
verdade como eu estar aqui nesta plataforma esta noite), os bons membros mornos, apenas para serem 
vomitados da Sua boca.

Paulo avisou que os Gentios eram um ramo. Agora, eu quero que alguns de vocês, se puderem, 
abram em Romanos, no capítulo 11, do versículo 15 ao 27, para que possam marcar, todos vocês. E 
depois, uma vez que é tarde eu vou ler isto para vocês agora, antes de sairmos, porque é uma… Agora, 
Romanos, se quiserem anotar 11:15 ao 27. Paulo disse-lhes, falando aos Gentios ali, aos Romanos, ele 
disse, “Se Deus…” (Agora ouça enquanto estamos a encerrar as eras da igreja.) Paulo disse, “Se Deus 
não poupou a oliveira original, mas cortou-a por causa da incredulidade…” Está certo?
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O que fez com que fossem cortados? Rejeitaram o Pentecostes. Está certo? No dia de Pentecostes 
eles fizeram troça e blasfemaram do Espírito Santo. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele disse… Eles 
chamaram-Lhe Belzebu. Disseram que Ele era um demónio, que Ele era um adivinho, seja o que for. Ele 
disse, “Eu vos perdoo por isso. Mas quando vier o Espírito Santo, não faleis contra isso. Porque se 
falarem contra isso, nunca vos será perdoado.”

E lembra-se de quando Jesus comissionou os Seus discípulos para não irem aos Gentios (Está 
certo?), mas a irem, por outro lado, às ovelhas perdidas de Israel. Como é que eles se condenaram? Ao 
blasfemarem do Espírito Santo, chamando ao Espírito de Deus uma coisa imunda; fizeram troça deles 
quando eles estavam a dançar no Espírito e assim por diante, no dia de Pentecostes.

119

Essa mesma cidade, fizeram troça disso, Tito matou-os ali e o sangue escorreu pela porta. Eles 
comeram os seus próprios filhos e tudo nesse mesmo século. Está certo. Uma das maiores nações do 
mundo tornou-se a mais baixa e foi espalhada pelos quatro ventos da terra, devido a quê? À 
incredulidade.

E esse foi o tronco original, a árvore original, Israel.

E não é Paulo que diz aí…? Quem tem a Escritura aí? Tem, Pat? Levante-se e leia do versículo 15 ao 
27 [O Irmão Pat lê as seguintes escrituras.]
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Porque, se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão 
a vida entre os mortos?

E, se as primícias são santas, também a massa o é; se a raiz é santa, também os 
ramos o são.

E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em 
lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira,

Não te glories contra os ramos; e, se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a 
raiz, mas a raiz a ti.
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Dirás pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado.

Está bem: pela sua incredulidade foram quebrados121

[Ouça, incredulidade. Muito bem, continue.]

…e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme.

Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também.

Considera pois a bondade e a severidade de Deus: para com os que caíram, severidade; 
mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade; de outra 
maneira também tu serás cortado.

E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados; porque 
poderoso é Deus para os tornar a enxertar.

Porque, se tu foste cortado do natural zambujeiro, e, contra a natureza enxertado na 
boa oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira?

Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo para que não presumais de vós 
mesmos: que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios 
haja entrado.

E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o Libertador, e 
desviará de Jacó as impiedades.

E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados.

Entende? Paulo disse que se Israel veio e viu os sinais aqui do Espírito Santo e foi cortado… Lembre-
se, porque eles rejeitaram a mensagem de Paulo - o baptismo em nome de Jesus, o arrependimento e o 
baptismo no nome de Jesus, os sinais e os prodígios a seguir o crente - e eles rejeitaram. E eles 
disseram, “Eis que nos voltamos para os Gentios.” Está certo? Vamos ver, creio que foi no… onde eles 
foram primeiro chamados Cristãos foi em… Éfeso. Muito bem - Antioquia.
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Agora, se a primeira árvore foi santa, os seus ramos eram santos, a árvore original e porque eles não 
creram na mensagem Pentecostal que Paulo estava a pregar (É assim?), Deus cortou-os; e pegou num 
zambujeiro que eram os Gentios, nós, e enxertou-nos para que pudéssemos viver a partir da substância 
daquela árvore.
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Agora, quanto mais neste dia em que nós estamos a rejeitar a mensagem Pentecostal que veio ao 
longo das eras da igreja, quanto mais Deus é capaz de tirar esse velho zambujeiro daí, e deixar que 
outros venham? Porque ele vai rejeitar isso devido à incredulidade. Agora encaixe isso com a lição desta 
manhã. Você sabe onde é que nós estamos agora, não sabe? Nós estamos no tempo do fim para o 
arrebatamento da igreja Gentia, o seu rapto, e a chegada do Espírito Santo aos Judeus e Jesus a dar-Se 
a conhecer para selar os 144000. Aí está. Trazendo de volta a árvore original para… a bênção a Israel 
novamente.

Jesus não vai ficar do lado de fora da sua porta e bater sempre. Há um tempo em que Ele vai dizer 
chega e vai afastar-se. Então você vai bater, mas nunca O vai encontrar. Venha enquanto é tempo. 
Venha enquanto se bate à porta. Não se comprometa com nada a não ser o baptismo do Espírito Santo 
como eles tiveram no Pentecostes, com o mesmo tipo de baptismo na água, as mesmas coisas que eles 
fizeram ali. Não deixe que nada coloque alguma coisa no seu coração a não ser isso.

124

Agora, para vocês, meus amigos Católicos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Vocês crêem na virgem 
Maria. A virgem Maria, sendo a mãe de Jesus Cristo, teve de subir ao Pentecostes e ser cheia com o 
Espírito Santo e ela comportou-se como uma mulher bêbada. Ela estava no meio dos 120, teve o 
baptismo do Espírito Santo, falando em línguas e comportando-se como uma mulher bêbada ali, debaixo 
do Espírito de Deus. E se a virgem Maria teve de fazer isso para entrar na glória, como é que você vai 
entrar a não ser por isso? Pense nisso. Está certo. Esse pregador Baptista aqui quer ter a certeza que 
foi dito para os Baptistas também. Isso é para todos, não importa quem seja.
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Assim por juntar-se à igreja e por dizer um credo e por ir à igreja todos os Domingos de manhã não 
lhe vai servir de nada. Você só está a brincar com Deus. Seja um verdadeiro Cristão ou não seja nada. 
Seja quente ou frio. Este fora… Porque não pode estar… Você nunca viu uma ave preta-branca. Nunca 
viu um homem sóbrio-bêbado. Nunca viu um pecador-santo. Não, não viu. Eles não conseguem fazer 
isso. Ou está cheio com o Espírito Santo e Deus está a viver em si, ou não está, de certeza. Ou está, 
ou não está.

Assim por isso, você deve lembrar-se que Jesus está à sua porta. E lembre-se  que  a  promessa  de126
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Deus aqui é que Ele vai nestes dias… Por causa de quê? Da rejeição. O que é que fez com que Israel 
fosse cortado, a árvore original? Porque eles rejeitaram a mensagem Pentecostal de Paulo. E crê que 
esta é a última era da igreja? A Bíblia disse isso. E o que é que lhes vai acontecer? Eles vão ser cortados 
por rejeitarem a mensagem Pentecostal. E então Deus vai voltar aos Judeus novamente. E todo o Israel 
será então salvo, porque Ele vai tomá-los como uma nação, não como um indivíduo.

Mas para você e para mim, é individual, porque Ele vem para os Judeus… Actos, no livro de Actos, 
Ele veio aos Gentios para tomar um povo dos Gentios para o Seu nome. A Sua noiva, um povo. Um aqui, 
um ali, um aqui. E Ele lida connosco como indivíduos. Independentemente da raça, do credo ou da cor. 
Ele lida connosco como indivíduos. É o Seu bouquet que Ele vai colocar no Seu altar. Mas enquanto 
Judeus, Ele sempre lidou com Israel como uma nação. Eles são uma nação de pessoas, a Sua nação.

Estou contente esta noite por termos esta mensagem. E estou tão contente por estarem aqui e o 
facto de estarem aqui tem sido muito apreciado por mim. Eu dou graças ao Deus Todo-poderoso por me 
permitir ver aquilo que eu tenho visto e por ser capaz de o dar a esta igreja. E agora saiu do meu 
coração. Durante algum tempo o Espírito lidou com o meu coração. Eu não conseguia afastar isso. Eu 
tinha de continuar com isso.
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Há duas coisas que eu me senti guiado a fazer: Ir a Shreveport, em Luisiana, para uma reunião com 
o Irmão Moore. A minha esposa, sentada ali, pode dizer-vos que durante semanas eu quase chorei, por 
querer ir a Shreveport. Porquê? E alguém que tenha estado lá em Shreveport sabe porquê agora. Eles 
nunca viram nem ouviram nada assim - os pregadores vinham de toda a parte, Baptistas, e de vários 
tipos.

Um homem disse que começou a colocar a sua mão na geladeira e o Espírito Santo veio sobre ele e 
disse, “Vai a Shreveport, Luisiana. Vai-te ser dito ali o que fazer.” Disse-lhe o meu nome e onde me 
encontrar… Disse, “Ele vai dizer-te o que fazer.”

Eu disse, “A piscina está aberta ao fundo das escadas. Você precisa do baptismo do Espírito Santo.” 
E ali… Assim, coisas dessas, as pessoas a falar e as profecias e assim, a predizer coisas que 
aconteceram mesmo no nosso meio.

Assim eu disse, “Eu tenho de ir a Jeffersonville e escrever este livro, porque eu não sei quanto mais 
tempo tenho para estar aqui. Mas se eu expressar isto e for escrito, depois de eu partir as palavras vão 
continuar a viver.” Eu tenho a história escrita que vai para o livro. E eu venho aqui para trazer isto 
perante a igreja para encontrar a inspiração do Espírito Santo, porque eu não sabia estas coisas por mim 
mesmo. É verdade. Isso é no nome do Senhor. É verdade. Eu não as sabia.
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Agora eu sinto-me liberto. Eu sinto que Deus nos trouxe uma mensagem. Eu creio que estamos no 
final do caminho. Eu creio que a hora está aqui para a manifestação de Deus para Se dar a conhecer no 
nosso meio. E eu não sei quanto mais tempo vai demorar, mas a hora está próxima.

Nós vamos estar à espera que esse grande personagem surja. Ele pode vir no meu dia, ele pode vir 
no dia dos jovens. Eu não sei. Ele pode estar já no nosso meio agora. Não sabemos dizer. O Espírito 
Santo está aqui para nos guiar até esse tempo. Então quando este líder nos levar lá ele ainda estará 
ungido pelo Espírito Santo; o-o Elias estará, claro, isso virá. Mas ele será o líder que vai converter os 
corações dos filhos… ou os corações dos filhos de volta à mensagem do Pai, de volta à mensagem do 
nosso Pai celestial no dia de Pentecostes quando Ele derramou o Seu Espírito.
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Já que, nessa linha, eu trouxe isto o mais perto possível da história da Bíblia e mostrei que isso veio 
ao longo das eras da igreja e é isso hoje. Mostrou que as denominações são uma maldição perante Deus 
(espero que isso fique esclarecido na vossa mente), pela Bíblia, pelos actos dos apóstolos, pela história 
e tudo.

E nunca houve uma altura em que Deus tenha organizado a Sua igreja.130

A mãe das igreja organizadas é a hierarquia Católica Romana, a igreja Católica Romana. É a mãe das 
organizações. E assim que o reavivamento surja em qualquer grupo Protestante eles voltam atrás e 
fazem a mesma coisa. E a Bíblia disse que ela era uma prostituta e tinha filhas, que eram as igrejas que 
saíram dela. Elas tinham de ser mulheres para serem prostitutas. Aí está ela. Assim nós estamos….

Mas Ele também disse isto, “Não temas, pequeno rebanho, é do agrado do vosso Pai dar-vos o 
reino.” Assim que possamos todos, naquele dia, vocês Metodistas, Baptistas, seja o que forem, “Todo 
aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele.”
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Que nós possamos ser contados, meus irmãos, minhas irmãs, que possamos ser contados nesse 
pequeno rebanho naquele dia. Que possamos fazer parte desse pequeno rebanho que vai estar à espera 
quando Ele vier, enquanto Ele vem para os ir buscar por todo o mundo.
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Porque o rapto vai ser universal. “Estarão dois numa cama, tomarei um, dois no campo e eu tomarei 
um.” Mostra que será noite num lado da terra e dia no outro lado, veja. Assim estarão dois numa cama, 
estarão dois no campo, veja; “Eu tomarei um de cada.”

Como eu disse esta manhã, você estará a andar pela estrada um dia destes, falando com a Mãe e 
vai olhar à volta, ela vai desaparecer. Você vai estar sentado à mesa, a tomar o seu café ou a tomar o 
seu pequeno-almoço, ou algo assim. E a primeira coisa que se dá conta, é que você olha à volta e o Pai 
não está mais ali. Exactamente.
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Vem aí e nós não sabemos em que altura. Mas a coisa é que quando terminar, então está terminado. 
Então não há mais nada que você consiga fazer. Você diz, “Eu ouvi isso durante muito tempo.” Mas você 
vai ouvir pela última vez. Está certo. Vai acontecer porque é a palavra do Senhor. E lembre-se, já falhou 
alguma vez ao longo destas oito noites em que eu tenho estado a pregar, ou não foi aquilo que Jesus 
disse aqui que aconteceu, e fez em toda a era da igreja exactamente?

E nós vemos esta era da igreja mesmo nisso, e a própria hora…133

Mesmo esta manhã, ao tipificar as virgens, no tempo em que a virgem adormecida… Agora, lembre-
se que a Bíblia disse que a virgem adormecida, quando o clamor surgiu, “Eis, aí vem o Noivo,” (a vinda do 
Senhor, a pregação da Palavra)… E então o que aconteceu? O tempo está à mão, bombas atómicas e 
tudo pronto, os pregadores a correr pelas ruas e a começar a clamar a mensagem.

E assim que o fizerem, a grande igreja então, a virgem adormecida disse, “Oh, bem [a bocejar], nós 
somos Presbiterianos há muito tempo. Vamos talvez estudar e ver. Sim, você sabe, eu creio que nós 
precisamos do Espírito Santo.” E eles estão a escrever panfletos e tudo o resto acerca disso agora, a 
começar a surgir.

E elas disseram, “Podem dar-nos um pouco disso?”

E elas disseram, “Não, nós só temos o suficiente para nós mesmas.”

Assim quando elas foram buscar o Espírito Santo, foram orar - como as igrejas, as grandes e belas 
igrejas estão a fazer hoje, as organizações - quando elas foram buscar o azeite, o noivo veio. Assim elas 
estão a tentar ir buscá-lo agora mesmo - as grandes igrejas, as organizações, as grandes reuniões 
internacionais acerca disso nas igrejas organizadas, a dizer, “Nós temos de voltar à bênção Pentecostal. 
Nós temos de ter curadores divinos na igreja. Nós temos de ter quem fale em línguas. Nós temos de ter 
quem interprete línguas. Nós temos de ter todos estes dons espirituais na nossa igreja, e nós vamos ter 
de iniciar reuniões e temos de começar a fazer isso.” Eles estão a ter concílios, estão a começar a fazer 
isso.
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Enquanto vão fazer isso, é nesse tempo que o noivo veio e foi buscar aquelas que tinham o azeite 
nas suas lâmpadas e foram embora. Depois elas vieram e o que aconteceu? Foram lançadas nas trevas 
exteriores, o período da grande tribulação onde haverá choro e pranto e ranger de dentes, enquanto a 
noiva está no céu. Oh, bem!

Depois no final desses três anos e meio Ele virá, como José veio, e dá-Se a conhecer aos Seus 
irmãos. Eles vão gerar um choro e vão dizer… Vão separar as suas famílias e vão chorar e dizer, “Onde é 
que recebeste essas cicatrizes?” E aqueles que O trespassaram O verão e Ele Se dará a conhecer aos 
Seus irmãos.
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Agora Ele está a tentar dar-Se a conhecer à Sua igreja. E eles expulsaram-No e Ele ainda está a 
bater à porta, a dizer, “Há mais alguém aí? Alguém que abra e me deixe entrar e falar com vocês?”

Eu estou contente, estou tão agradecido, por… há muitas anos atrás, há cerca de vinte e oito anos 
atrás, eu senti esse bater no meu coração e Ele entrou. Eu tenho estado a cear com Ele e Ele comigo 
desde essa altura. E eu recebi a bênção Pentecostal, recebi o Espírito Santo, fui baptizado no nome de 
Jesus Cristo para a remissão dos pecados - a única altura em que eu fui baptizado na minha vida - uma 
vez.
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Quando eu era apenas um rapazinho ninguém me podia dizer que havia três deuses. Não, você não 
me conseguia enfiar isso na minha… Você não consegue dar isso a ninguém que conheça algum… que 
saiba o que é Deus. Está certo. Assim quando eu fui baptizado, um pregador Baptista baptizou-me. Eu 
disse, “Eu quero ser baptizado no nome do Senhor Jesus Cristo.” O Dr. Roy E. Davis baptizou-me no 
nome do Senhor Jesus Cristo quando eu era apenas um rapaz. Está certo. Assim, eu cri nisso, eu 
permaneci com isso, e eu sei que é verdade. É a Palavra eterna de Deus. Está certo.

Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.137

Eu sou um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles; Aleluia!
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Eu sou um deles, eu sou um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Ainda que estas pessoas possam não ter instrução,
Ou gabar-se de fama mundana,
Todas receberam o seu Pentecostes,
Baptizadas no nome de Jesus;
E todas dizem agora, em toda a parte,
Que o Seu poder ainda é o mesmo.
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

(Está contente? Se estiver, levante a sua mão.)

Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Venha, meu irmão, buscar esta bênção
Que vai purificar o seu coração do pecado,
Que vai fazer com que os sinos de alegria comecem a soar
E vai manter a sua alma em fogo;
Oh, está a arder agora dentro do meu coração,
Oh, glória ao Seu nome,
E estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Oh, um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
(Aleluia!) Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Eles estavam reunidos no aposento alto,
Todos a orar em Seu nome,
Eles foram baptizados com o Espírito Santo,
E veio o poder para o serviço;
Agora o que Ele fez por eles naquele dia
Ele vai fazer o mesmo por si.
Estou tão contente por poder dizer…

(Agora vamo-nos cumprimentar, à frente, atrás e à volta.)

Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Oh, um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
Bem, um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles;
Um deles, um deles,
Estou tão contente por poder dizer que sou um deles.

Não estão contentes por serem um deles? [A congregação responde, “Sim! Amém! Aleluia!”] Um 
grupo barulhento.

[Um irmão fala noutra língua. Um irmão dá uma interpretação: “Sim, eu vim a vós esta noite, povo 
meu, sim, como o fogo do ourives. Sim, eu vim a vós esta noite como o sabão dos lavandeiros. Sim, eu 
vos digo, «A tantos quantos amo, eu repreendo, sim e castigo.»”
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“Eu vos digo, «Arrependei-vos, sim, arrependei-vos e convertei-vos, sim, para que todos os vossos 
pecados possam ser apagados. O tempo do refrigério chegou agora da presença do Senhor.» Sim, eu vos 
digo, meu povo, «Ouvi a voz do meu profeta que eu vos envio a vós para vos declarar esta presente 
verdade.» Sim, eu vos digo, «Estabelecei-vos na presente verdade, sim, esta palavra certa de profecia, 
sim, que veio a vós pela minha Palavra.» Eu vos digo, «Eu vos confirmarei esta palavra com o passar dos 
dias,»” diz o Espírito do Senhor.]
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Como nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade e as misericórdias para connosco, os indignos, ao 
pensar que Tu nos confirmarias a Tua mensagem agora, Senhor, prometida ao povo. Eu oro, Deus, para 
que as Tuas misericórdias repousem sobre eles.

Se houver alguém aqui que não O conheça como Salvador, vocês gostariam de O encontrar agora 
mesmo nos vossos corações como Salvador, podem levantar-se enquanto oramos por vocês? Ele disse 
que ia… deu esta mensagem aí e Ele queria confirmar a Sua Palavra para vocês. Se houver alguém aqui 
que não O conheça e que não tenha recebido o Seu Espírito, Ele está a falar consigo.
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Muito bem, esse aí atrás, pode levantar-se, irmão? [Um irmão na congregação fala.] Ele quer ser 
baptizado no Espírito Santo. É isso, irmão? Deus o abençoe. Fique onde está. Mais alguém gostava de 
ficar de pé e dizer, “Eu gostava de ser baptizado no Espírito Santo.” Deus o abençoe, irmão. Deus o 
abençoe. Isso é bom. Fique de pé. Fiquem de pé. Mais alguém que gostasse de receber o Espírito Santo, 
de ser baptizado, que gostasse de ser lembrado nas nossas orações agora mesmo, para ser baptizado 
no Espírito Santo? Há mais alguém, antes de eu dizer o que estou prestes a dizer, que gostava de ficar 
de pé e ser incluído?

Oh, gostava de ser contado como um do Seu aprisco?

(Pode fazer isso?)

Estar sem mancha no interior,
Estar vigilante e à espera dessa visão;
Ele vem novamente.

Ele vem novamente. Gostava de ser Seu inimigo, ou gostava de ser Seu filho? Será um Deus irado 
nessa manhã, Ele não vai reconhecer nada a não ser o sangue de Jesus. Ele nunca vai… o seu estatuto 
de membro da igreja não será nada para Ele. Nada a não ser o sangue.
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Oh, precioso é esse fluxo
Que me faz branco como a neve;
Não há outra fonte que eu conheça,
Nada a não ser o sangue de Jesus.

O que pode lavar o meu pecado?
Nada a não ser o sangue de Jesus;
O que me pode renovar novamente?
Nada a não ser o sangue de Jesus.

Oh, precioso é o fluxo
Que me faz branco como a neve;
Não há outra fonte que eu conheça,
Nada a não ser o sangue de Jesus.

[O Irmão Branham sussurra.]

Nada a não ser o sangue de Jesus.
Esta é toda a minha justiça,
Nada a não ser o sangue de Jesus.

(Há outro?)

Oh, precioso…

(Nada pode prevalecer, irmão, irmã. O mundo está a afundar-se, está perdido.)

…como a neve;
Não conheço outra fonte,
Nada a não ser o sangue de Jesus.

Devagar, Teddy, se puder, “Há uma fonte cheia de sangue, retirado das veias de Emanuel.” Agora, 
amigos, vocês que estão de pé, estão a tentar aceitar a doçura do Senhor Jesus, a mesma Bíblia que 
nos diz que estas coisas aconteceriam, fê-las acontecer exactamente da forma que Ele prometeu.
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Agora, “A promessa” disse Pedro, “é para vós e para vossos filhos e para os que estão longe, para 
tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar.” Vocês ficaram de pé porque querem a bênção de Deus 
sobre vocês. E como Seu servo, eu oro por vocês. Eu vou orar para que Deus vos dê o baptismo do 
Espírito Santo.

E eu pergunto-me se podem fazer isto no vosso coração? Se forem sinceros, se fizerem a Deus esta 
promessa: “Deus, eu, a partir de agora, estou de pé, buscando este baptismo do Espírito Santo, eu vou
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orar constantemente e vou esperar até que Tu me enchas com o Espírito Santo.” Podem fazer a 
promessa a Deus ao levantar as vossas mãos? “Eu vou orar constantemente, constantemente, até que 
Tu me enchas com a doçura e a bondade do Espírito.”

Eu ofereço a minha oração por vocês agora, enquanto nós inclinamos as nossas cabeças.142

Nosso Pai celestial, eles são os troféus da Tua presença. Eles sabem que estas palavras são verdade 
porque são Tuas. Eles sabem que foram dadas pelo Espírito Santo porque são a Palavra de Deus. E eles 
foram convencidos de que precisam de Ti, de que precisam da doçura do Espírito Santo nas suas vidas 
para lhes dar poder de vitória. E eles vão receber poder do alto, vão receber o poder para viver uma 
vida Cristã, para receber poder para vencer as tentações.

Como a canção que estávamos a cantar, “Eles reuniram-se no aposento alto e estavam a orar em 
Seu nome, eles foram baptizados com o Espírito Santo e veio poder para o serviço.” É isso que eles 
querem, poder para o serviço que venha sobre eles.

Eu oro a Ti, Pai, como Teu servo, como Tu os viste a levantar as mãos, eles fizeram um compromisso 
contigo e uma promessa que nunca vão quebrar, que não vão deixar de parte, mas eles vão orar até que 
Tu os enchas, Senhor, até a uma porção satisfatória da Tua Santa presença nas suas vidas. Eu ofereço 
a minha oração por eles, Senhor, como Teu servo, para que eles sejam cheios com o Espírito Santo. 
Senhor, eu oro para que eles não saiam desta igreja até que isso aconteça, eles vão estar aqui mesmo 
até que cada alma seja cheia com o Espírito Santo. Concede, Senhor.

Tu és Deus, o Todo-poderoso. Tu foste manifestado na carne para tirar os pecados do mundo. Tu 
ressuscitaste ao terceiro dia, ascendeste ao alto. E Tu estás aqui esta noite no nosso meio, no nome do 
Espírito Santo. E nós oramos, Pai, para que Tu, o nosso Senhor precioso, enchas a cada um deles com o 
Teu próprio ser e que eles possam ser uma bênção para o Teu reino e no mundo vindouro.
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E um dia quando Tu finalmente chegares ao fim do caminho - isso até pode ser hoje, nós não 
sabemos quando vai ser - mas que eu possa ser capaz, Senhor, de ser contado com aqueles que vão no 
rapto. Que estes possam ser aqueles que vão no rapto. Que cada pessoa na presença divina e todos os 
que estão cheios com o Espírito, que pertencem a Deus, vão no rapto.

Toma estes, nesta noite, Pai. Eles são Teus agora. Eu os entrego a Ti, no nome de Jesus Cristo. 
Amém.

Agora eu quero que os outros que estão à beira destas pessoas, que têm o Espírito Santo, se 
levantem, imponham as suas mãos sobre eles.
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…uma fonte cheia de sangue,
Que vem das veias de Emanuel,
E os pecadores mergulhados debaixo dessa fonte,
Perdem todas as manchas de culpa.

Perdem todas as manchas de culpa,
Perdem todas as manchas de culpa.
E os pecadores mergulhados debaixo dessa fonte,
Perdem todas as manchas de culpa.

O ladrão a morrer rejubilou por ver
Essa fonte no seu dia;
E que eu possa ali, ainda que seja tão vil como ele,
Lavar todos os meus pecados.

Lavar todos os meus pecados,
Lavar todos os meus pecados;
E os pecadores mergulhados debaixo dessa fonte,
Lavar todos os meus pecados.

Agora levante as suas mãos para Deus e dê-Lhe louvor. Diga, “Obrigado, Senhor. Eu pus-me de pé. 
Eu dou-Te glória. Eu Te agradeço pelas Tuas bênçãos, pela Tua bondade e por me dares o baptismo do 
Espírito Santo.” Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dares… Tu cumpriste a Tua 
promessa. Tu disseste… Nós cremos em Ti.
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Não estão contentes? Digam, “Glória ao Senhor!”146

Vemos que muitas pessoas não conseguem entender
Por que estamos tão felizes e livres;
Nós atravessamos o Jordão para a bela terra de Canaã,
E isto é como o céu para mim.
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Oh, isto é como o céu para mim,
Oh, isto é como o céu para mim;
Eu atravessei o Jordão para a bela terra de Canaã,
E isto é como o céu para mim.

Oh, quando eu fico feliz, eu canto e clamo,
O diabo não crê nisso, vejo eu;
Mas eu estou cheio com o Espírito, não há dúvida,
E isso é o que importa para mim.

Bem, é isso que se passa comigo. Glória a Deus!
Oh, isto é como o céu para mim;
Eu atravessei o Jordão para a bela terra de Canaã,
E isto é como o céu para mim.

Não o faz feliz? Bom. Cumprimente alguém, diga, “Glória ao Senhor. Isto é como o céu para mim.”147

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

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

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

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

Agora, em silêncio, com as nossas cabeças inclinadas:

…sempre o nome de Jesus,
Como um escudo contra toda a armadilha;
Quando as tentações te rodearem,
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Quando as tentações te rodearem,
Sussurra esse nome santo em oração.

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


